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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 16 november tillkalla1995 särskildatt en
utredare för utreda frågorvissa branschsanering och andraatt om
åtgärder ekonomisk brottslighet Ju 1995:11. beslutGenom denmot
22 november 1995 förordnades landshövdingen i Stockholms län Ulf
Adelsohn till särskild utredare.

Som har deltagit från och med den februari Björn1 1996experter
Blomqvist, ämnessakkunnig Justitiedepartementet, departements-
rådet Staffan Sandström och departementssekreteraren Yngve

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

Rikspolisstyrelsen, direktör Ander förPeter Svenska Arbetsgivare-
föreningen, statsåklagaren Dahlqvist, Statsåklagannyn-Anna-Lena
digheten för speciella revisor Klas-Erik Hjorth,mål, Svenska Revisor-
samfundet, bitr. länskronodirektör Holmström, Kronofogde-Susanne

polisöverintendentenmyndigheten i Malmöhus län, Leif Jennekvist,
Polismyndigheten i Stockholms län, direktör Johansson,Hans Före-

Riksorganisation, generaldirektören Lindberg, professorBerttagarnas
HandelshögskolanInternationella i Jönköping, ord-Dan Magnusson,

Fastighetsanställdas förbund, förbunds-förande Barbro Palmerlund,
Kommunförbundet, fr.o.m.Reuterfors-Mattsson, Svenskajuristen Irene

Landsorganisa-Thomas Fredén,den februari ombudsmannen20 1996
avdelningsdirektörenjuni 1996 Petertionen fr.o.m. den 25samt

fr.o.m.har denHögberg, Riksskatteverket. Yngve Engström 5 septem-
och fr.o.m. dag harber entledigats1996 expertexpert samma somsom

Närings- ochHerbert Silbermann,förordnats departementssekreteraren
har entledigatsDahlqvistHandelsdepartementet. Anna-Lena expertsom

dag har tf.november och fr.o.m.fr.o.m. den 199615 stats-samma
Statsåklagamiyndigheten för speciellaSkeppholm,åklagaren Gunnel

Leif Jennekvist har entledigatsmål, förordnats expertexpert. somsom
polisintenden-fr.o.m. fr.o.m. dag harden januari 1997 och16 samma

RevisionsdirektörenSöder förordnatsAnneli Bergholm expert.ten som
fr.o.m.förordnatsvid Riksrevisionsverket Hillman harBo expertsom

den februari3 1997.
anställts denSom sekreterare har hovrättsassessom SöderholmInger
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december5 1995 och kammarrättsassessom EmanuelssonLars Korsell
den 9 januari 1996.

Utredningen har antagit Branschsaneringsutredningen.namnet
Utredningen har den december4 överlämnat1996 delbetänkandet

Licensavgift principskiss SOU 1996:172.en-
Regeringen har den februari6 1997 beslutat tilläggsdirektiv till

utredningen angående vissa frågor offentlig upphandling.om

Stockholm den september2 1997

Ulf Adelsohn

/Lars Emanuelsson Korsell

SöderholmInger
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Sammanfattning

bransch-gällerdelenförstadelar. Denhar beståttUppdraget treav
branschervilkautredningen kartlagt är utsattaharsanering. Här som

minska brotts-förmetoderoch föreslagitbrottslighetekonomiskför att
olikakontrollen vidgäller hurandra frågani dessa. Denligheten

förutvecklasellerförbättrastillsyn kanbidrag ochtillstånd,former av
hursiktetredje delenbrottslighet. Denekonomiskmotverka taratt

hållaskanföretagoseriösaskärpas såupphandling kanoffentlig att
upphandlingen.utanför

ochskatterförslagsighar koncentrerat görUtredningen attsom
i dag.tidigareavgifter betalas än

samhälls-vårabrottslighetenekonomiska störstaDen är ett av
omfatt-uppskattningarredovisas någratabellföljandeproblem. I av

ekonomin.ningen den svartaav

skatteundandragandet 1991årmiljarder kr46

årligaekobrottslighetens100-150
omsättningmiljarder kr

skatteundandragandet årBNP3-5 procent perav

sjukpenning,fusk med1,5-3,3
åroch a-kassaförtidspensionmiljarder kr per

ingripande insatseromfattande ochstorlek motiverarBeloppens att
brottsligheten.ekonomiskadengörs mot
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Branschkartläggning

Utredningen har kartlagt

yrkestrafiken, dvs. taxi och åkerier gods, flytt
restaurangbranschen
frisörbranschen
bygg- och anläggningsbranschen
städbranschen
den tillfälliga försäljningen, dvs. och marknadshandeltorg- m.m.

Utredningen har funnit taxi-, flytt-, frisör-,att delarrestaurang-, av
bygg- städbranscherna för ekonomisksamt är brottslighet.utsatta
Tillfällig försäljning, egentligen handelssättär och ingenettsom
bransch, bedöms ligga i riskzonen. De ordinära åkeriema, dvs. andra

flyttföretag,än har inte visats ha problemstörre med ekobrott andraän
branscher. Utredningens bedömningar baserade på iär dag befintligt
material. innebärDet inte andra branscher skulle befriadeatt frånvara
ekonomiskt brottslighet eller den med säkerhet mindre, baraatt ärens

det saknas tillräckligt forskningsmaterialatt for med säkerhet kunnaatt
fastställa omfattningenatt är stor.

Ett antal utredningens forslagstort emellertid generellaär ochav tar
således sikte på minska möjligheterna tillatt sådan brottslighet, obe-
roende bransch.av

Utredningens analys och förslag följer inte helt branschvisen upp-
delning. ställetl har indelning gjorts utifrån branschernas struktur.en

Taxi-, och frisörbranschernarestaurang- den tillfälliga försälj-samt
ningen hänförs till kontantbranscherna.

Bygg-, städ- och flyttbranscherna entreprenadbranscher.är harHär
ytterligare indelning gjorts. Bygghantverks- och hushållstjänsteren
t.ex. städning riktar sig till enskilda hushåll kallas konsument-som
sektorn.

Kontantbranscherna

Utmärkande for kontantbranscherna det dagligenär sker mängdatt en
små transaktioner ofta med kontanter där köparna huvudsakligen är
enskilda konsumenter saknar intresse kvitto. Företagen isom ärav
regel små och har inget behov internkontroll eftersom företagarenav
kontrollerar kassaflödet. Denna struktur grund för skatteundan-är en

Ärdraganden. konkurrensen i branschen ökar intressetstor inteattav
redovisa alla intäkter.
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kontantbranschernaföroch förslag ärbedömningarUtredningens
följande.

början itilloch införslicensavgifter utarbetasmedEtt system en
ilicensavgift införassikt börPå lite ävenfrisörbranscherna.ochtaxi-

lägstakravlicensavgiften ställsrestaurangbranschen. Genom en
rörelseavgifterochskatterbetalningnivå genererar.ensomav

nivåtill rimligdärigenomhöjsavgiftsbetalningarnaSkatte- och somen
skatte-konventionelladetLicensavgiften inteundgå.kan ersätteringen

licensavgiftentaxi bestämsexempelvisdet. Förstöttarutansystemet
omfattningoch i vilkenantalet bilarefterenskilda företagetför det

dettaEfterkartläggas.kontantbranscher behöverFleranvänds.dessa
tvätterier,förbranscherflertalilicensavgift införasbör t.ex.ett

godisbutiker.ochblomsterhandlare

iskall registrerasFörsäljningallkontanthandeln påinförs iKrav att
Över-kunden.tillhandahållskvittoochkassaregistertypgodkända att

underflexibeltskekassaregister kommer över-tillgången att ennya
gångsperiod.

bokföringslagenikontrollenförbättra attFör gemensamatt anges
från kassa-kontrollremsaskallverifikation, utgörs avsparas,som

apparat.

följande be-utredningenkontantbranscher lämnarenskildavissaFör
förslag.ochdömningar

Yrkestrafiken:

tömnings-iregelbundetskall tömmasTaxifordons taxametrar en
central.

fåskall inteekonomisk brottslighetfördömtsharTaxiförare som
taxiförarlegitimation.

inomtillsynsärendentillstånds- ochhandläggningeffektivareFör av
myndigheter förbättras,mellaninformationsutbytetskallyrkestrafiken

register.sambearbetningbl.a. avgenom

bör ioch godstransporterfärdtjänstupphandlingoffentligVid av
be-ställas leverantörenkrav skallföreskrivasavtalen att samma

taxiföre-på underentreprenörernalastbilscentralställnings- eller som
och åkerier.tag
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Restaurang:

Restauranger med serveringstillstånd skall återfå minst 50 procent
Återbetalningenalkoholskatten på vin och sprit. skall ske efter sär-av

skild ansökan då bl.a. den i rörelsen försålda alkoholen skall redovisas.

Alkoholinspektionen skall få överklaga kommunernas beslut i
ärenden serveringstillstånd. Kommunen skall bereda länsstyrelsenom
möjlighet sig i tillståndsärenden.att yttra

För effektivare handläggning tillstånds- och tillsynsärendenav om
serveringstillstånd skall informationsutbytet mellan myndigheter för-
bättras, bl.a. sambearbetning register.genom av

Tillfällig försäljning:

Utredningen instämmer i Konsumentverkets förslag efterlevna-att
den informationsskyldigheten namnskylt vid tillfällig försäljningav
skall kommunerna får utföra kontrollen.stramas t.ex. attupp, genom

Entreprenadbranschema

Bygg-, städ- och flyttbranscherna entreprenadbranscher och exempelär
faktureringsbranscher. Uppdragsgivarna ofta företag och institu-är

tioner behöver fakturor för sin redovisning. finnsHär således intesom
problematik i kontantbranscherna. bygg-,l städ- ochsamma som

flyttbranscherna anlitar i varierande omfattningentreprenörerna under-
för utföra delarentreprenörer uppdrag. problemEtt oseriösaatt ärav

underentreprenörer konkurrerar inte betala skatter ochattsom genom
avgifter och därmed slår seriösa företag.ut

Ibland används underentreprenörer för utfärda luftfakturor. Dessaatt
använder huvudentreprenören för få kostnadsavdrag i sin redovis-att
ning. De på detta frigjorda medlen används tillsätt lönersvarta
huvudentreprenörens arbetstagare och ersättning till företagsledaren.

Utredningens bedömningar och förslag för entreprenadbranscherna är
följande.

bygg-,I flytt- och städbranscherna skärps kraven för få F-skatt-att
sedel. F-skattsedelEn skall endast utfärdas Skattemyndigheten harom
skälig anledning sökanden kommer fullgöra sina skyldig-anta att att
heter redovisa och betala skatter ochatt avgifter.
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skallflyttarbetevid städ- ellertill underentreprenörersättningFrån
F-skattsedel.harskatteavdrag göras även mottagarenom

utförsstädentreprenadervidflyttarbetenochVid bygg- samt som
denföreskrivasi avtalenräkning böroffentliga sektornsför den att

god-kontrollera ochförbehåller sigupphandlande enheten rätten att
med vites-kompletterasAvtalet kan ocksåunderentreprenörer.känna

för underentreprenörershuvudentreprenörenklausuler att ansvararom
och avgifter.skatter

utförsstädentreprenadervidflyttarbetenVid bygg- och samt som
allföreskrivasi avtalenräkning böroffentliga sektornsför den att

lD-kort.uppvisanamnbrickor kunnabära synligapersonal skall samt
denaktuella listorbeställarentillleverantören överVidare skall ge

utför arbetet.personal som

skatteavdraginföras däruppbördssystemgenerelltbörPå sikt ett
till uppdragstagare.utbetalningarsamtligaförgörs

Konsumentsektom

gäller bygg-konsumentledet.i DetarbetenproblemEtt är svartastort
bedömerhushållstjänsterdet gällerhushållstjänster. Närhantverk och

växande.problemenutredningen äratt

följande.konsumentsektornförförslagUtredningens är

utgifter för arbe-förskattereduktionennuvarandeDen permanentas
bostadsrätter.småhus ochpåten

försäkringsbranschernabygg- ochbör inbjudastatsmakterna att
kontantregleringarförsäkringsbolagensutsträckningvilkenundersöka i

kostna-arbetskraft eftersomanlitarförsäkringstagareleder till svartatt
försäkrings-redovisas förbehöverâterställningsarbetet inteförderna

bolagen.

och införsföretagsform utarbetasförenkladförregelverkEtt en ny
singelföretag.utför hushållstjänsterbemärkelsei vidför den som

sådan nivå hus-tillföretagaresådanaBeskattningen attanpassas enav
tjänsterna.efterfrågar de vitahållen
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Byggbranschen

Utöver vad lämnar utredningen följande bedöm-angettssom ovan
ningar och förslag.

Statliga subventioner byggsidan bör utformas så de faktiskaatt
kostnaderna redovisas.

Statliga subventioner bör, förutom vid egen-regi-byggen, enbart
arbeten utförs näringsidkare med F-skattsedel.avse som av

De auktorisations- och garantisystem införts i byggbranschensom
ökar intresset för anlita seriösa företag och motverkar, liksom andraatt
kvalitetshöjningar, ekobrott.

Trygg Hansas modell för välja företag skadoratt ut som reparerar
bör efter andra försäkringsbolag. Krav ställs bl.a.tas på före-attav

inte restförda för skatter och avgifter.tagen är

Generella förslag

I utredningsarbetet har några generella metoder tagits fram. Utred-
ningens bedömningar och förslag i den delen följande.är

En nationell kampanj genomförs för motverka svartjobb. Kam-att
panjen skall synliggöra den ekonomiska brottslighetens effekter på
samhällsekonomin de ökade skatteintäkter, blir följdenattgenom som

regeringens samlade strategi ekobrott, kommer skattebetalarnamotav
till godo i form återbetalning skatt och/ellert.ex. satsningar inomav av
välfärdssystemet.

Den egensanering sker inom bl.a. bygg-, städ-, flytt- ochsom
branscherna, bl.a. etiska krav förrestauran medlemska i branschorg P ga-

nisationer, motverkar oseriösa företag och bör stödjas och utvecklas.

Myndighetssamverkan bra metod bekämpaär ekonomiskatten
brottslighet. Operation Krogsanering och Preventiv Ekonomisk Kon-
troll PEK exempel på effektiva kontrollaktioner.är Ett ökat erfaren-
hetsutbyte och förenklade Sekretessregler kan förbättra metoden.

Skattemyndigheten får begära arbetsgivarerätt månatligenatt att en
för vilka arbetstagare innehållen preliminär skatt och arbetsgivar-anger

avgifter betalas.

Forskningen den ekonomiska brottslighetens metoder, omfatt-om
ning och skadeverkningar begränsad. Skadorna denär ekonomiskaav
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kollektivabstraktenskildsällan någondrabbarbrottsligheten utan ett
uppskatta och måsteockså svåraSkadorna görasmedborgare. är attav

Vissa skade-beräkningsmodeller.osäkraeller mindrestödmed av mer
miljöförstöring,marknadsstörningar och nästanverkningar, ärsom

kunskap.fordrar ökadbekämpningkvantifiera. Effektivomöjliga att
denforskningensatsningökadviktigt medDärför detär omaven

brottsligheten.ekonomiska

smörjmedel. Deekonomiska brottslighetensdenKorruption är ett av
förexponeringeninternationaliseringen ökarochgränsernaöppna

med korrup-riskernaFörekomsten ochallvarligt slag.korruption avav
särskild ordning.utredas ition bör

bidragtillstånd, tillsyn ochkontroll vidBättre

brottsligaför sinutnyttjar företagbrottslighetenekonomiskaDen
Även företag föranvänderorganiserade brottslighetenverksamhet. den

etable-verksamhetenbrottsligautvidgar densyften ochsina attgenom
och organise-för ekonomiskadenföretag. Gemensamtoch förvärvara

ekonomin infiltreras.den reguljärasåledesbrottslighetenrade är att
sigskyddaoch samhället måsteseriösa företagenBåde de mot

försämraranspråk ochivilketbrottsligheten, tar stora sam-resurser
fria villkorallvarligaste hotet deeffektivitet.hällsekonomins Det mot

ekonomiska ochjust denverkar kanskeunder vilket näringslivet är att
och legalaoch missbrukar de friautnyttjarorganiserade brottsligheten

företagare.gäller försystem som
det effek-förebyggande metoderbedömningutredningensEnligt är

läggabrottslighet. Genommotverka ekonomisktivaste attsättet att
för denoch försvåramöjligheterna till brotttonvikten minska attatt

begås.kommer färre brottförsöker utnyttja attsystemensom
myndig-olika formerregelverk finns förochDe system avsom

myndigheters tillsynföretagsstöd, EU-bidrag,hetstillstånd, statliga över
upphandling kan användasoffentliga sektornsverksamheter och den

organiseradekonomisk ochadministrativa filter för utestängaattsom
Enligtreguljära ekonomin.integreras med denbrottslighet från att

regelverkbedömning bör dessa ochutredningens ett syste-system
ekonomisk och organise-användas för motverkamatiskt kunnasätt att

rad brottslighet.
ihar utredningen några administrativabetänkandetl använt system

brottslighet. gäller den tillstånds-syfte ekonomisk Detutestängaatt
yrkestrafi-för restaurangbranschen ochoch tillsynsreglering gällersom
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ken, den offentliga upphandlingen, bidragsregler för uppföra elleratt
byggnader och F-skattsedel i bygg-, städ- och flyttbransch-renovera

erna.
detUtöver område utredningen behandlat finns antalett stortsom

regelsystem för tillstånd, tillsyn och bidrag. Exempelvis bestämmelser
registrering juridiska tillsyn miljöfarlig verk-överom av personer,

samhet svenska och EU-relaterade näringsbidrag. Frågan hursamt om
dessa kan föranvändas motverka ekonomisk och organise-system att
rad brottslighet bör undersökas vidare.

blivande EkobrottsmyndighetenDen bör funktioncentral iges en
det preventiva arbetet fungera kontrollorgan inför olikaattgenom som
myndigheters beslut tillstånd bidragoch i samband medsamtom
tillsyn. detta krävsFör datasystem byggs inne-nyttatt ett upp som
håller information juridiska dejuridiska före-om personer, personernas
trädare och brottsbelastningarägare, m.m.

Offentlig upphandling

offentliga upphandlingenDen enbart i Sverige 300 miljarderomsätter
kr varje år och ekonomisk faktor. Genom väsentligär tung atten en
del upphandlingen frånsker branscher har problem med ekono-av som
misk brottslighet finns det koppling mellan utredningens uppdragen

branschsanering och offentlig upphandling. gällerDet bygg-, städ-,om
taxi- och flyttbranscherna. Genom offentlig upphandling finns det
således goda förutsättningar dessa branscher.att sanera

Utredningens bedömningar och förslag det gäller offentlignär upp-
handling vad i branschavsnitten, följande.är, utöver angettssom ovan

Upphandlande enheter skall förkasta orimligt låga anbud som
anbudsgivaren inte kunnat någon rimlig förklaring till.ge

Skärpt kontroll utländska leverantörers registrering i företags-av
register i hemvistlandet.

Skärpt kontroll utländska leverantörers restföringar skatterav av
och avgifter i hemvistlandet.

Svenska leverantörer skall ha F-skattsedel.

En leverantör juridisk kan uteslutas frånärsom en person en upp-
handling företrädarna m.fl. begått brott iVD yrkesutövningenom
enbart under tröskelvärdena.
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finan-kontrollera leverantörsupphandlande enhet skallEn en
och kapacitet.tekniska förmågaekonomiska ställningsiella och samt

redovi-få anbudsgivareupphandlande enhet skall begäraEn att en
anlitas.underentreprenörervilka somsar

EU-direktivensyfte skärpainitiera arbete iSverige bör ett att om
får ställasdet gäller vilka kravupphandlingoffentlig när ensom

leverantör.
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Utredningens förslag, bedömningar och
rekommendationer pågrupperade olika departement

Utredningen behandlar flertal branscher hel del frågorett samt en av
eller mindre generell karaktär, bl.a. offentlig upphandling ochmer

myndighetssamverkan. ligger därför i sakensDet betänkandetnatur att
innehåller spektrum förslag, bedömningar och rekommendationerett av

sikte flera sakområden och därmed departement. syfte1tar attsom
läsaren överblick betänkandets innehåll avseende olika sak-överge en

områden redovisas nedan betänkandets olika delar grupperade depar-
tementsvis.

Justitiedepartementet

Krav införs i kontanthandeln all försäljning skall registreras iatt
typgodkända kassaregister och kvitto tillhandahålls kunden.att

I bokföringslagen verifikation, skallattanges gemensam som spa-
kontrollremsa från kassaapparat.utgörsras, av

En nationell kampanj genomförs för motverka svartjobb. Kam-att
panjen skall synliggöra ekobrottslighetens effekter samhälls-
ekonomin de ökade skatteintäkter, blir följdenattgenom som av
regeringens samlade strategi ekobrott, kommer skattebetalarna tillmot
godo exempelvis återbetalning skatt och satsningar inomgenom av
välfärdssystemet.

En förenklad företagsform föreslås utarbetas och införas förny
näringsidkare i vid bemärkelse utför hushållstjänster. Syftet är attsom
få bort svartjobben i hushållssektorn.

Förekomsten och riskerna med korruption bör utredas i särskildav
ordning.

Preventiv Ekonomisk Kontroll PEK, Operation Krogsanering och
myndighetssamverkan bra metoder för bekämpa ekono-är attannan

misk brottslighet. ökat erfarenhetsutbyteEtt och förenklade sekretess-
regler kan förbättra metoden.

Kommunikationsdepartementet

Taxifordons skall regelbundet i tömnings-taxametrar tömmas en
central.



SOU 1997:1 l l Sammanfattning 29

Taxiförare har dömts för ekonomisk brottslighet skall inte fåsom
taxiförarlegitimation.

effektivareFör handläggning tillstånds- och tillsynsärenden inomav
yrkestrafiken skall informationsutbytet mellan myndigheter förbättras,
bl.a. sambearbetning register.genom av

Socialdepartementet

Alkoholinspektionen får överklaga kommunernas beslut i ärenden
skallserveringstillstånd. Kommunen bereda länsstyrelsen möjlighetom

tillståndsärenden.sig iatt yttra

effektivare handläggning tillstånds-För och tillsynsärendenav om
serveringstillstånd skall informationsutbytet mellan för-myndigheter
bättras, bl.a. sambearbetning register.genom av

Finansdepartementet

Skattefrågor:

licensavgifter utarbetasEtt med och införs till början isystem en
taxi- och frisörbranscherna. lite sikt börPå licensavgift införas iäven
restaurangbranschen. kontantbranscherFler behöver kartläggas. Efter
detta bör licensavgift införas i flertal branscher.ett

serveringstillståndRestauranger med skall återfå 50 procent av
alkoholskatten på vin och sprit.

städ-, flytt- och byggbranscherna skärps kraven förI få F-skatt-att
sedel. F-skattsedel skall inte utfärdas SkattemyndighetenEn harom
skälig anledning sökanden inte kommer fullgöra sinaatt anta att att
skyldigheter redovisa och betala skatter och avgifter.att

Från ersättning till vidunderentreprenör städ- och flyttarbete skall
skatteavdrag har F-skattsedel.göras även mottagarenom

På sikt bör generellt uppbördssystem införas där skatteavdragett
för samtliga utbetalningar till uppdragstagare.görs

Skattemyndigheten får begära arbetsgivare månatligenrätt att att en
för vilka arbetstagare innehållen preliminär skatt och arbetsgivar-anger

avgifter betalas.
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utgifter för arbe-förskattereduktionennuvarandeDen permanentas
och bostadsrätter.småhusten

upphandling:Offentlig

anbudorimligt lågaförkastaenheter skallUpphandlande som
till.rimlig förklaringnågoninte kunnatanbudsgivaren ge

företags-registrering iutländska leverantörerskontrollSkärpt av
hemvistlandet.register i

skatterrestföringarleverantörersutländskakontrollSkärpt avav
hemvistlandet.avgifter ioch

F-skattsedel.skall haSvenska leverantörer

frånuteslutaskanjuridiskleverantörEn är upp-enpersonensom
yrkesutövningenibegått brottm.fl.företrädarna VDhandling om

tröskelvärdena.enbart under

finan-leverantörskontrolleraskall fåenhetupphandlandeEn en
kapacitet.ochförmågatekniskaställningekonomiskasiella och samt

redo-anbudsgivarefå begäraskallupphandlande enhetEn att en
anlitas.underentreprenörervisar vilka som

EU-direktivenskärpai syftearbeteinitieraSverige bör attett om
ställasfårkravgäller vilkadetoffentlig upphandling när ensom

leverantör.

utförsstädentreprenadervidoch flyttarbetenVid bygg- samt som
allföreskrivasavtalenbör iräkningför den offentliga sektorns att

ID-kort.uppvisakunnanamnbrickorbära synligapersonal skall samt
denaktuella listorbeställarenskall leverantören till överVidare ge

personal utför arbetet.som

utförsstädentreprenadervidVid bygg- och flyttarbeten samt som
denavtalen föreskrivasräkning bör iför den offentliga sektorns att

och god-kontrolleraenheten förbehåller sigupphandlande rätten att
med vites-också kompletteraskänna underentreprenörer. Avtalet kan

för underentreprenörersklausuler huvudentreprenörenatt ansvararom
skatter och avgifter.

avtalenfärdtjänst och godstransporter bör iVid upphandling av
leverantören beställnings-föreskrivas krav skall ställasatt samma

taxiföretag ocheller lastbilscentral underentreprenörernasom
åkerier.
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Utbildningsdepartementet

viktigt med ökad satsning forskning den ekono-Det är en om
miska brottslighetens omfattningmetoder, och skadeverkningar.

Näringsdepartementet

egensanering sker inom bygg-, flytt- ochDen bl.a. städ-,som
restaurangbranschema, bl.a. etiska krav för medlemskap i bransch-
organisationer, motverkar oseriösa företag och bör stödjas och utveck-
las.

Inrikesdepartementet

Statliga subventioner byggsidan bör utformaspå så de faktiskaatt
kostnaderna redovisas.

Statliga subventioner bör, förutom vid egen-regi-byggen, enbart
utförsarbeten näringsidkare med F-skattsedel.avse som av

auktorisations- och garantisystem införts i byggbranschenDe som
ökar intresset för anlita seriösa företag och motverkar, liksom andraatt
kvalitetshöjningar, ekobrott.

Statsmakterna bör försäkringsbranschernainbjuda bygg- och att
undersöka i vilken utsträckning försäkringsbolagens kontantregleringar
leder till försäkringstagare anlitar arbetskraft eftersom kostna-att svart
derna för återställningsarbetet inte behöver redovisas för försäkrings-
bolagen.

Utredningen instämmer Konsumentverkets förslag informa-i att
tionsskyldigheten namnskylt vid tillfällig försäljning skall stramas

kommunerna får utföra kontrollen.t.ex. attupp, genom

förTrygg Hansas modell välja företag åtgärdar skadoratt ut som
bör efter andra försäkringsbolag. ställs bl.a. fore-Kravtas attav

inte restförda för skatter och avgifter.ärtagen

Flertalet departement

Enligt utredningens bedömning förebyggande metoder det effekti-är
motverka ekonomisk brottslighet. Genom läggasättetvaste att att

tonvikten på minska möjligheterna till brott och försvåra för denatt att
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begås.färre brottkommerutnyttjaFörsöker attsystemensom
myndig-olika formerfinns förregelverkochDe system avsom

tillsynmyndighetersEU-bidrag,Företagsstöd, överstatligahetstillstånd,
användasupphandling kanoffentliga sektornsdenochverksamheter

organiseradekonomisk ochfilter foradministrativa utestängaattsom
ekonomin. Enligtden reguljäramedintegrerasfrånbrottslighet att

regelverk påochdessabedömning bör ett syste-utredningens system
organise-ekonomisk ochmotverkaanvändas förmatiskt kunna attsätt

rad brottslighet.
iadministrativanågrautredningenbetänkandet har systemanväntl

tillstånds-gäller denbrottslighet.ekonomisk Detsyfte utestängaatt
yrkestrafi-restaurangbranschen ochförgällertillsynsregleringoch som

uppföra ellerförbidragsreglerupphandlingen,offentligaden attken,
flyttbranscher-ochstäd-F-skattsedel i bygg-,ochbyggnaderrenovera

na.
antalbehandlat finnsutredningenområde stordet ettUtöver som

bestämmelserExempelvisoch bidrag.tillstånd, tillsynförregelsystem
miljöfarlig verksam-tillsynjuridiskaregistrering överpersoner,avom

hurnäringsbidrag. FråganEU-relateradeochsvenskahet omsamt
organise-ochekonomiskmotverkaföranvändasdessa kan attsystem

vidare.undersökasrad brottslighet bör
funktion icentralbörEkobrottsmyndighetenblivandeDen ger en

olikainförkontrollorganfungerapreventiva arbetetdet att somgenom
medsambandibidragtillstånd ochbeslutmyndigheters samtom

innehållerbyggsdatasystemkrävstillsyn. dettaFör att ett somupp
företrädarejuridiskadejuridiskainformation personernaspersoner,om

brottsbelastningaroch ägare, m.m.
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Summary

The Commission instructed investigate three Theto separatewas areas.
first concerned fraud prevention various commercial sectors.measures
The Commission established the which economic crime andsectors
fraud and proposed appropriate fraud prevention Theoccur measures.
second concerned of improving control procedures connectionways
with the issue of permits and licences, the of and aid,payment grants
and supervision, order economic crime. The thirdto prevent
assignment consisted proposing stringent public procurementmore
rules order that unscrupulous firms excluded fromto ensure are
tender procedures.

The implication of of the Commission’s proposals thatmost
enterprises should be required the for liablewhich theyto taxespay are

earlierat stage.an
Economic crime of the serious problems Swedenmostone

today. Some estimates of the of the black shownextent economy are
the table below.

SEK 46 billion evasion 1991tax

SEK 100-150 billion economic crimeannual ofturnover

3-5 of GDP of evasioncent extent taxper yearper

SEK 1.5-3.3 billion paidamounts out everyexcess
benefit, disabilitysicknessyear

pensions and unemployment
benefit due fraudto

The involved indicate need foramounts radical combattoa measures
economic crime.
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commercialofInvestigation sectors

investigated:CommissionThe

includingservices,and haulagei.e. taxicommercial trafficthe sector,
removals
restaurants
hairdressing businesses

constructionthe sector
companiescleaning

vending etc.trade,marketcasual trading street

taxi,thecrimeeconomicestablished thatThe Commission occurs
of theandand cleaninghairdressingremoval, partssectorsrestaurant,

specialwhichtrading,casualfound thatalsoconstruction sector. a
dangerthebusiness,line ofthanform ratherof retail trading a

haulageeconomic crimeof contractors,The incidence amongzone.
Theotherthan inhigherother than removal firms, sectors.no

doesdata. Thisexistingbasedfindings notCommission’s meanonare
smallerthatthat crime doeseconomic not aoccurs onevenoccur, or

allowresearchenoughsimplyscale, thereother tonot anysectors;
itsmadereliable be extent.toassessment to as

andgeneralofproposalsCommission’sMany of the nature areaare
irrespective ofeconomic crimeforopportunitiesdesigned reduce theto

the sector.
structuralbasedproposalsandThe analysesCommission’s onare

factors bybreakdownrather than sectors.on a
casual trading,andhairdressingThe taxi, and sectors,restaurant are

cleaning andconstruction,classified while thecash sale sectors,as
The latterclassifiedremoval contracting sectors.sectors groupasare

comprises buildingwhichincludes subgroup, the sector,a consumer
for privatejobs cleaningand domestic services e.g. consumers.

Cash sale sectors

involve largethat theyThe cash salemain feature of the sectors a
transactions and theoften cashnumber transactionsof small

particularindividuals, haveusually privatewhocustomers, usenoare
offor have needenterprises usually small andreceipts. Such noare

himselfinternal cash control procedures, since the business owner
evasion, andcontrols conducivethe cash flow. This to taxstructure

incentivethe competitive thethe the reportnot togreatersector,more
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all the income received.
The Commission makes the following and proposalsassessments

with the cash salerespect to sectors:

licence feeA should be designed and introduced,system to start
with, for taxi and hairdressing businesses. Licence fees should later be
introduced in the These fees should involverestaurant sector too. an
obligation minimum level of the businessto transactedtaxespay a on
by the enterprise. This would raise the of paidamount taxes to an
acceptable level and make impossible evade them. The ofto purpose
the licence fee would be replace the conventionalsystem not to tax

but it. theIn taxi for example, the fee wouldsystem, to support sector,
be fixed proportion the number of vehicles and the whichto extent to
they used. Further cash sale should also be investigated, aftersectorsare
which licence fees should be introduced, for example, for laundries,
florists and confectioners.

All cash retail sales should be registered approved cashtype
registers and should be given receipts. The changeover thecustomers to

cash registers should take place flexible basis duringnew on a a
transitional period.

order improveIn supervision, should be stipulated theto
Accounting thatAct the only valid vouchers for accounting purposes are
cash register audit strips, which be saved.must

The Commission the following and proposals withpresents assessments
individual cash salerespect to sectors.

Commercial traffic

taxis be emptied regularly emptying station.Meters must an

have beenLicences should be issued taxidrivers whonot to
convicted of economic crimes.

make licensing and supervision procedures the commercialTo
traffic effective, infonnation exchange between thesector more
authorities concerned should be improved, by cross-matching datae.g.
files.

Public relating fortransportation servicesprocurement contracts to
the elderly and disabled and freight should stipulate that thetransport
subcontractor the taxi operators’ haulage contractors’ associationor
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thethe supplierrequirementssubject theshould be to assame
haulier.individual taxi operator or

Restaurants

of therefunded least 50should beLicensed centatrestaurants per
wouldrefundseligible forbealcoholic beverages. T0 restaurantstax on

alcoholicofspecifying theapplicationsubmithave amountsto an
sold.beverages

appeal againstauthorizedBoard should beNational AlcoholThe to
Municipalitiesbeverages.sell alcoholiclicencesdecisions toto grant

beforeboardadministrativetheopinion fromshould countyrequest an
licence granted.a

supervision of licencesandfor grantingproceduresmake theTo
concemedauthoritiestheexchange betweeninformationeffective,more

files.cross-matching databyimproved,should be e.g.

Casual trading

Policies’National Board for ConsumertheCommission endorsesThe
tradersobligation forof theenforcementstringentproposal for tomore

example bysign-board, forputtingthemselves byidentify up a
checks.municipalitiesauthorizing the outto cany

Contracting sectors

contractingexamples ofremoval servicesandConstruction, cleaning are
by invoice.normally made Manywhere customerspaymentsectors,

Thisfor accountingneed invoicesthatorganizations purposes.are
existing the cash sale Toproblemsof theeliminates sectors. amany

cleaning andthe construction,lesser contractorsextent,greater or
orders.their Onesubcontractorsremoval to executesectors engage

of unscrupulous subcontractorsthe existencetheseproblem in sectors
theirby payingcompetitorswho undercut taxes.not

issuebyaskedOccasionally, subcontractors contractors toare
their Themake deductionsorderfictitious invoices accounts.to

cashthen usedavailable by this practicefunds made to payare
owner’sthe businessemployees intohand the contractor’sto or go

pocket.
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The Commission makes the following and proposals withassessments
contractingrespect to sectors:

The requirements for the issue of certificates whichtax assessment
show that the holder liable withholding and payrollto taxestaxpay

the construction, cleaning and removal should be madesectors more
stringent. Certificates should only be issued where the authority hastax

that the applicantto likely comply with hisreason assume to
obligation make andto tax returns taxes.pay

Tax should be deducted from subcontractor forpayments to a
cleaning and removals the recipient has taxeven assessmenta
certificate.

Contracts relating construction, removals and cleaningto contracts
for the public should contain clausesector the effect that thetoa
purchasing entity the right investigate andtoreserves approve
subcontractors. They could also include clauses holding the supplier
responsible for the of subcontractors’payment taxes.

Contracts relating construction, removals and cleaningto contracts
for the public should stipulate that all personnelsector visiblemust wear
identity discs and identity cards. The supplier should alsocarry present
the client with up-to-date lists of the personnel who performing theare
work question.

Eventually, general collection should be introducedtax systema
under which deducted from alltaxes atare payments tosource
suppliers.

The sectorconsumer

The provision of services private particular buildingto customers,
jobs and domestic services, by firms that do not taxes representspay a
major problem. The Commission’s investigations indicate that, as
regards domestic services, the problem becoming increasingly serious.

The Commission the following proposalspresents regarding the
sector:consumer

The existing rebate for housing repairstax and improvements should
madebe permanent.
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of therepresentativesshould inviteand ParliamentThe Government
whichtheinvestigateand insurance extent toconstruction sectors to

insuredleads theclaimsofsettlementcompanies cashinsurance to
obligationundertheysinceworkersillegal toemploying not anyare

companies.the insurancerepairsoffor the tocostsaccount

drafted andshould beofSimplifiedRules type companyon a new
Thebroadtheservicesof domesticprovisiontheadopted for sense.

should suchbecompaniessuchpayable byof tolevel ensureastaxes
legitimateservicesof theseprovisionfor thedemandthat there aona

basis.

constructionThe sector

makesCommissionthementioned above,proposalstheadditionIn to
proposals:andfollowingthe assessments

suchshouldconstructionfor operateGovernment grants a way as
reported.beactualthethat mustcoststo ensure

privateunderprojects governmentfrom building management,Apart
withbywork donepayable forbe taxshould only operatorsgrants

certificates.assessment

theintroducedandauthorizationThe systemsguarantee
legitimateengagingofattractionthewill increaseconstruction sector

helpimprovements,other qualitywithwill, together toandenterprises
crime.economiccurb

example of Hansa,the Tryggshould followcompaniesAll insurance
repairfromcompanies withdisqualifieswhich tocontractstax arrears

covered by insurance.damage

General proposals

oftheproposedapproachesinnovativeSeveral coursewere
andfollowingtheCommissionTheinvestigations. assessmentspresents

thisproposals respect:

illegalthe oflaunched combatshould becampaignnationalA to use
demonstrate theshould becampaignobject of theworkers. The to

increasedusing thethe bycrimeeffects of economic taxeconomyon
combatGovemment’sfrom thethat results tomeasuresrevenue
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economic crime for refunds and/or expendituretax the social welfareon
system.

The self-regulation that taking place the construction, Cleaning,
removals and for examplerestaurant ethical criteria forsectors,
membership of trade associations, discourage unscrupulous enterprises
and should be supported and developed.

Cooperation between authorities good of combatinga way
economic crime. Operation Restaurant Cleanup and Preventive
Economic Control examples of effective actions. Increasedare
exchanges of information and simplified rules couldon secrecy prove
useful refining these methods.

The authorities should be authorizedtax require employersto to
specify the employees for whom withheld and payrolltaxes taxesare
paid month.every

Insufficient research has been done the of, and the methodsextenton
used and the damage done by, economic crime. The adverse effects of
economic crime typically affect the community collective ratheras a
than the private individual. They difficult calculate, andto attemptsare

do of necessity be basedto unreliable calculationmust models.so on
Certain of damage, such disruptiontypes of the market andas
environmental pollution, practically impossibleto quantify. Increasedare
knowledge essential before effective remedies be tried.can
therefore important intensify research economic crime.to on

Corruption the wheels of economic crime. Open frontiers andgreases
globalization increase the risk of serious corruption. The incidence of
and risks involved corruption should be made the subject ofa special
investigation.

Better controls in conjunction with licences, supervision
and aids

Economic crime exploits enterprises vehicles for its criminalas
activities. Organized crime enterprises for itstoo anduses own purposes
diversifies its activities by establishing and acquiring enterprises. In
other words, both economic crime and organized crime infiltrate the
regular economy.

Both legitimate enterprises and the community whole mustas a
themselves against crime, whichprotect requires substantial resources
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freethreatseriousthePerhaps tothe mostand damages economy.
andcrimeeconomicbyand abuseexploitationtheenterprise

allwhichof mlesof thecrimeorganized transparent system on
based.enterprisecommercial

effectivemethods thepreventiveCommission’s view, mosttheIn are
obstaclesplacingandfor crime,opportunitiesreducing theofmeans
will reduceof theadvantagetakewho systempath of thosethe totry

of crime.incidencethe
pennits andapplyframeworks thatregulatoryand toThe systems
authorities’aid,EUfor businesses,licences, supportgovernment

filtersadministrativeusedbepublicandsupervision procurement ascan
theintointegrationfromorganized crimeandeconomicexcludeto

possibleshould beCommission’s view,the toregular Ineconomy.
offor thesystematicallyframeworksandthese purposesystemsuse

organized crime.andeconomiccombating
thatadministrativeseveralreviewsCommission’s systemsThe report

from thecriminal elementsof excludingusedcould be meansas a
andof licencesgrantingfor theexample theforbusiness systemsector,

publicthetrafficcommercialandthe sectors,supervision restaurant
constructionfor thegoverningrulesthe grants orsystem,procurement

forrequirementtheand assessmentbuildingsof taxrenovation
removalandcleaningconstruction,the sectors.certificates

andsupervisionpermits,forof rulesThere systemsmanyare
thecovered bythosefromand licencesaids, apartgovernment

legalofregistrationtherelatingexample thoseforinvestigation to
andactivitieshazardousenvironmentallyofsupervisionpersons,

possibilityTheandfor industryand EU supportgovernment commerce.
shouldorganized crimeandeconomiccombatof using these tosystems

investigated.be further
shouldbewhichCrimeEconomic AgencyNational setThe to up

bodyreviewactingfunction bypreventivecentralassignedbe aasa
supervisorywithandandlicencesdecisionswithconnection supporton

databasebewould makeThis settomatters. aupnecessary
andrepresentativestheirlegalaboutinformationcontaining persons,

recordscriminallatters’the etc.owners,

Public procurement

ofannualforaloneSwedenPublic turnoveraccountsprocurement an
economic factor.significantand thusbillion SEK300 represents a very

relatesof thisproportionsubstantialSince to sectorsprocurementa
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where economic crime prevalent, there obvious connectionan
between the Commission’s investigation of fraud prevention measures

the construction, cleaning, taxi and removals sectorscommerce,
particular, and public Public thusprocurement. procurement an
appropriate which the cleaningto startarea up process.

In addition the sector-by-sector of the subject, theto treatment
Commission makes the following and proposals:assessments

Purchasing entities should reject exceptionally low tenders for which
the tenderer give reasonable explanation.cannot a

Stricter checks of non-Swedish suppliers the register of companies
their of domicile.country

Stricter checks of non-Swedish suppliers’ theirtax countryarrears
of domicile.

Swedish suppliers should be required produceto tax assessment
certificates.

should be possible exclude legal from tenderto persons a
procedure their directors have been convicted of offenceetc. any
the exercise of their profession applies only tenders involvingto

under the EU threshold values.amounts

Purchasing entities should be authorized check suppliers’ financialto
and technical capability.status

Purchasing entities should be authorized require tenderers giveto to
particulars of the subcontractors engaged by them.

Sweden should the adoption of stringent provisionsurge more
relating the requirements be fiilfilled by suppliers under EECto to
directives.
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örfattningsförslagF

Förslag till lag skärpta krav för utfárdandeom av
F-skattsedel i vissa branscher, m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser skärpta krav för utfärdaattom
F-skattsedel till den till någon del utför städ-, flytt-, bygg-, hant-som
verks- eller anläggningsarbete uppdragsgivare. Lagen innehåller
också bestämmelser skatteavdrag från ersättning för flytt- ellerom
städarbete utförts underentreprenör.som av en

Utöver vad i kap.4 11 och 13 skattebetalningslagensom anges
1997:483 och i stället för vad föreskrivs i kap.5 § skattebetal-5som
ningslagen tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Hinder utfärda -skattsedelFmot att

2 § F-skattsedelEn får inte utfärdas Skattemyndigheten har skäligom
anledning sökanden inte kommer fullgöra sina skyldig-att anta att att
heter redovisa och betala skatter.att

3 § sökandenOm juridisk skall, vad iär 2 §sägsen person som om
sökanden, gälla även

verkställande direktör och ledande ställningannan som genom en
har bestämmande inflytande den juridiska verksam-ett över personens
het,

styrelseledamöter och styrelsesuppleanter till följd egetsom av
eller närståendes ekonomiska intresse har väsentlig gemenskap meden
den juridiska grundad andelsrätt eller därmedärpersonen som
jämförligt ekonomiskt intresse,

bolagsmännen i handelsbolag.
Som närstående till styrelseledamot eller styrelsesuppleanten en

den enligt 4 kap. första3 § stycket konkurslagen 1987:672anses som
är närstående till gäldenären.att anse som
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utfärdasfår inteF-skattsedel4 § En
utfärdadtidigare F-återkallelsebeslutet,efterårförrän två om en

återkallad,varitskattsedel
kunde haF-skattsedeltidpunkt dåefter dentvå årförrän en

utfärdad.hade varitsådanåterkallats, enom
förtidpunktenfrånstycket beräknasförsta 2enligt ettTidsfristen

taxerings-återkallelsen, såsomgrund förtillkunde ha legatbeslut som
i brottmål.eller domkonkursbeslutbeslut,

får skattemyn-enligt 2 §skallriskbedömningVid den göras§5 som
i 4tvåårsfristiakttagande denmedbeakta,digheten angessomav

i tiden.fem år tillbakahögstliggeromständigheter som

gällaskall ocksåF-skattsedelutfärdaVad6 § sägs att enomsom
F-skattsedel.återkallelse av en

flyttarbeteellervid städ-Skatteavdrag

frånÄven skatteavdragF-skattsedel skall görashar§7 mottagarenom
underentreprenör.utförtsstädarbeteellerför flytt-ersättning av ensom

anlitasnäringsidkareMed underentreprenör enavsomavses en
närings-den andreutföra arbeteförnäringsidkare ettatt somannan

beställare.uförasigidkaren åtagit att en

förstatillämpasjuli 1998. Lagenkraft den 1träder ilagDenna
inkomståret 1999.F-skattsedelfrågagången i avsersomom
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Förslag till lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom forskrivs det i brottsbalken skall införas be-att en ny
stämmelse, ll kap. följande lydelse.5 a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ll kap.
§5 a

med ellerDen uppsåtsom av
oaktsamhet säljer ellervaror

strid med bestämmel-tjänster i
§ bo/Jöringslagen5i iserna a

för kassa-1976:125 döms
fäng-registerbrott till böter eller

else högst månader.i sex

träder i kraft den juliDenna lag 1 1998.
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Förslag till lag ändring i lagen 1965:94 omom

polisregister m.m.

skall haHärigenom föreskrivs § i polisregisterlagen 1965:943att
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Utdrag eller upplysning polisregister skall med-innehållet iav om

delas, framställning däromnär görs av
justitiekanslem, riksdagens riksdagensjustitiekanslem,

ombudsmän, rikspolisstyrelsen, rikspolisstyrelsen,ombudsmän,
den centrala utlänningsmyndig- den centrala utlänningsmyndig-
heten, länsstyrelse, länsrätt, polis- heten, länsstyrelse, länsrätt, polis-
myndighet, allmän åklagare eller myndighet, allmän åklagare,
Alkoholinspektionen; skattemyn-Alkoholinspektionen,

ochdighet eller Patent- registre-
ringsverket;

myndighet, och i den regeringen för visst slagmånannan om av
ärenden eller för särskilt fall därtill;tillståndger

enskild, han behöver utdraget för till sin irättatt taom vara
främmande för få tillstånd inresa, vistas, bosätta sig ellerstat, att att
arbeta i främmande frågaeller för anställning ellerprövastat att om
uppdrag i verksamhet, betydelse förvård eller ärsomsom avavser
rikets säkerhet eller för beivrandetförebyggandet eller brott, ochav
regeringen i förordning eller lämnas förmedgivit utdrag upplysningatt
sådant ändamål eller, i enskildefall, den styrker hans rättattannat om

beroende upplysningär registret regeringen medgeroch attav ur
upplysningen meddelas.

Regeringen kan förordna i första styck-myndighetatt avsesen som
får ha tenninalåtkomst till polisregister.et

Denna lag träder i kraft den ljuli 1998.

Senaste lydelse 1994:1743.
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bokföringslagentill lag ändring iFörslag om

1976:125

skall habokföringslagen 1976:125Härigenom föreskrivs §5att
följandeparagraf,och det införsföljande lydelse 5att a aven ny

lydelse.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

5 §
grundas handlingaffärshändelseBokföringen skall för varje som

uppgiftermedeller särskiltfrån affárshändelsenhärrör upprättas om
handlingbokföringsskyldige tagitverifikation. dendenna Har emot

verifikation.handling användasaffärshändelsen, skall denna somom
fårhandling,tilldet påkallat med hänsynOm är arten mottagenav

hänvisningsverifika-upprättadsärskiltbokföringen i stället grundas
tion.

deninnehålla uppgiftervaraktigtVerifikation skall på närsätt om
vilket beloppinträffat, vad dennaaffárshändelsenupprättats, när avser,

vilkaförekommande fall,iden berörden gäller, vilken samt,motpart
original-affárshändelsen ochgrund förlegat tillhandlingar varsom

handling förvaras.
likartade affärshändelseraffärshändelser FörlikartadeFör

verifikationfårfår verifikation använ-använ- gemensamgemensam
eller hän-innehållerdas, deneller hän-das, den innehåller omom

andrauppgifter enligttillandra visarenligtvisar till uppgifter
affärs-destycket i frågaaffärs-destycket i fråga omom

verifikationenhändelserverifikationenhändelser somsom
verifikationomfattar. Gemensamverifikationomfattar. Gemensam

inbetal-föranvändasinbetal- fårförfår användas ävenäven
kon-vidunder dagvid kon- ningarnaunder dagningarna enen

ochförsäljningochförsäljning tanttant varoravvarorav
skerförsäljningensker tjänster,försäljningentjänster, omom

förhållandenunder sådanaförhållandenunder sådana attatt
uppgiftermedverifikationuppgifter enskildverifikation medenskild
kanandra stycketkan enligtstycketenligt andra upp-upp-

svårighet. Gemensamfallsådantsvårighet. I rättas utanrättas utan
kontroll-verifikationverifikationfår utgörsutgöras avgemensam

Omfrån kassaapparat.från kassa-kontrollremsa remsaav
fungerandevälföretaget harkassarapport eller ettapparat, annan

kontroll får denförhandling internsystemsom anger summan av
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verifikationen beståbetalningar.erhållna gemensamma
ellerkassarapport annanav

handling som anger summan av
erhållna betalningar.

försedda med Verifika-skall varaktigtVerifikationema sätt vara
identifieringstecken och i övrigt erforderligaeller andrationsnummer

verifikation och bokförduppgifter sambandet mellanså post utanatt
efterVeriñkationema skall både fore ochsvårighet kan fastställas.

överskådligt Skerbokföring förvaras ordnade på betryggande och sätt.
rättelsen skett ochveriñkation, skallrättelse i näranges vem som

företagit den.

§5 a
betal-kontantDen motsom

säljer eller tjänsterning varor
konsu-huvudsakligen till enskilda

all försälj-skall registreramenter
godkänt kassaregisterning i ett

och fram fram-registretettta av
ställt kvitto tillhandahållasamt
kunden detta.

eller den myndig-Regeringen
het bestämmerregeringensom
lämnar föreskrifternärmare om

föreskrivakassaregister och kan
undantag från skyldigheten attom

ha godkänt kassaregister.

julilag träder i kraft den 1 1998.Denna
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sekretesslagenändring iFörslag till lag om

1980:100

skallsekretesslagen 1980:100kap. iföreskrivs 9 24 §Härmed att
lydelse.ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

9 kap.
24

tillstånds-gäller hostillstånds- Sekretessgäller hosSekretess
enligttillsynsmyndighetenligt ellertillsynsmyndigheteller

ochfor yrkestrafiklagen 1988:263alkohollagen 1994:1738
foralkohollagen 1994:1738enskilds personligauppgift upp-om

personliga ellergift enskildsförhållanden,eller ekonomiska om
förhållanden, detekonomiskaden enskildedet kan antas att omom

enskilde ellerkan dennärståendeeller honomnågon attantas
närstående lidernågon honomellerlider skada om upp-men

uppgiftenskada ellergällergiften röjs. Sekretessen men om
gäller dock interöjs. Sekretessärendendock beslut iinte om

tillstånd.ärendebeslut itillstånd. om
i högsthandling gäller sekretessenuppgift i allmänfrågaI om

femtio år.

den julii kraft l 1998.lag träderDenna

Senaste lydelse 1994: 1739.
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Förslag till lag ändring i utsökningsregisterlagenom

1986:617

Härigenom föreskrivs utsökningsregisterlagen1 § 1986:617att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1
För de ändamål i denna paragraf skall med jälpsom anges av

automatisk databehandling föras dels för hela landetett gemensamt
utsökningsregister det centrala utsökningsregistret, dels regionaltett
utsökningsregister för varje län.

Registren skall användas inom exekutionsväsendet för
verkställighet enligt utsökningsbalken,
verkställighet eller tillsyn enligt författning,annan

2 indrivning enligt lagen 1993:891 indrivning statligaa. om av
fordringar m.m.,

avräkning enligt lagen 1985:146 avräklning vid återbetal-om
ning skatter och avgifter,av

planering och tillsyn verksamhet under 1-3,av som avses
fördelning mål, ärenden och handlingar mellan kronofogde-av

myndigheter redovisning till sökanden.samt
Registren får användas myndigheter utanför exekutionsväsendetav

för
ändamål i andra stycketsom avses
planering, samordning och uppföljning revisions- ocjhav annan

kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
utredningar vid bestämmande och uppbörd skatter, tullar ochav

socialavgifter,
tillsyn4. innehavare tillsynöver innehavareöverav av

trañktillstånd och trafikansvariga trafiktillstånd och trafikansvariga
enligt yrkestrafiklagen 1988: enligt yrkestrañklagen 1988:
263. 263,

tillsyn innehavareöver av
serveringstillstånd enligt alkohol-
lagen 1 994: 738.

Denna lag träder i kraft den juli1 1998.

Senaste lydelse 1996:1439.
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yrkestrafiklagenändring itill lagFörslag om

1988:263

skall hayrkestrañklagen 1988:263§föreskrivs 6Härigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6§
får endastTrafiktillståndendastTrafrktillstånd får gesges

han medtill till denmed hänsynden visartill attsomsom
yrkeskunnande, eko-för- tillekonomiska hänsynyrkeskunnande,

vilja ochförhållanden,nomiskaförmågavilja ochhållanden, att
skyldig-fullgöra sinadet förmågaskyldighetersinafullgöra mot att

laglydnaddet allmänna,i övrigt heterlaglydnadallmänna, samt mot
omständig-betydel- andrai övrigtomständigheterandra samtav

betydelse bedömsdriva heterlämpligbedöms att varaavvarase
verksamheten.lämplig drivaverksamheten. att

ideellaellerekonomiskahandelsbolag ochaktiebolag,frågaI om
trafikansvariga.den eller deskall prövningenföreningar ärsomavse

yrkeskunnande, prövningengällerdetskall,Därutöver närutom avse
föreningenrespektivebolaget samt

ledande ställningochdirektörverkställande som genom enannan
verksamheten,inflytandebestämmandehar överett

till följdstyrelsesuppleanterochstyrelseledamöter eget2. avsom
medväsentlig gemenskapharekonomiska intressenärståendeseller en

eller därmedgrundad andelsrättpåjuridiskaden ärsompersonen
ekonomiskt intresse,jämförligt

handelsbolag.bolagsmännen i
styrelsesuppleantstyrelseledamot ellernärstående tillSom enen

1987:672konkurslagenstycketkap. förstaden enligt 4 3 §anses som
gäldenären.närstående tillär att somanse

kraft den juli 1998.lag träder i 1Denna
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Förslag till lag ändring i lagen 1992:1528om

offentlig upphandlingom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1992:1528 offentligom om
upphandling

dels kap.l 23 kap.4 26 och§ 6 kap. 12 ochatt 14 skall
ha följande lydelse,

dels i lagen skall införas två paragrafer, kap.att 6 9 ochnya a
9 b §§, följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
23

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet skall
förkasta anbud den förkasta anbud densom anser som anser

orimligt lågt, dock först orimligt lågt, dock förstvara vara
sedan enheten skriftligen begärt sedan enheten skriftligen begärt
förklaring till det låga anbudet förklaring till det låga anbudet
och inte fått tillfredsställande och inte fått tillfredsställande

fårHänsyn endast till Hänsyn får endasttas tillsvar. tassvar.
förklaringar kan godtas på förklaringar kan godtas påsom som
objektiva grunder, såsom kostna- objektiva grunder, såsom kostna-
derna i tillverkningen eller derna i tillverkningen ellerut- ut-
förandet, de tekniska lösningarna, förandet, de tekniska lösningarna,
och originaliteten i anbudsgiva- och originaliteten i anbudsgiva-

förslag. förslag.rens rens
Vid upphandling enligt 3 eller kap. skall5 upphandlandeen

enhet, i förfrågningsunderlaget den skall det anbudangett attsom anta
har lägst anbudspris förkastat anbud det skäletettsom attmen som av

det bedömts orimligt lågt, lämna sitt beslut tillrapportvara en om
Europeiska gemenskapernas kommission.

4 kap.
26

Ett anbud orimligt lågt förklarasär anbuds-som attmen som av

Lagen omtryckt 1993:1468.
zLydelse enligt 1996/97: 153.prop.
Lydelse enligt 1996/97:153.prop.
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anbudsgivarenfår förkastas,statligt stödtagitgivaren trotsemot om
under-kommissiongemenskapernasEuropeiskavisatförfrågan inte att

kommis-Romfördraget elleriartikel 93.3stödet enligt atträttats om
stödet.godkäntsionen

enhetupphandlandefår Attupphandlande enhetAtt enen
anbudorimligt lågaskall förkastaanbudorimligt lågaförkasta även

kap. 23 §fall följer li andrakap. 23 §fall följer li andra avav
första stycket.stycket.första

6 kap.
9

upphandling hanifrån deltagandeuteslutaskanleverantörEn om
tvångsförvaltning ellerunderlikvidation, ärkonkurs elleri ärär

ellerbetalningarinställt sinatills vidare har ärackord ellerföremål för
näringsförbud,underkastad

tvångsför-tvångslikvidation,konkurs,ansökanföremål förär om
liknande förfarande,ackord ellervaltning, annat

lagakraft-enligtavseende yrkesutövningendömd för brottär
dom,vunnen

fel yrkesutövningen,allvarligt iskyldig tillhar gjort sig
sinafullgjortharsina intefullgjortharinte

socialförsäk-avseendesvenska åliggandenavseendeåligganden
detringsavgifter eller skattsocialavgtfter. iellerskatter egna

land därlandet eller deti upp-
handlingen sker.

upplys-begäraleverantörupphandlande enhet harEn rätt att av en
i första stycket.förhållandenningar avsessomom

upphandlande enheten,skall denanbudskriftligtInnan antasett om
leverantörenkontrolleraonödigt,det inte ärär om

därdet landregistreradi aktiebolags-,registrerad i
enligtverksamhetdriverföreningsregistret, hanhandels- eller

aktiebolags-reglerlandets om
eller liknan-handelsregistereller

de register,
för redovisningregistreradredovisningregistrerad för

mervärdes-inbetalninginbetalning mervärdes- ochoch avav
preliminär skattinnehållenpreliminär skatt,innehållen A-skatt,

socialförsäk-arbetstagare,arbetsgivaravgifter, och förochskatt
för näringsidka-ringsavgifter och

ochhär landet, F-skatt,ire

Senaste lydelse 1994:614.
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fri från skulder för svenska fri från skulder för skatter
skatter och socialavgifter. och socialförsäkringsavgifter deti

landet eller det landiegna upp-
handlingen sker.

upphandlandeEn enhet får
begära upplysningar leve-om en

tekniska förmåga ochrantörs
kapacitet hans finansi-samt om
ella och ekonomiska ställning.

En upphandlande enhet upphandlandeEn enhetsom som
leverantören begär upplys- leverantören begär upplys-av av

ningar förhållanden ningar förhållandenom som avses om som avses
i första och tredje styckena skall första,i i tredje och fjärde stycke-
förfrågningsunderlaget, skall förfrågningsunderlaget,iannonsen na
eller skrivelsen vilket eller skrivelsensättange annonsen ange
leverantören kan lämna upplys- vilket leverantören kan lämnasätt
ningarna. upplysningama.

§9 a
leverantörenOm juridiskär en
skall, vad § första9iperson som

stycket 3 och leve-4 sägs om en
brott respektive fel, gällarantörs

även
verkställande direktör och

ledandeannan som genom en
ställning har bestämmandeett
inflytande verksamheten,över

styrelseledamöter och sty-
relsesuppleanter till följdsom av

eller närståendes ekonomiskaeget
har väsentligintresse en gemen-

skap med den juridiska personen
grundad på andelsrättärsom

eller därmed jämförligt ekono-
miskt intresse,

bolagsmännen handels-i
bolag.

Som närstående till styrel-en
seledamot eller styrelsesupp-en
leant den enligt kap.4anses som

§ första3 stycket konkurslagen
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1987:672 när-är att anse som
gäldenären.stående till

§b9
förfrågningsunderlaget fårI
upphandlande enheten be-den

anbudetanbudsgivaren igära att
upphand-vilka delarredovisar av

hanlingskontraktet avsersom
tredjepå någonlägga ut annan

man.

12
skall antingenupphandlande enhetEn anta

fördelaktiga, ellerekonomisktanbud detdet är mestsom
lägst anbudspris.anbud hardet som

det ekonomisktvilket anbudbedömningenVid är mestsomav
samtligaenheten hänsyn tillanbudet, skallfördelaktiga omstän-ta

kvalitet, estetiska,leveranstid, driftkostnader,pris,digheter såsom
miljö-tekniskt stöd,egenskaper, service,tekniskafunktionella och

eller iförfrågningsunderlagetEnheten skall ipåverkan annonsenm.m.
tillmäter betydelse.omständigheter denvilkaupphandling angeom

medefter angelägenhetsgrad,möjligtskallOmständighetema angesom
viktigaste först.den

upphandlande enhet skalldet fallet EnFöreligger att en
det förkasta anbud denskallupphandlande enhet anta som anser

orimligt lågt, dock förstanbudspris,har lägstanbud varasom
begärtsedan enheten skriftligenförkasta anbudfår enheten som

anbudetförklaring till det lågaorimligt lågt, dockden varaanser
fått tillfredsställandeinteförst begärt förkla- ochsedan enheten

anbudet och inte får endast tillring till det låga Hänsyn tassvar.
kan godtas påFörkla- förklaringarfått tillfredsställande svar. som

grunder, kostna-skriftligt. objektiva såsomskall begärasringen
ellerderna tillverkningeni ut-

tekniska lösningarna,förandet, de
originaliteten anbudsgiva-och i
förslag.rens

Slsydelse enligt 1996/97:153.prop.
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§14
När anbud har antagits skall den upphandlande enheten under-ett

anbudsgivaren detta möjligt, dock förerätta utgångensnarast senastom
den tid under vilken anbudet bindande för anbudsgivaren.ärav
Anbudsgivare anbud inte Anbudsgivare anbud intevars vars

har antagits skall möjligt har antagits skall möjligtsnarast snarast
underrättas detta. underrättas detta ochom om om vem

fick anbudet antaget.som

Denna lag träder i kraft den juli1 1998.
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1994:1564ändring i lagenFörslag till lag omom
alkoholskatt

alkoholskatt1994:1564föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
b skallfbrutvarande 31 §följande lydelse ochb skall ha31 § attatt

benämnas 31 c

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

b §31
Beskattningsmyndigheten med-

återbetalningefter ansökanger
ochalkoholskatt på spritvinav

såltsför ochhar förvärvats isom
innehavarenäringsverksamhet av

enligtserveringstillstånd 6av
§ alkohollagen 1994:kap. I

1738.
återbetalningAnsökan om

periodskall omfatta ettomen
tillkalenderkvartal och inges

beskattningsmyndigheten inom ett
år efter kvartalets utgång.

julikraft den 1998.lag träder i IDenna



författningsförslag58 SOU 1997: 111

till laglO. Förslag ändring i alkohollagenom

1994:1738

Härigenom föreskrivs i fråga alkohollagen 1994:1738om
dels kap. kap. och7 14 8 2 3 och 9 kap. skall2 § haatt

följande lydelse,
dels i lagen skall införas paragraf, 9 kap. följande3att en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
§14

ansökan serveringstillstånd,En servering året runtom som avser
eller årligen under viss tidsperiod, får inte bifallas polismyn-utan att
dighetens yttrande inhämtas. Polismyndigheten skall i yttrandet redo-
visa de omständigheter ligger till grund för myndighetens bedöm-som
ning därvidoch särskilt sig sökandens allmänna lämplighetyttra om
för verksamheten.

Länsstyrelsen skall beredas
tillfälle sig innanatt yttra en an-
sökan serveringstillstånd bi-om
falles.

Om ansökan serveringstillstånd servering inom eller invidom avser
militärt område, skall yttrande dessutom inhämtas från vederbörande
militära chef innan ansökan får bifallas.

8 kap.
l §

Alkoholinspektionen Alkoholinspektionenutövar utövar
central tillsyn efterlevnaden central tillsyn efterlevnadenöver över

denna lag och kan meddela denna lag och kan meddelaav av
allmänna råd till vägledning för allmänna råd till vägledning för
tillämpningen lagen. tillämpningen lagen. Alkohol-av av

inspektionen skall också verka för
bestämmelserna denna lagiatt

tillämpas lilçformigt.
Länsstyrelsen tillsyn inom länet. Länsstyrelsen skall ocksåutövar

biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.
omedelbaraDen tillsynen efterlevnaden bestämmelsernaöver av om

servering spritdrycker, vin och starköl kommunen ochutövasav av av
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ocksåpolismyndighetenochpolismyndigheten. Kommunen utövar
detaljhandel med öl.servering ochtillsyn över av

2§
skall kommunentillsynsmyndighetnågonPå begäran annanav

for tillsyn.behöver sinuppgifter myndighetenlämna de som
tillsynsmyndigheterandraPolismyndigheten skall underrätta om

tillsyn.för myndighetersbetydelse dessaförhållanden ärsom av
vederbörande tillsynsmyn-Kronofogdemyndigheten skall underrätta

skyldigheter erläggatillståndshavare brister i sinadighet attom en
länsstyrelse skall sådansocialavgifter. På begäranskatter eller av

underrättelse till denna.ges
Skattemyndigheten skall lämnatillståndsmyn-På begäran av

tillståndsmyndighet eller läns-skalleller länsstyrelsedighet
uppgifter dessaandra styrelse deskattemyndigheter och som

tillståndsprövningeller behöver föruppbärmyndigheter sinsom
avgifter eller tillsyn.skatter ellerdriver in

Alkoholinspektionen skalltillstånds-lämna uppgifter som
och läns-länsstyrelsen underrätta kommunmyndigheten eller

uppgiftertillståndsprövning styrelsebehöver för sin ärsom avom
betydelse för tillståndsprövningeller tillsyn.
eller tillsyn.

3§
tillståndbeviljatsbeviljats tillstånd DenDen somsom

tillståndsmyndighetenskall hostillståndsmyndighetenskall hos
påbörjapåbörja anmäla hanhananmäla närnär attatt avseravser

verksamheten. Anmälan skallskallverksamheten. Anmälan
verksamhetenverksamheten även görasäven göras omom

avbrott iläggs ned ellerläggs ned eller avbrott i görsgörs omom
skall också iockså i den. Anmälanden. Anmälan skall görasgöras

omfattningomfattning fall verksamhetensfall verksamhetens
övrigtförändras eller det iförändras eller det i övrigt omom

verksam-sker någon förändring isker förändring i verksam-någon
betydelse förför hetenheten betydelse ärär som avsom av

Även Även föränd-betydandetillsynen. betydande föränd- tillsynen.
ring ägarförhållanden skall ägarförhållanden ellerringav an- av

omfattasmälas. byte avav person som
kap.lämplighetsprövning enligt 7

denna lag skall anmälas.
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Anmälan i denna paragraf skall i förväg. Om det förhållandegöras
föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skallsom

anmälan i stället dröjsmål.göras utan

9 kap.
2 §

Alkoholinspektionens och kommunens beslut får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. överklagade beslutet får inteDet ändras

den beslutande myndigheten har lämnats tillfälle sig.utan att att yttra
Alkoholinspektionen respektive Alkoholinspektionen får över-

kommunen får överklaga dom- klaga kommunens beslut.
stolens beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 §
får överklaga dom-Kommunen

stolens beslut enskild kla-när en
gat.

Alkoholinspektionen får Över-
klaga domstolens beslut när en
enskild klagat Alkoholinspek-på

beslut och Alkohol-tionens när
inspektionen klagat på kom-

beslut.munens

lag träder i kraft den juliDenna 1998.l
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Förslag till lag ändring skattebetalningslagen11. iom

1997:483

Härigenom föreskrivs frågai skattebetalningslagen 1997:483om
dels kap. och4 ll 13 §§, kap. § och kap. skall ha5 5 15 6 §att

följande lydelse,
dels det i lagen skall införas paragraf, 10 kap. och38att en ny

före paragrafen rubrik följande lydelse.närmast en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
§11

F-skattsedel får utfärdasEn inte
för den har fått tidigare utfärdad F-skattsedel återkalladsom en

enligt eller förrän efter13 § 3 8 två år återkallelsebeslutet,
för den har fått tidigare utfärdad F-skattsedel återkalladsom en

enligt eller länge grunden för13 § 4-7 så återkallelsen finns kvar,
eller

för den inte har haft någon F-skattsedel skulle hasom men som
fått sådan skattsedel återkallad grund förhållandenågoten av som
avsesi 13

den inte haftFör har någon F-skattsedel skulle hasom men som
fått sådan skattsedel återkallad på grund något förhållandeen av som

i får F-skattsedel13 § 8 inte utfärdas förrän eftertvå år detavses en
företagets eller bolagets F-skattsedel återkallades eller företaget elleratt

bolaget försattes i konkurs.
Om det finns särskilda skäl, får F-skattsedel utfärdas vadtrotsen

i första och andra styckena.sägssom
Särskilda regler för F-skatt-

sedel finns lagen 1998:000i om
skärpta krav för utfärdande F-av
skattsedel branscher,i vissa m. m.

13 §
Skattemyndigheten skall återkalla F-skattsedel, innehavarenen om

begär skattsedeln skall återkallas,att
upphör bedriva näringsverksamhet här i landet,att
inte följer villkor har meddelats enligt eller9 § sättannatsom

missbrukar sin F-skattsedel och missbruket inte obetydligt,är
inte följer4. föreläggande lämna särskild självdeklarationett att
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lageni kap. 25 §uppgifter 2handelsbolag,eller, i fråga som avsesom
kontrolluppgifter, eller endastochsjälvdeklaration1990:325 om

uppenbarligeninnehåll denbristfälligthandling med sålämnar atten
för taxering,till grundinte kan ligga

enligt denna lag ibetalning skattredovisning ellerbrister i enav
obetydlig,inteutsträckning ärsom

näringsförbud,har meddelats
i konkurs,är

fåmansföretag eller iföretagsledare ieller har varit ettär ett
förutsättningareller fannsoch det finnshandelsbolagfåmansägt att
grund för-F-skattsedelbolagetsföretagets elleråterkalla ettav

ellerföretagsledaren,hänföras tillhållande kansom
handelsbolag ochfåmansägtfåmansföretag eller ettär ett en

sådanthandlathareller bolagetföretagsledare i företaget sätt attett
grundföretagsledarenförfår utfärdasF-skattsedel inte ettaven

iförhållande 3-8.avsessom
F-skatt-regler förSärskilda

1998:000sedel finns lageni om
utfärdandeför F-skärpta krav av
branscher,skattsedel i vissa m. m.

5 kap.
5 §

ersättningendenskall inte hellerSkatteavdrag göras, tar emotsomom
bestäms ellerför arbetetersättningenF-skattsedel antingenhar nären

får godtas,F-skattsedeluppgift innehavbetalasden Ennär ut. avom
jämförligeller någonanbudshandling, fakturaiden lämnas enenom

och betalningsmottagarensutbetalarensinnehållerhandling ävensom
ellerbetalningsmottagarensoch adress samt personnummernamn
dockF-skattsedel fårinnehavUppgiftenorganisationsnummer. avom

känner tillersättningenden betalarinte godtas, attut upp-om som
giften oriktig.är

sådant villkorF-skattsedel medbetalningsmottagaren harOm som
F-skattsedelnunderlåtas endastfår skatteavdragi kap. 94 omavses

åberopas skriftligen.
skärptalagen 1998:000I om
F-skatt-utfärdandekrav för av

branscher,sedel i vissa m. m.
finns bestämmelser attom

frånskatteavdrag skall göras
för flytt- eller städar-ersättning

bete utförts under-av ensom
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entreprenör även mottagarenom
har -skattsedel.F

10 kap.

Specifikation arbetstagareöver

§38
Skattemyndigheten får bestäm-

arbetsgivare tillsam-attma en
med skattedeklarationenmans

skall lämna specifikationen av
skatteavdrag och arbetsgivarav-
gifter. specifikationenAv skall
fiamgd skatteavdragens och avgif-

storlek för arbets-varjeternas
nödvändiga identi-tagare samt

fikationsuppgifter.

15 kap.
6 §

Förseningsavgift skall Förseningsavgift skalltas ut tas ut
med kronor1 000 den med 1 000 kronor denär ärom som om som
skyldig lämna skattedekla- skyldig lämna skattedekla-att atten en
ration eller periodisk ration, skatteavdrags- ochen samman- en av-
ställning inte gjort detta inom giftsspeczfikation eller perio-en
föreskriven tid. disk sammanställning inte gjort

detta inom föreskriven tid.
Förseningsavgift skall dock inte det fråganär ärtas ut sär-om en

skild skattedeklaration enligt 10 kap. första32 stycket.§
Förseningsavgift inte den skattskyldige har avlidit.tas ut om

lagDenna träder i kraft den juli1 1988.
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1997:524ändring i lagentill lagFörslag12. omom

1980:343skatteregisterlagenändring i

i1980:343skatteregisterlagenföreskrivs §7Härigenom att para-
skatteregister-ändring i1997:524lagenlydelse enligtgrafens om

följande lydelse.lagen skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§7
iuppgifterfår, dejuridiskfysisk och utöverFör angessomperson

uppgifter.innehålla följandeskatteregistretcentraladetoch 6 §§,5
företagfåmansföretag,ägarförhållandena iuppgifterSådana om

statlig1947:576stycket lagentredjeenligt § 123 ommom.asom
handels-fåmansägtfámansföretag,behandlasskallinkomstskatt som

1990:325lageni kap. 16 §2dotterföretagbolag och omavsessom
företagsledare iuppgiftkontrolluppgiftersjälvdeklaration och samt om

företag.dessa
besök ellerverkställtavslutad revision,angåendeUppgifter annat

eller 141990:324taxeringslagenkap. §enligt 7Sammanträffande 3
fåråtgärdvarje sådanskattebetalningslagen 1997:483. Förkap. 6 §

beslutmyndighetsskatteslag,beskattningsperiod,tid, art, omanges
anled-medunderlag för skattellerändringar skattbeloppsmässiga av

bokföringsskyldighet haruppgift huruvidaåtgärdenning samtav
fullgjorts.

uppgiftbetala skatt,skyldighetregistreringUppgift att omavom
beslutuppgifterskatt,preliminärskattsedelinnehav omomav

för beslutet,skälenangivandeF-skattsedel medåterkallelse avav
skattebetal-skatt enligtför bestämmabehövsuppgifter attsom

inkomstskatt försärskild1991:586lagenningslagen 1997:483, om
socialavgifter,nedsättning1990:912lagenutomlands bosatta, avom

statligberäkningoch lagen 1951:763mervärdesskattelagen avom
redovisning,uppgifterackumulerad inkomstinkomstskatt samt om

avgifter.skatter ellersådanaoch återbetalninginbetalning av
beskatt-förslag till beslutframställtUppgift maskinellt4. omom

ning.
deklaration,anstånd med lämnaUppgift ansökan attomom
och medlämna deklarationanstånd meduppgift beslut attattom om

besluten,ansökningarna ellerskälen förbetala dockskatt, samt
fullgöraför underlåtenhetförfall föreliggeruppgift laga attattom

deklarationsskyldighet.
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Administrativa och tekniska uppgifter behövs för beskatt-som
ningen.

Uppgifter skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskildsom
självdeklaration enligt kap.2 första10 § stycket punkterna och2-4
andra stycket lagen självdeklaration och kontrolluppgifter samtom
uppgifter skall lämnas enligt kap.2 25 lagen självdeklara-§som om
tion och kontrolluppgifter.

Uppgift beslut beskattning, dock skälen för beslutetom om
och uppgift utmätning enligt 18 kap. skattebetalningslagen.9 §om

Uppgift fordran registrerats hos kronofogde-att motom personen
myndighet, uppgift indrivningsresultat, uppgift attom om en person
ålagts betalningsskyldighet i egenskap bolagsman eller företrädareav
för juridisk uppgift beslut skuldsanering, ackord,en person, om om
likvidation eller konkurs uppgift betalningsinställelse.samt om

10. Uppgift antal anställda och de anställdasom personnummer.
ll. Uppgift telefonnummer, särskild adress för skattsedelsför-om

sändelse adress och telefonnummer för ombud.samt namn,
12. Uppgift från kontrolluppgift enligt kap.3 lagen själv-som om

deklaration och kontrolluppgifter skall lämnas föreläggandeutan samt
från sådan särskild uppgift i 3 § lagen 1959:551som avses om
beräkning pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381av om
allmän försäkring.

13. Uppgift beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde, taxe-om
ringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, fång ochtyp av
tidpunkt för fånget fastighetför eller innehasägssom av personen,
andelens storlek fastigheten flerahar och övriga uppgifterägareom

för beräkning statlig fastighetsskatt uppgiftbehövs samtsom av som
fastighet.behövs för värdering bostadav

för eller revisionUppgift tid och planerad pågående14. artom
uppgiftbeskattningsperiod och skatteslag dennasamt samtsom avser

Sammanträffande enligt kap.tid för besök eller 3planerat annatom
skattebetalningslagen.eller kap.7 § taxeringslagen 14 6 §

bankgironummer,Uppgift postgiro- och15. ärpersonenomom
för bank- eller postgironäringsidkare fullmakt lämnats att tasamt, om

för fullmaktenskatteåterbetalning konto, datum samtemot ett
kontots och typ.nummer

16. Uppgift skattskyldige uppburitantal dagar för vilka denom
sjöinkomst kommunalskatte-enligt punkt anvisningarna till1 49 §av
lagen 1928:370.

Uppgift17. omsättning i näringsverksamhet.om
18. Uppgifter angående resultat bruttovinstberäkning,av annan

beräkning relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning ochav
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levnadskost-förfogande förtillståttbeskattningsåretunderbelopp som
nader.

fordoninnehavbilregistretcentrala samtUppgift från19. omavom
tillståndårsmodellochmärke, samtregistreringsnummer,fordonets typ

biluthyr-1979:561och lagen1988:263yrkestrañklagenenligt om

ning.
fackföreningsav-förskattereduktionberäkningUppgift för20. av

1993:672lagenstyckenaandraochförstaenligt 6 §gift, uppgifter
bostadshus,byggnadsarbeteutgifter förförskattereduktionom

riskkapi-förskattereduktion1995:1623uppgifter enligt § lagen7 om
styckena lagenandraochförstaenligt 6 §uppgiftertalinvesteringar,

påbyggnadsarbeteförutgifterförskattereduktion1996:725 om
nämnda lagarenligtskattereduktionbestämmandebostadshus för av

uppgifter för be-skattereduktion,sådanbeslutuppgiftsamt omom
skatte-1996:1231enligt lagenskattereduktionstämmande omav

taxeringarårsvid 1997-2001falli vissafastighetsskattreduktion for
skattereduktion.sådanuppgift beslutsamt omom

bosätt-för bytetidpunktbosättningsland ochUppgift21. avom
ningsland.

i 2i fallkoncernårsanställda iantalUppgifter22. avsessomenom
kontrolluppgifter,ochsjälvdeklarationkap. stycket lagen16 § sista om

koncembalans-ochkoncemomsättningSverige,totalt respektive i
koncemmoderföretag.omslutning för

i §11ersättningsbostadbeteckning23. Uppgift avsessomom
uppskovs-bostad,vid byteuppskovsavdraglagen 1993:1469 avom

skall reduceranämnda lagenligt 10 §avdragets storlek, belopp som
bostadersättningsbostaden utgörsomkostnadsbeloppet samt, avom

eller bola-föreningensnämnda lag,meningenandrai ll §som avses
ochorganisationsnummergets namn.

stycket 5förstakap. §enligt 10 17lämnas24. Uppgift skallsom
skattebetalningslagen.och andra 33 §stycket samt

verk-styrelseledamöter,aktiebolagsregistret25. Uppgifter från om
intestyrelsenoch revisor, ärställande firmatecknaredirektör, attom

företags-i tid,har lämnatsintefulltalig årsredovisningeller att om
och förenings-handels-uppgifter frånrekonstruktion fusionoch samt

företagsrekonstruktion.ochregistret revisorfinnatecknare,om
alkohol-tillstånd enligtAlkoholinspektionen26. Uppgifter från om

omsättning enligtlagen och1994:1738 restaurangrapport.om
arbetsmark-beslutlänsarbetsnämnder27. Uppgifter från omom

utbetal-föroch datumbelopputbetaltnadspolitiska åtgärder samt
ningen.

mervärdesskattdebiteradGeneraltullstyrelsen28. Uppgifter från om
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vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfállen desamt
tidsperioder uppgifternasom avser.

29. Uppgifter från Riksförsäkringsverket försäkring kostna-motom
der för sjuklön såvitt arbetsgivarens organisations- elleravser person-

beräknad lönesumma, datum då försäkringen börjat gälla ochnummer,
datum för förändring lönesumma sjukpenninggrundandesamtav om
inkomst förvärvsarbete såvitt den försäkradesannatav avser person-

och datum för inkomstanmälan.nummer
30. Uppgi deer om personer

omfattas enligtprövningsom av
3 § lagen 1998:000 skärptaom
krav för utfärdande F-skatt-av
sedel branscheri vissa m. m.

31. Uppgifter förvärv ochom
försäljning ochvin spritav som
lämnas ansökan återbetal-i om

alkoholskatt enligtningav 31 b §
lagen 1994:1564 alkohol-om
skatt.

kraftDenna lag träder i den juli1 1998.
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ändring iförordningtillFörslag13. om

polisregisterkungörelsen l 8969:3

polisregisterkungörelsen l969:38iföreskrivs 16 §Härmed att a
införas två be-lagen skalloch det iföljande lydelseskall ha att nya

följande lydelse.doch 16 §§,stämmelser, 16 avc

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§16 a
för upplys-till polisregisterterminalåtkomstfår halänsstyrelseEn

yrkestrafiklagentrafiktillstånd enligtkörkortstillstånd,ning i ärende om
enligt lagen 1979:561till uthymingsrörelsetillstånd1988:263 samt

Åtkomsten uppgifttillskall begränsasbiluthyrning. att omavseom
tillstånd tilltrañktillstånd ellerkörkoitstillstånd,den ansöker omsom

i registret eller inte.förekommeruthymingsrörelse
RiksspolistyrelsensUppgift i

sambearbetaspolisregister får
ochmed uppgift per-om namn

för sådan person somsonnummer
yrkestrafik-enligt §har 6prövats

lagen 1988:263.

16 c
får haSkattemyndigheten ter-

polisregister förminalåtkomst till
F-skattupplysning ärendei om

enligt lagen 1998:000 om
för utfärdandeskärpta krav F-av

skattsedel branscher,i vissa m. m.
Åtkomsten tillskall begränsas

kap.uppgift brott 11motom
skattebrottslagenbrottsbalken och

1971 :69.
RikspolisstyrelsensUppgift i

sambearbetaspolisregister för
med uppgift ochnamn per-om

för sådan somsonnummer person
§ lagenhar enligt 3prövats

Senaste lydelse 1994:1127.
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1998:000 skärpta krav förom
utfärdande F -skattsedel i vissaav
branscher, Sambearbet-m.m.

skall begränsasningen till uppgift
brott 11 kap. brottsbalkenmotom

och skattebrottslagen 1971369.

d §16
Patent- och registreringverket

får ha terminalåtkomst till polis-
för upplysningregister ärendei

Åtkomstenleverantörsbevis.om
skall begränsas till uppgift om
brott kap.9-11 brottsbalken,mot
skattebrottslagen 1971369 och
lagen 1986:436 näringsför-om
bud.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1998.
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iändringförordningtillFörslag14. om

1972:595fordonskungörelsen

följande lydelse.skall ha§föreskrivs 13Härmed att a

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

13a§
medi enlighetfordonmed EttenlighetifordonEtt somsom

1988:263yrkestrafiklagen1988:263yrkestrafiklagen an-an-
för-skalltaxitrafikvänds iför-skalltaxitrafikvänds i varavara

godkändmedgodkändmed taxametersetttaxameter avsett enaven
fastsätt-och dessTaxametemfastsätt-och dessTaxametem typ.typ.

plomberade. Upp-ning skallplomberade.skallning varavara
hargifter iregistrerats taxa-som

regelbundetskall över-metern
godkändtillföras tömnings-en

central.
denmedgesfårhaskyldighetenfrånUndantag taxameteratt av

finnstaxitrafik dettilltillståndetmeddelatharlänsstyrelse omsom
särskilda skäl.

beställningstrafiktilltillståndmeddelatharlänsstyrelseDen ettsom
medbesluta bussarsärskilda skäl,det finnsbuss får,med att enom

utrustadetrafiken skallanvänds ihögsttotalvikt 3,5 ton varasomav
stycket.förstaenligtmed taxameter

juli 1998.träder i kraft den lförordningDenna

Senaste lydelse 1993:1351.
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15. Förslag till förordning ändring iom

körkortsförordningen 1977:722

Härigenom föreskrivs 83 § körkortsförordningen 1977:722att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§83
Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket dom, beslut,om

strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot varigenom kör-av
kortshavare, innehavare traktorkort, innehavare utländskt körkortav av
eller någon för vilken spämid beslutats inte löpt harännu utmen
funnits skyldig till

brott lagen 1951:649 straff för vissa trafikbrottmot eller 6om
kap. första,2 § andra eller tredje stycket jämvägstrafiklagen 1985:
192, brottet har begåtts vid förande motordrivet fordon ellerom av
spårvagn eller maskindrivet spårfordon järnväg eller tunnelbana,av

brott vid förande motordrivet fordon ellerannat spårvagnav
brott 3 lagen§ 1971:965 straff för trafikbrottutom mot harom som

begåtts utomlands, överträdelse 72 § eller7 74 första§ stycket 3av
vägtrafikkungörelsen 1972:603,

brott narkotikastrafflagen 1968:64 eller brott lagenmot mot
1960:418 straff för varusmuggling i fråga narkotika,om om

olovligt tillgrepp motordrivet fordon,av
brott kap.3 eller8 brottsbalken9 § ellermot någon

dessa paragrafer jämte 3 kap. § brottsbalken,ax
brott kap.4 brottsbalken,mot
brott 6 kap. eller2 3 § brottsbalken eller kap.mot 6 l och
brottsbalken,12 §§

brott 8 kap. 5 eller 6 brottsbalken§ ellermot någon dessaav
paragrafer jämte kap.8 12 brottsbalken,§

brott 13 kap. brotts-mot brott 9-11 kap. brotts-mot
balken, balken brott skatte-samt mot

10. brott 17 kap. 4 brottslagenmot 1971569,
eler brottsbalken.5 § brott10. 13 kap. brotts-mot

balken,

Senaste lydelse 1993:821.
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kap. 417brott11. mot
brottsbalken.eller §5

brottfrågaIbrottfrågaI avsessomomavsessomom
underrättelseskallunder 5-11underrättelseskallunder 5-10

påföljdendastpåföljd lämnasendastlämnas annanomannanom
ådömts.harböterådömts.har änböterän

skall lämnasöverklagasfårbeslutellerdomUnderrättelse somom
avgörandethuruvidabeskedfåttrikspolisstyrelsen harefter detförst att

överklagats.kraft ellervunnit lagahar
förstaenligtUnderrättelseförstaenligtUnderrättelse
frågaiskall lämnasstycketfrågai ävenskall lämnasstycket även

åtalsunderlåtelsebeslutåtalsunderlåtelsebeslut omomomom
§kap. 7enligt 20 rätte-kap. 7 §enligt 20 rätte-

motsvarandeellergångsbalkenmotsvarandeellergångsbalken
författning.ibestämmelseförfattning.ibestämmelse annanannan

ibrottbeslutetGälleribrottGäller beslutet avsessomavsessom
skall under-stycket 5-11förstaskall under-stycket 5-10första

brottetendastlämnasrättelsebrottetendasträttelse lämnas omom
bedömandeåklagarensenligtbedömandeåklagarensenligt

påföljdlett tillskulle ha änpåföljdtillskulle ha lett än annanannan
böter.böter.

underrättelseskallkörkortutländsktinnehavareBeträffande av
landet.folkbokförd iinnehavarenendastlämnas ärom

juli 1998.kraft den lträder iförordningDenna
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Förslag16. till förordning ändring iom

utsökningsregisterförordningen 1986:678

Härigenom föreskrivs 2 i§ utsökningsregisterförordningenatt c
1986:678 skall ha följande lydelse och det i förordningen skallatt
införas paragraf, d2 följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§2 c
För ändamål i § tredje1 stycket 4 utsöknings-som avses

registerlagen får1986:617 uppgifter i och4 § 6 § och8som avses
9 nämnda lag uppgift skuldens storlek fordringaravseendesamt om

drivs i allmänt mål lämnas till tillståndsmyndighet enligt 4 §utsom
yrkestrafiklagen 1988:263.

Länsstyrelsen får inhämta
uppgifterna terminal.genom egen

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter innehavareom av
trañktillstånd och trafikansvariga i Vägverkets centrala yrkestrafik-
register.

d §2
För ändamål §1isom avses

tredje stycket 5 utsökningsregis-
terlagen får1986:617 uppgifter

§ och §4 6 8 ochisom avses
9 nämnda lag uppgiftsamt om
skuldens storlek avseende ford-

drivs allmänt målringar in isom
lämnas till tillståndsmyndighetut
enligt alkohollagen 1994:1738.

Uppgifterna får sambearbetas
med uppgifter företrädareom
enligt § alkoholförordning-6 3-6

1994:2046.en

Denna förordning träder i kraft den julil 1998.

Senaste lydelse 1994:591.
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ändring iförordningFörslag till17. om

1988: 03yrkestrañkförordningen 1 5

yrkestrafikförordningeni§föreskrivs 11Härigenom att a
förordningen skalloch det iföljande lydelseskall ha1988:1503 att

följande lydelse.paragraf,införas 6 avaen ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§6 a
skall lämnaSkattemyndigheten

uppgifterdelänsstyrelsen som
för tillstånds-denna behöver sin

tillsyn.ellerprövning

§11 a
yrkestrafiklagenenligt §alltid återkallas 15tillstånd skallEtt

eller någontrafikansvarigtillståndshavare,1988:263 annanom en
yrkestrafiklagenandra stycketenligt 6 §prövatsperson som
ekonomiska brott,inräknatför allvarliga brott,har dömts

överträdelsereller upprepadeför allvarligahar dömts av
kungörelsen 1974:681förordning,yrkestrafiklagen, denna om-

meddelats medharföreskrifterellerinternationella vägtransporter som
författningar,stöd dessaav

särskilt bestäm-föreskrifterförfattningar eller vägtransporter,om-
trafik-vikt och mått,vilotider, fordonsochförares kör-melser om

beskaffenhet, ellerutrustning ochfordonssäkerhet eller
anställningsförhållan-löne- ochförfattningarbestämmelser i om—

branschen,den i
skyldigheter detfullgöra sinaunderlåtitväsentligt motsätt att

och avgifter, ellerbetalning skatterallmänna vad avavser
misstankeandra grundgrund omstän- av omav

omständigheterinte längre brott eller andradigheter betydelseav
bedömslängredriva yrkes- betydelse intebedöms lämplig att av

yrkesmässigdrivatrafik. lämpligmässig att
trafik.

Senaste lydelse 1638.1993:
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Om trafiktillstånd återkallas på grund någon dessaett omstän-av av
digheter skall tid lägst och högst fem år bestämmas, undertreen
vilken den prövade skall olämplig driva yrkesmässig trafik.attanses

förordningDenna träder i kraft den julil 1998.
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1 Inledning

1 l Utredningsuppdraget.

I april beslutade1995 regeringen strategi för samhällets samladeom en
åtgärder den ekonomiska brottsligheten bet.skr. 1994/95:217,mot
1994/95:JuU25, rskr. l994/95:412. 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 beslutade regeringenstrategiett
den 16 november tillkalla för utreda1995 särskild utredareatt atten
branschsanering och andra åtgärder brottslighet.ekonomiskmot

Utredarens identifierauppdrag enligt direktiven bilagase 1 är att
branscher föreslå dessaoch metoder förutsatta samt attatt sanera

undersöka förutsättningarna förebyggande arbeteteffektivisera detatt
ekonomisk brottslighet tillsyn.vid tillstånd, bidrag och Genommot

tilläggsdirektiv vissahar utredningen också fått utreda2 i uppdrag att
frågor offentlig upphandling.om

delbetänkande Licensavgift 1996: 172I principsskiss SOUett en-
har licensavgiftutredningen modell minimiskattmedpresenterat en
för modifierad andra kon-taxi. Modellen kan i form ianvändas även

förtantbranscher. Delbetänkandet redogörelsehar remissbehandlats. En
synpunkter finns i kapitelremissinstansemas 10.

förhållandena i deredogörelserbetänkande finns fördettaI
brottslighet.med ekonomisk Detbranscher särskilda problemharsom

byggbran-delarfrisörbranschemaochstäd-,är samtrestaurang- av
tillfälligataxi.flyttbranschen och Denschen. yrkestrafiken detInom är

försäljningen, ekonomisk brottslighet,riskzonen förbedöms isom vara
metoder krävsbehandlas debranschockså. varjeFör tar somupp

för varjeAvsiktenhindra brottsligheten.den ekonomiska är attatt
branschavsnitt till andrahänvisarskall vikunna läsas ävenseparat om
delar betänkandet.av

Hur den i syfteoffentliga effektiviserasupphandlingen kan att
hindra oseriösa offentliganäringsidkare denfrån uppdragatt av
sektorn redovisas i lagförslagsärskilt frågaavsnitt. Det ärett om men
också avtalsförslag. hur kon-Ett avsnitt behandlar fråganannat om
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för förebyggakan förbättrastillsyn och bidragtrollen vid tillstånd, att
möj-vitt spektrumfråganekonomisk brottslighet. Den ett avrymmer

frågan utredsföreslår denUtredningenligheter frågeställningar.och att
vidare.

idéer frånsynpunkter ochi arbetet inhämtatUtredningen har orga-
har kunskapenskildaochnisationer, myndigheter omsompersoner

utredningen haroch områdenbranscheroch erfarenhet de olika somav
studerat.

avgränsningarMetoder och1.2

brottslighetför ekonomisksärskiltpeka branscherAtt är utsattaut som
börja medTillflera svårigheter.innehålleruppgift attär stor somen

obefint-i detområdetforskningenkonstaterade vi närmasteatt var
omfattningtotalabrottslighetensekonomiskadenlig. Uppgifterna om

branscher saknasenskildatillkommerkraftigt ochvarierar när man
antal skatterevi-kunskap krävsfå säkeruppgifter helt. För ett stortatt

branscher. Revisio-företag i olikautvaldaslumpvistsioner utförda hos
ekonomiskförekomstenutgångspunktmedskall ske att avnema

Även med konkurseri sambandbrottslighetbrottslighet skall bedömas.
Materialetundersökningen.ibörekonomiska brottoch andra tas

uppgifter kankompletteras medvetenskapligt ochskall bearbetas som
alldelesdärefter kan viliknande. Förstfås spaning och varagenom

andra.jämförd med Ettviss branschisäkra hur förhållandenapå är en
förutföras inomoch kan inteanspråksådant arbete år itar ramen en

utredning.vanlig offentlig
finnseffekterochekonomiska brottslighetensKunskap den artom

vetenskapligt belag-intekunskapernahålldock många äräven om
myndighets-fackföreningar ochbranschorganisationer,da. Företagare,

ellerverksamma ibranscher dedeföreträdare ofta mycket ärvet om
synpunkterochfå idéerkontakt med.kommer i Förpå attsättannat

före-branschorganisationermedkontakt delsinledningsvisvitog som
dels medproblembranscher,ofta pekasbranscherträder ut somsom

ekonomiska brott. Detkontakt medofta kommer imyndigheter som
branschervilkaenigadessaganskavisade sig attsnart somomvara
alltid heltintebestod,vari dessaochhade problem även varom man

problemen.med Ettkomma tillförorsaken ochenig rättasättet attom
brottslighet i deekonomiskdet förekomstenfinns ochundantag är av

mångaexkluderade.flyttföretagen Däråkeriföretagenordinära var
Åkeriförbundet ochSvenskamed,kontaktvi fick utom senaresom

hade problem.branschenuppfattningenSkattemyndigheten, attäven av
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heller funnit åkeribranschen flyttföretagenVi har emellertid inte att
exkluderade har särskilda problem med ekonomisk brottslighet.

kartläggningarviktig källa har för varit de RSVEn oss somannan
Även arbetet bedrivs i syftegjort olika branscher. detöver annatom

finns i viss utsträckningavslöja ekonomisk brottslighet därän att
förhållandenaBranschkännamas uppfattning iuppgifter detta. omom

fram vid kartlägg-olika branscher stöds vad kommit RSV:ssomav
har myndigheternaningar. vissa branscher taxi ochl restaurangert.ex.

kontrollaktioner helaunder genomfört relativttid överstorasenare
kontroller har viResultatet dessaeller delar landet. använtstora avav

branscher.vi förhållandena i dessadragit slutsatsernär om
flyttbranschemaochVi frisör-, taxi-,pekar städ-,ut restaurang-,

försälj-den tillfälligadelar till viss deloch byggbranschen samtav
harbranschernaningen uppfattningproblembranscher. Vår attsom om

uppfatt-särskilda brottslighet grundasproblem med ekonomisk
harmyndigheterningen hos branschorganisationema och de som

kontrollerkunskap området resultatet olikasamt som myn-av
problemdigheterna har gjort. Vi vilka branscher har änstörrevet som
detaljandra och vi vari problemen består kan inte ivet angemen

föromfattningen saknas grundpå problemen. innebär inte detDetta att
föreslå insatser. det skulle krävas den ekonomiska brotts-Omatt att

ligheten skulleskulle kartläggas i detalj innan något kunde göras
anställdaverkligheten bli övennäktig. deNär företagarna ochsnart oss

i konkurrensbransch där finns klara problem med illojalatten anser
myndighets-skall detta Stöds uppfattningenpå allvar. flertaltas ettav

företrädare finns för föreslådet grund insatser.att
kanfinnsDet många fler branscher demän tar somuppsom

misstänkas bl.a. beroen-för ha ungefär problem dessa,att samma som
detalltstrukturella likheter Framförde på med problembranscher. är

betydelsebranscher mindrefråga i ekonomiskt avseende ärom som av
gällerde utpekade och hör till kontantbranschema. Detän t.ex.som

andrablomsterhandeln. dessaOrsaken till vi inte tagit medatt
problem-branscher vi inte har underlag för peka demär att att ut som

såledesbranscher. Flera förslag fårvåra dock generella ochärav
betydelse fleri branscher de utpekade.än

Vid finnsundersökningen olika detbranscher har funnit attav
strukturella orsaker till hur problemen med brottslighetekonomisk ser

i olika branscher. Vi delar därför entreprenad-branscherna iut resp.
kontantbranscher. Entreprenadbranscher flytt-bygg-, städ- ochär
branschema. Kontantbranscher taxi, frisörer och denär restauranger,
tillfälliga handeln. Metoderna för för den ekonomiskasättaatt stopp
brottsligheten skiljer sig mellan de båda branschtypema.



Inledning80 SOU 1997: ll l

brottsligheten ochekonomiska1.3 Den

skatteundandragandet

skatte- ochbestår till delekonomiska brottslighetenDen stor av av-
näringsverksamheten ochredovisas inte igiftsundandraganden. Intäkter

betalas inte.Mervärdesskatt redovisas ochbeskattning.undgår därmed
Arbetsgivaravgifter betalas inte förbetalning.Arbeten utförs svartmot

inkomster ochlöntagare för sådanaheller deklarerarlöner. Intesvarta
inkomstskatt.därmed betalar de inte

välfärdssyste-finansierarbörs,vårFöljden är att gemensamma som
det sig mång-betydande inkomster. Varje årgår miste rörmet, omom

konkur-hävda sig inäringsidkare får svårtSeriösamiljardbelopp. att
eller har svårtEffektiva företag slåsföretagare.med illojala utrensen

kvarföretagmedan ineffektivaexpanderasig kvar ochhålla stannaratt
effektivitet försäm-ekonominskanske Helaochmarknaden växer.

förut-produktivitetsutvecklingdensker inteHärigenom ärsom enras.
välfärdssamhälle.fortsattsättning för ett

arbetenberikar sig påoch arbetstagareföretagareOseriösa svarta
folk-sociala förmåneri livetsamtidigt elleroch utnyttjar somsenare

tillbidragitefter förmåga hasjukvårdoch fripension syste-utan att
bidragsfuskmedSkatteundandragandet kombinerasuppbyggnad.mens

sjukpenningsamtidigt A-kassa,utförsarbetensvartaatt somgenom
eroderar dendubbla illojalitetbetalas Dennaeller förtidspension ut.

förutsättningen föransvarstagandemoral och detsamhälleliga ärsom
tillanvändsobetydlig delintesamhälle där trans-ett resursernaaven

förmåner.socialafereringar och
ispänningarskapar ocksåskatteundandragandetomfattandeDet

skatter och leverbetalar högabefolkningendelarsamhället. Stora av
sigmedan andraförhållandenknappaförhållandevis rättenunder atttar

mycket skahursjälva bestämmautsträckningeller mindrei större som
och avgifter.skatterbetalas i

helaskadorbrottsligheten orsakarekonomiskaDen stora sam-
Förtroendetiinte enbartemellertidSkadorna kanhället. mätas pengar.

finnerellerAlltalla nivåer.minskar större accepterargrupper
för låg, vitafrån A-kassanersättningensvartjobb;ursäkter för är

för dyrahushållstjänster är osv.
respekteni fråga intevälfárdssystemetochRättssamhället sätts om

motverka dennaförupprätthållas.regler kan Insatserför lagar och att
ekonomins spridning krävsoch hindra denutveckling svarta nu.
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brottslighetenekonomiska2 Den

brottslighetekonomiskVad2.1 är

lösningartill hittasyftar allaolika delarUtredningsuppdragets att som
hindrar dessellerbrottslighetenekonomiskadenminskareffektivt

branschsanering.branscherförmetoderdelframfart. En utsattaavser
förförbättrasupphandlingen kanoffentliga attdenhurEn annan

marknaden. Endentillträde tillfrånnäringsidkarehindra oseriösa
närings-kontrollenförbättragenerellt kanhurtredje del avmanavser

betydelsebidrag.tillsyn och Av ärtillstånd,medsambandidkare i
brottslighet.ekonomiskmedvaddärför som menas

emellertid intebrottslighetekonomiskmed ärexaktVad avsessom
be-begreppsociologisktbrottslighetEkonomiskentydigt. är ett som

fenomen. Manhandlingsmässigaellerbeteendenskriver viss typ aven
brotts-olikasamlingsbeteckning pådetkan typerärsäga att aven

lighet.
brottslighetekonomiskbegreppetdefinitionerflertalDet finns ett

ekonomisk brotts-utmärkande fördetdessaflestadeenligt ärmen av
brottsligheten.näringsverksamhet förlighet utnyttjardenatt en

bet.brottslighetekonomiskbetänkandejustitieutskottetsl om
följande. Denenligtekonomisk brottslighetbeskrivs1980/81:JuU21

motiv,direktvinningekonomiskhar som-
systematiskt,bedrivsochkontinuerlig karaktärhar en-

siginte inäringsverksamhet ärförinomförövas somenramen-
gämingama,kriminellaför degrundenkriminaliserad utgörmen som

enskilda brottendemeningenkvalificerad i den är storattär av-
drabbarvärden ellersamhälleligaomfattning, rör stora grupper av

enskilda.

ochl980-talettill mittenverksamEkobrottskommissionen, avsom var
brottslighetenfastaförslag, bl.a.antallämnade atttogett stort

miljon krhalvlägststorleksordningenvärden iekonomiskaavsåg en
Riksdagens27.1984:15,brottslighet i Sverige, SOUEkonomisk s.
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revisorer använde vidare definition och menade den ekonomiskaatten
brottsligheten utnyttjar företagsformen, hur systematiskaoavsett stora,
och kontinuerliga brotten Den ekonomiska brottsligheten ochär
rättssamhället, Rapport l993/94.6, ll.s.

Den tyske forskaren Tiedemann har relativt vid definitionen av
ekonomisk brottslighet. Enligt Tiedemann ekonomisk brottslighetär
sådan brottslighet hotar eller det ekonomiska livetstör ettsom
sådant det bara inte enstaka individers intressensätt berörs.äratt som

konsekvensEn Tiedemanns begreppet kommersynsätt är att attav
omfatta mängd brott inte grundar sig på näringsverksamhet,en som
lagöverträdelser begåtts privatpersoner och ofta kan ha karaktä-som av

enstaka handlingar.ren av
Ett vad med ekonomisk brottslighetsättannat att se som menas

studera brottstypema. Till denär ekonomiska brottsligheten höratt
förstås olika former brott enligt skattebrottslagen l97l:69 ochav
borgenärsbrott, inklusive bokföringsbrott, enligt kap. brottsbalken.ll
Hit hör också olika bedrägeribrott enligt kap. brottsbalken9 ocksåmen
förskingring enligt 10 kap. brottsbalkenl § kan beroende vilkenpå

Ävendefinition används ingå i miljöbrott och andrasom gruppen.
överträdelser regler innebär fördelar ekonomiska kon-ochav som ur
kurrensmässiga aspekter del den ekonomiska brottsligheten.är en av

2.2 Branschsaneringsutredningenoch den
ekonomiska brottsligheten

Utredningens huvuduppgift hitta metoder ekonomisk brotts-är att mot
lighet i de branscher särskilt för detta. De två andraär utsatta ärsom

hindra den ekonomiska brottsligheten från fåatt uppdrag vid offent-att
lig upphandling och förbättra kontrollen näringsidkare vid till-att av
stånd, tillsyn och bidrag. medförDetta utredningens arbete haratt
koncentrerats till ekonomisk brottslighet begås i näringsverksam-som
het. Däremot innebär det inte brott begås enskilda anställdaatt som av

företag automatiskt faller utanför vårt arbete.mot ett Ingen de bran-av
scher vi hittills har studerat har dock utmärkt sig för dennasom typ av
brottslighet. kanDäremot olika former korruption problemettav vara

vid offentlig upphandling. Bedrägeriert.ex. socialförsäkringssyste-mot
har också betydelse, bl.a. för det ofta kombinerasmet medatt svart-

jobb.
ekonomiskHur brottslighet definieras och kvantifieras har särskild

betydelse för vårt arbete med branschsanering. För bransch skallatt en
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brottslighet bör detekonomiskbelastadsärskiltpekaskunna ut avsom
ochsystematiskförekommerdetförhållandevis vanligt att envara

mycket svårtförståsbrottslighet.ekonomisk Dettakontinuerlig är att
områdetforskningen påberoende påframför allt är nästuppskatta att

grundarhuvudsakligenutredningenuppgifterobefintlig.intill De som
resultatbranschergäller olikadetställningstagande ärsitt när av

gällerdetuppfattning. Närbranschföreträdaresochskatterevisioner
företag igjortsskatterevisionerresultatettaxi visar mott.ex. somav

såvälskatteundandragandet skertidunderbranschen syste-attsenare
kontinuerligt.matiskt som

taxinäringenisamtliga företaginteframhållaviktigtDet attär att
förheller krävastorde inteskattefusk detuppsåtligtsigägnar men

iAnnorlunda kan detförekommande.vanligtdetpåstå äratt varaatt
hainte allmänt kankanskedär fusket sägasandra branscher syste-en

utbrett.relativtdär detkontinuerlig karaktärmatisk eller ärmen
enskildai debrottslighetenvärdendemindre viktAv är avsersom

undanhållnai formenskilda brotten,deStorlekenföretagen. t.ex. av
debranschen.företagsstrukturen i Iavhängiggradi högskatter, är

brottslighet,omfattandevärdena,kanhantverkamäringarflesta trots
enmansföre-flertalet näringsidkareeftersom äraldrig bli särskilt stora

avsevärdaresultatetdetDäremot rör sammantagnatagare. summor, om
brottslighet.ekonomiskdrabbadsådanbranschen är avsom

viktförfår läggaskäl till intefinns ytterligare storDet attett man
viktigadenenskilda företagen och detstorlek i devid beloppens är

Även där beloppenekonomisk brottslighet äraspekten.moraliska
den haravsevärda verkningarharelativt kanblygsamma attgenom

påverkarfallet och allmäntenskildasmittoeffekter i detdirekta sett
riktning.i negativsamhällsmoralen

det ekono-ellerbrottslighet hotardefinition störTiedemanns som-
individersenstakaintedet barasådantmiska livet ärsätt attett

framför alltutredningenbetydelse för närharberörsintressen som -
viktigföreslå insatser. Enskallbranscheri vilkadet gäller som

påverkarbrottslighetennämligenbedömningdennafaktor vid är om
marknaden.ifrågavarande Storadenkonkurrensförhållandena pro-

taxi och frisörer.har bl.a.konkurrensblem med illojal
vanliga ifunnitarbete harhittills i vårtviföreteelserDe varasom

skatteundandraganden ocholika formerbranschernade ärutsatta av
såväl handlingardetta ingårbokföringsskyldigheten. ärIbrister i som

inte det.ochskattebrottslagenbrottsbalken ochstraffbara enligt ärsom
brottslighetekonomiskgäller andradet däremotNär t.ex.typer somav

brottstöd för deninte funnithar vi ärborgenärsbrott att typen avrena
branscher i andra.förekommande i vissa änmer
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2.3 Hur den ekonomiskaärstor

brottsligheten

En del den ekonomiska brottsligheten består skatteundan-stor av av
draganden. Det den ekonomisk brottslighetär bästtypen ärav som
dokumenterad. Vi har inte funnit några beräkningar storlekent.ex.

ekonomisk brottslighet den inom skatteområdet. beräk-än Deav annan
ningar redovisas nedan har därför inte relevans för storlekensom av
hela den ekonomiska brottsligheten. hellerInte beräkningarna siktetar
enbart skatteundandraganden kan så kvalificeradsom anses vara av

de de krav ställs straffbar ekonomiskart att brott-motsvarar som
slighet. 1 stället har vid beräkningarna utgått från skatteundan-man
draganden i allmänhet.

Flera undersökningar har gjorts storleken på den ekonomiskaav
brottsligheten och resultaten kännetecknas hög grad osäkerhet.av en av
Resultaten också beroende vilken undersökningsmetodär harav som

vidarese SOUanvänts 1984:15, f..37s.
Ett beräkna skatteundandragandetsätt för hushållssektomatt är att

jämföra hushållens användning inkomsterna med de inkomsterav som
redovisats i inkomstdeklarationer. Sådana beräkningar har gjortst.ex.
vid två tillfällen i Sverige. förstaDen gjordes år 1984 Ingemar
Hansson: Sveriges sektor. Beräkning skatteundandragandet isvarta av
Sverige. RSV Rapport 1984:5. Hansson beräknade den sektornsvarta
till 4-7 vilketBNP, då motsvarade skattebortfalltotaltprocent ettav

10-34 miljarder kr.
ÅkeDen andra undersökningen gjordes år 1993 Tengblad ochav

Århundradetsfinns redovisad i skattereform, Effekter skattesyste-
driftskostnader, skatteplanering och skattefusk.mets Beräkning svartav

ekonomi och skatteundandragande i Sverige 1980-1991. Enligt både
Hanssons och Tengblads utredningar har den sektorn och dåsvarta
främst omfattningen oredovisade inkomster, inte ökat under perio-av
den 1970-1992 förefaller relativt konstant eller mins-utan svagtvara
kande. Med de beräkningsmetoder har denanvänts utgör svartasom
sektorn omkring 3-5 BNP. Beloppsmässigt det försigprocent rörav
år 1991 inkomster miljarder67 kr. Hur skatteundan-svarta stortom
dragandet de oredovisade inkomsternaär svårt beräkna, bl.a.är att
beroende på den verksamheten sannolikt skulle ha skett iatt svarta en

omfattning och med andra priser den hade varit beskattad.annan om
försiktigEn skattning dock vid handen skatteundandragandet årattger

1991 uppgick till omkring 46 miljarder kr.
De inkomsterna 8 hushållenssvarta disponiblamotsvarar procent av
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Tengblad, 285. Deomkring kr invånareeller 8 000inkomster s.per
fördelade.sannolikt ojämntinkomsternaoredovisade är

beräkning undandragnavidTengblad tenderarEnligt att en avman
intedenskatteundandragandetdet totalaunderskattaskatter attgenom

han ocksåundersökningenverksamhet.omfattar illegal l attanger
harhögt skattetryck, inteförhållandevistSverige, störreetttrots en

fungerandevälvästländer, vilket förklarasandrasektor änsvart av en
skattekontroll.

mervärdesskatt ochundersökt undandragandetTengblad har även av
ellerBNPomkringdet 1kommit fram till procentatt motsvarar av

fråntotala intäkter kommerdeomkring mervär-13 procent somav
teckenfinns vissaTengblad detTengblad,desskatt 285. attmenars.

ökar.fuskdettaatt
Expenditure-BasedMikael Apel:undersökning Anl en annan

egenföre-omfattningenSweden harEstimate Evasionof Tax av
Undersökningen harundersökts.oredovisade inkomstertagarhushållens

livsmedelskonsumtion harochdeklarerade inkomstergjorts attgenom
uppgickde oredovisade inkomsternajämförts. Apel kom fram till att

disponibla in-egenföretagarhushållensinte mindretill 30än procent av
detslutsatsenförsiktig med drabör dockkomster. Man attattvara

1990-1991,Skattereformenverkligen fråga inkomsterär svarta enom
företagarhus-det första kan148. Förutvärdering. SOU 1995:104, s.

verkliga köp-underskatta denofficiellt redovisade inkomsterhållens
uppnåsskattekrediter kandekraften dennahos somgenomgrupp

egenföre-det kanandraöveravskrivningar För antas attm.m.genom
och därför kankontaktnät löntagarebättretagarhushåll har änett

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

nationalräkenskapemaredovisningsocio-ekonomiskai den somavper
jämförelsevid sådanverkarutvecklas. Apels resultathåller att en

Malmer,underskattade. Persson,deinte överdrivet höga. Snarare är
Århundradets driftskost-Effekter påskatterefonn,Tengblad: systemets

och skattefusk, 294..nader, skatteplanering s.
tillskattade den sektorn 5-6Ekobrottskommissionen procentsvarta

hörakvalificerat det kundeskattefusk sådetBNP, attsom varav varav
uppgick till 2,5-3enligt kommissionenstill ekobrotten, synsätt, pro-

Axberger,har kritiserats Hans-GunnarBeräkningarnaBNP.cent avav
siffror Eko-brott,finns grund för sådana högadet inteattsom menar

ff..och Eko-domstolar, Brå 1988:3, 23Eko-lagar s.
beräknatsekonomiska brottslighetentid har värdet denPå senare av

dessa för-1994/95:217,miljarder kr år Skr. 6. Itill 100-150 s.per
ekonomisk brotts-torde dock ingåhållandevis höga belopp även annan
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lighet skatteundandraganden.än
Riksrevisionsverket har iRRV FUSK systembristerrapporten -

och fusk välfärdssystemeni beräknat hur mycket betalas utpengar som
till felaktigalämnar uppgifter hur de arbetar. Mellanpersoner som om
l,5 och miljarder kr beräknas3,3 år ha betalats till förtids-1991
pensionärer, sjukskrivna och med arbetslöshetsersättningpersoner som
samtidigt arbetade De arbetar och samtidigtsvart. svartpersoner som
får bidrag delendast alla svartjobbare.utgör en av

ekonomiskaDen brottsligheten består inte enbart skatteundandra-av
ganden också brottslighet medför ekonomiskautan av annan som
skador for företag och enskilda. Ekobrottskommissionen diskuterade
bl.a. de skador drabbar dem har direkt anknytning dentillsom som
brottsliga verksamheten till skillnad skatteundandraganden därmot
brottsoffret abstrakt. gäller brottDet bedrägerier och gäldenärs-är som
brott, brott i samband med konkurser Kommissionen bedömde attm.m.
denna form ekonomisk brottslighet upphov till överföringarav gav
från fordringsägare och andra intressenter miljard kr. Häränmer en
kan norsk undersökning i vilken utsträckning företag inämnas en om
Norge blivit for ekonomiska brott i vid bemärkelse och dåutsatta
förstås inte skattebrott och liknande Dag Ellingsen: økonomiskeDen
kriminaliteten slik de nzeringsdrivende erfarer den, offer- hold-En og
ningsundersøkelse. Undersökningen gjordes under åren 1988, 1992
och exempel beräknades1994. I näringslivets förluster dennaett typav

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

oberoende undersökning, mycket belopp. Det ärstoraav avser som
svårt sådana beräkningar och det inte heller nödvän-nämnts göra äratt

digt for vårt arbete slå fast några exakta tal. ocksåMan måsteatt
komma ihåg beräkningarna på skatteundandragandets storlek kom-att
pliceras många affärer inte skulle ha de skulleägtatt svartaav rum om
ha varit vita. Därtill kommer så småningomävenatt svarta pengar
hamnar i den vita delen samhällsekonomin och beskattas iav senare
led.

2.4 ekonomiska brottslighetensDen

skadeverkningar

Om olika skattefusk 3-5 innebärBNPtyper motsvarar procentav av
det detta år går miste mycket inkomster. Till dettaatt staten storaom
kan läggas l,5-3,3 miljarder kr årligen års siffror utbetalas1991som



ekonomiska brottsligheten 87DenSOU 1997:111

förtidspensionärersjukskrivna ochtill arbetslösa,i ersättning som
arbetar 1995:32.samtidigt RRVsvart

kanmedför, förutom de skadorekonomiska brottslighetenDen som
skadeverk-borgenärsförluster, andraochräknas i skattekronor även

ningar.
den snedvridningskadeverkningamade allvarligasteEn är avav

egenmäktigt finansie-del företagareuppstårkonkurrensen när ensom
får naturligtvis omedelbaraskattemedel.sin verksamhet med Dettarar

fårde seriösa näringsidkarnaverksamheten hosverkningar som
marknadskraftema spelEftersomsig gällande.svårt sättsgöraatt ur

företag kan leva vidaremindre effektivaleder lång sikt tilldet att
företag slåsmedan effektiva ut.

konkurrerar med ojustainom branschmånga företagOm meto-en
följa regler ochföretagare villdender kan det leda till ävenatt som

inomprinciper för överlevasinabestämmelser måste atttumma
taxibrans-situationen inomtaxiföretagarenäringen. delEn attanser

storstäderna.dag, i alla fall ichen sådan iär
grundas spridsbrist moral denEkobrottsligheten och den som

farligtSärskiltdär den från början fanns.utanför verksamhetockså den
medungdomar ellerverksamheter med mångasmitta idennaär

den förstainvandrade människor.nyligen Attmånga till Sverige
denhelt delvis ochlönen ellerfå lära sigarbetsplatsen är svart attatt

andra bidragarbetslöshetskassa ochmedgår kombinera äratt ur
yrkesverksamtförkastlighelt börjansynpunktmoralbildande etten

privatkonsumtionenvänjer sig vid nivåliv. Risken är att enman
den dåliga moralen smittarochförutsätter inkomster attsvarta avsom

sig bekanta.ochpå vänner
föranvändsbrottsligheten kräverDen ekonomiska att stora resurser

kostnaderkontroll innebärskattesidan.kontroll, inte minst Denna
kostnaderharför uppgiftslämnande. Företagenför bl.a. ävenföretagen

kreditförsäljning skeraffärspartners.för kontroll sina Innanav
förför minimera riskenkända företags ekonomikontrolleras mindre att
förfungeranäringslivet skall kunnautebliven betalning. För utanatt

ochnäringsidkareförtroende, mellantransaktionskostnader krävsstora
inom företaget.

vissoch fusk med bidrag nårekonomiska brottslighetendenNär en
förmågabristande tilltro till samhälletsomfattning medför det atten

brottslighetenordning. Följden kan då bliupprätthålla regler och att
hotas hela välfärdssystemet.och fusket sprider sig Ytterstän mer.
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förutgångspunkterAllmänna3

förslagen

Inledning3.1

för ekono-särskiltbranscherEnligt skall dedirektiven är utsattasom
medförföreslåsidentifieras och metoderbrottslighetmisk ensom
näringsid-undersökas hur kontrollenskallsanering dessa. Vidare avav

förförbättrassöks eller vid tillsyn, kanoch bidragkare, tillståndnär
oseriösaMöjligheterna hindrabrottslighet.förebygga ekonomisk attatt

skall ocksåvid offentlig upphandlingfå uppdragnäringsidkare från att
utredas.

beskriva uppdrag ivårtavsnitt försöker1 detta störreett sam-
bakomliggandeallmän bild demanhang. Meningen är att avge en

branschergranskat olikaavseende vid vifastförhållanden närsom
delbetänkande.framförs i dettaförslagoch tagit fram det som

viförhållningssätt; vilket väljer3.2 Fyra

lLLEGALTLEGALT

SAMHÄLLET acceptansskydds- TystsocialaInga
PASSWT skydds-socialaInganät

hängerSystemet nät
Illojal konkurrensinte ihop

sektorSvart
Försämrad moral

KontrollsamhällePigdebattenSAMHÄLLET
yourselfeller bidrag DoAvdragAKTIVT -

eller inget gjortincitament
Licensavgift
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Som framgår figuren kan inta fyra förhållningssätt till den eko-av
nomiska brottsligheten. Utifrån passiv eller aktiv attityd kan olikaen
inslag ekonomisk brottslighet legaliseras eller kriminaliseras.av

Alla de flesta hushållstjänster städning, m.m.vet att tvätt som
utförs betalning Med passiv inställning kan deärmot svarta. svartaen
tjänsterna legaliseras, eftersom det verkar den enklaste lösningenvara
på problemet. sådant förslag knappastEtt realistiskt. Man kan medär

inställning kriminalisera de hushållstjänstema. Dettasvarta ärsamma
också fallet i land. Eftersomvårt det omöjligt för samhälletär att
kontrollera hushållstjänster innebär kriminaliseringen i realitetensvarta
inte något passivt accepterande de arbetena.änannat ett svartaav

Vi kan i stället inta aktiv attityd och legalisera hushållstjänsteren
stimulera dem bli vita. Detta kan ske med skatteavdragatt attgenom

eller bidrag. Frågan har debatterats ofta den tiden. Vi kansenaste
också aktivt kriminalisera verksamheten och aktivt verka för brottenatt
upptäcks och bestraffas. kan,Detta i fall i teorin, skevart genom
utökad kontroll via spaning. kan också, teoretiskt,Man tänka sig att
angiveri behövs.

Sverige befinnerl vi i det högra hörnet. Vi förbjuder,övreoss men
förhåller passiva.oss

Låt övergå till kontantbranschema. taxi- ochInom t.ex. restau-oss
rangbranscherna förekommer det omfattande skatteundandragande.ett

ÄndåVi det så och det också förbjudet. tillåter viär ärvet att ett
där förhållandevis företagare och anställda självasystem storen grupp

bestämmer hur mycket de skall betala i skatt. Vi måste bryta detta
passiva i stället intaaccepterande och aktiv attityd. Vi kan då väljaen

aktivt försöka de kriminellamotarbeta gärningama med utökadatt t.ex.
kontroll. Eftersom kontantbranschema svåra kontrollera ochär att
omfattar antal företagare risken den utökade kon-ärett stort stor att
trollen inte får avsedd effekt. knappastDet heller samhälleär ett som
vi vill ha frågasamtidigt kan det finns för kontroll iman om resurser
den omfattning skulle krävas. andra aktivaDet försökasättet är attsom
hitta innebär legalisering. sådantEttett system ärsom en
schablonbeskattning, medför skatter och avgifter når tillattsom upp en
viss lägsta nivå. ohederlige kan då,Den åtminstone inte under
schablonbeskattningens nivå, fortsätta ohederlig.att vara
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ekonomiska brottsligheten kostar3.3 Den

mycket pengar

sinabli hederliga och betalakunde få de ohederligaOm attman
för deoch avgiftstrycket minskaavgifter kunde skatte-skatter och

minskakostnader för bidrag kunderedan lojala. samhälletsOm genom
kundede berättigade till bidragdessa betalas tillbara ärutatt som

bidrag eller andratill skattesänkningar, utökadefrigörasstora summor
insatser.

ekonomiska brottsligheten 100-gällande denDet omsättergörs att
Sammanlagtbidragsfusket.Till det kommer150 miljarder kr året.om

Eftersom det fråga såbelopp.talar vi mycket är storastora omom
bidragsfusketbrottsligheten ochekonomiskabelopp påverkar den oss

alla.
förmycketbrottsligheten kostar inte baraekonomiskaDen pengar

den har ocksåuteblivna skatteintäkterstatskassan i form bl.a. utanav
ekonomiska området i övrigt. Genomnegativa effekter det att

företag hålla sigfrån beskattning kan ineffektivaundanhålla inkomster
brottslighetenfår den ekonomiskamarknaden. Härigenomkvar en

tillnäringslivet och frigörs inteeffekt inomkonserverande resurser
lyckas.har bättre utsikter Förföretag eller branscher attattsom

det nödvändigtlevnadsnivå i landetskall upprätthålla högkunna ären
ekonomiskaoch har hög produktivitet.företagen effektiva Denäratt

sådan utveckling.motverkarbrottsligheten en
innebär också illojal konkurrensekonomiska brottslighetenDen en

hederliga. Häri-kan konkurrera deohederliga företagare utattgenom
expanderasektorn och den kan ocksådenökar attsvarta genomgenom

bli ohederliga för kunna räddatvingashederliga företagare att att
bran-smittoeffekt kan till det inom vissasina företag. ledaDenna att

kanekonomiska brott. Branschenscher naturligt begå ut-attanses
skilt från vad gäller i övrigt.veckla normsystemett eget som

förändratssamhällsmoralen har3.4

detsamhällsmoralen har blivit påståDet Utansämre.sägs att attatt
förbättre förr talar ändå mycket gamla hedersbegrepp attatt somvar

samhället förlorat iför sig och inte ligga till last hargöra rätt att
omfattande ekonomiska brottsligheten, alla svartjobbenbetydelse. Den

och allt bidragsfusk avspeglar samhällsklimat.ett annatmenar
har skandalerna avlöst varandra och i högPå tid personersenare
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ställning har visat sig inte de förebilder de borde Blandvara som vara.
människor finns misstro det etablerade samhällets moral. Sam-moten
hällssynen måste förändras. kan skeDetta endast enskildaattgenom

företag, sammanslutningar företag och anställda arbetar ipersoner, av
riktning. viktig uppgift har här den offentligaEn sektorn. Mensamma

de grundläggande problemen löses inte nödvändigtvis flergenom
regler.

4
Lagstiftningen i vårt land, bl.a. den skatter och olika bi-rörsom

dragssystem, bygger moraluppfattning fanns 1950-talet.en som
Människor hade arbete och framtidstro. Skatterna förhållandevisvar
låga. Hushållen ökade sina inkomster och de väl-gemensamma

Ävenfårdssystemen byggdes det inte kan påstås att motsattaupp. om
förhållanden råder i dag allaså arbetslösheten hög ochvet äratt att

nedskärningar har genomförts välfärdssystemen.ismärtsamma
Ungdomar i dag har betydligt liberalare inställ-växersom upp en

ning till svartjobb och bidragsutnyttjande den äldre generatio-än som
har. har visat sig bl.a. i attitydundersökningar.Det RSV:slner

serviceundersökning Inställning tilll skatteförvaltningen och kronofog-
demyndighetema 1995 det vanligare äldre ansågänatt attvar yngre

Ävenden föranlitar någon svartjobb skulle straffas 16.ettsom
andra förändringar har skett i samhället. Allt fler bor i tätorterstora
och i städer. sociala kontrollenDen har minskat i takt medstörre
urbaniseringen.

därför förhållandevis enkelt förDet ekonomiska brottslingarär att
flytta omkring verksamhet i landet för undgå upptäckt.att

kanMan konstatera utvecklingen i samhället och människorsatt
moraluppfattning har sprungit förbi centrala delar regelverket. Detav
gäller lagstiftningen till vår tid.att anpassa

3.5 Internationaliseringen och normerna

Sverige tidigare del den övriga världen vilket bl.a.är änmer en av
visar sig ekonomiska brottslingar från andra länder etablerarattgenom
sig här. Ekonomiska brottslingar har sina i andra länder harröttersom
relativt lätt lämna Sverige för komma undan rättvisan.att att

Även på vardagligt plan innebär den ökande internationali-ett mer
seringen andra traditioner och moraluppfattningar sig gällande.att gör
l vårt land lever och verkar hundratusentals människor med iursprung
länder med andra värderingar dem vi gälla. Värderingama ochän anser
moraluppfattningarna behöver naturligtvis inte vårasämre än ävenvara

de annorlunda. hög tidDet reglerär är äratt accepterar attom som
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självklara för i Sverige sig obegripliga förär teross som uppvuxna
många andra. Vi kan inte enbart utgå från alla skall sig tillatt anpassa
våra Vi måste också våra och regler till densystem. systemanpassa
verklighet befinner till dem lever och verkar i vårt land ioss som
dag.

3.6 Arbetslösheten hotär ett

Den höga arbetslösheten sig europeisk nivå grogrundnärmat ärsom en
för arbetskraft.svart

Inte med arbetslösa etablerar sig den marknadenatt svartanog
det förekommer sådant arbete kombineras med bedrägeri-ävenutan att

understödssystemen arbetslöshetsersättningmot t.ex. atter genom
samtidigt uppbärs. innebärDetta dubbel illojalitet. 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 felaktigapåsom grun-
der. Här kan situationer förekomma där den arbetar densvart,som
eventuelle arbetsgivaren och slutligen den enskilde kunden gått

för lura både välfärds- och skattesystemet.attsamman

3.7 småföretagAntalet kommer ökaatt

offentligaDen sektorn minskar antalet anställda. Samma utveckling har
skett och fortsätter inom industrin och det övriga näringslivet. Service-
sektorn har hittills inte lyckats den arbetskrañsreservengagera som
uppstått. troligtDet antalet småföretag kraftigt kommerär öka.att att

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

ökningEn antalet mindre företag önskvärd och troligenärav en
förutsättning för den framtida välfärden. Upp fördubblingemot en av
antalet småföretag under kort tidsperiod kan dock innebära storaen
spänningar för skattesystemet eftersom småföretagande, jämfört med de
förutsättningar löntagare har, innebär ökade möjlig-avsevärtsom en
heter till skatteundandraganden.
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svårt förena höga krav på3.8 Det är att

enkelt regelsystemrättvisa med ett

detaljerat.Vi rättvisa. Därför vårt regelsystemställer höga krav på är
långtgående detaljreglering.Skattesystemet exempel Deär ett en

i anspråk,höga kraven rättvisa innebär måste tasatt stora resurser
skall kontrollera bestämmelserinte de myndigheterminst hos attsom

schabloni-mellan sidan enkelhet ochföljs. finns koppling åDet enaen
komplicerade regler.serade andra sidan rättvisa ochregler och å

uppfattas rättvist i realiteten inteMen regelsystem ärett somsom
få använder dem, dealltid så kompliceradedet. Reglerna kan attvara

till fel och brister i till-fel saknasanvänds och det rättaattresurser
lämpningen.

företag komplicerat ochfinns för mindreDet ärsystem som nu
skatte-utnyttja de i teknisk mening riktigamånga företagare kan inte

därför inte rättvist.reglema. praktikenI är systemet
näringsidkama i branschinte obetydlig delOm utsattav enen

uppfattasinteundanhåller från beskattning kan skattesystemetintäkter
verksam-näringsidkare måste lägga ned sinrättvist seriösasom somav

het illojal konkurrens.grund av
fördärför skäl öka graden schabloniseringfinnsDet att ettatt av

myndig-enklare underlättar både för den enskilde ochsystem som
heterna. minskas möjligheterna manipuleraHärigenom systemetatt

jaga kvalifi-samtidigt frigörs för myndigheterna att mersom resurser
cerade aktörer.

kravbehålla dagens regelsystem med högaalternativEtt är attannat
kontroll-formell samtidigt kraftigt öka myndigheternasrättvisa och

brottsligheten.insatser bekämpa den ekonomiskaför därmed kunnaatt

ekonomiskaSkattetrycket och den3.9

brottsligheten

komplice-brottslighet och skattetryckSambandet mellan ekonomisk är
tillenkelt låga skatter med automatik lederDet inte såärrat. attsom

mellanskatteundandragande. skall sambandetminskat Däremotett
skattenivå för skatteundandragande inte underskattas.och intresset

skattekilens storlek. beskattade sektornAv betydelse bl.a. Denär
marginell produktivitet jämfört med denmåste ha väsentligt högreen

obeskattade sektorn. Skattekilen medför det svårt för be-äratt t.ex.
skattade hushållstjänster konkurrera med sådana tjänster.vita att svarta
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Från dessa utgångspunkter det därför angeläget minska skatterär att
känsliga för skatteundandraganden eller effekterna dessa.ärsom av

gäller bl.a. nivåernaDet inkomstskatten marginalskatten och
socialavgifter arbete. Ett kan företagarfonn med lägresätt vara en
skattenivå.

10 Hederliga deklaranter

Grundläggande för skattesystemet den enskilde medborgarenär äratt
hederlig. Deklarationsförfarandet bygger och deklareraratt var en
sina inkomster. Visserligen har kontrolluppgiftema delvis förändrat
deklarationsförfarandet för löntagarna i fråga näringsidkaremen om
gäller fortfarande i allt väsentligt ingen den deklare-änatt annan som

talar för skattemyndighetema vilka belopp kommit irar om som
verksamheten.

Som tidigare består den ekonomiska brottsligheten tillnämnts stor
del inkomster inte redovisas. för lön-Att på liknande sättattav som

generellt införa kontrolluppgifter för näringsidkare inte möj-tagare är
ligt bl.a. beroende antalet transaktioner. många branscherInom
består inkomsterna i huvudsak antal transaktioner medett stortav
privatpersoner och där den enskilda transaktionen uppgår till mindre
belopp. minsta företaget, torghandel, kanske har likaDet t.ex. en
många i skattesammanhang transaktionerrelevanta under några timmar

löntagare lön varjehar året månad, bankräntor osv.. Isom en om
sådana kontrolluppgifter intesammanhang tänka på.är att

För upptäcka oegentligheter krävs ofta skatterevision. Skatte-att en
revisioner resurskrävande och det finns naturligvis för hurär gränsen

revisioner kan företag vissa branschermånga iDessutomgöras. ärsom
revidera eftersom affärerna direkt mellan företagarensvåra görsatt upp

och privatperson, hantverkstjänster till hushåll.t.ex.en
effektivtEtt minska den ekonomiska brottslighetensätt äratt att

skapa incitament till flera inkomster deklareras, dvs. detatt att som var
inkomster blir vita.svarta

3.11 ekonomiska brottsligheten harDen ett

försprång

kvalificeradeDen ekonomiska brottsligheten har försprång. Sam-ett
hällets knappa medan de vill utnyttja liggerär systemetresurser som
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rådgiv-ekonomiskkvalificerad juridisk ochutnyttjarföre ochsteget
ökat möjligheternadatoriseringen harInternationaliseringen ochning.

upptäckt.undgåbegå brott och attatt
till försekretessområdetbestämmelserna värnaMånga är attav

medborgaren.för den enskilde Enförsta handintegriteten och då iom
uppgifter tillansvarsområde får inte lämnavisstmyndighet med utett

ekonomiska brottslighetenansvarsområde. Denmed ett annaten annan
och dölja sinsekretessreglemasig bakomtillåts därigenom gömma

uppgifterdelmyndigheternafall harverksamhet. vissaI rätt att ta av
direktåtkomstmodern teknikskefår intedetta utangenommen

ekonomiskavilket tidsödande.rekvireras Deuppgifterna måste är
sådana hinder.ingakännerbrottslingama garanterat

lämna gåspennor-myndigheternauppfattning börEnligt vår även
teknik. Sekretessreg-använda modernmöjlighetoch fullt attut gesna

denbekämpninghindrar effektivde intelerna ändras såbör att aven
ekonomiska brottsligheten.

intjänandetsåbetalasmåsteSkatten3.12 nära

möjligtsom

finnsupptäcks såvälskatteundandragandenproblemEtt är närstort att
har lagsti företaget. Deinte skulder attänannat nersomresurser

denbortkastade. Effekternatill delhöja taxeringen kan stor avvara
ingafårgenomslag.fått fullt Statenbrottsligheten harekonomiska

iföretagenredan drabbatharillojala konkurrensenskatteintäkter. Den
branschen.

resultatskulle bli någotdetinsågRedan VasaGustav att avom
hösten. Dåinte kommaräckte detskatteuppbörden sentatt var

skörden.efteruppbördenstället skeddeIadorna redan I straxtomma.
intjänandetavgifter betalas såskatter ochMed andra ord skall nära

betalningbortariskerarmöjligt. närAnnars äratt pengarnamansom
skall ske.omsidersent

kontrollsamhällevill inte haVi3.13 ett

brottsligheten kraftigt ökaekonomiskabekämpa denEtt är attsätt att
i anspråkkontroll.och samhällets Dettaregleringen tar stora resurser

Även detal-regleringen effektiv.samtidigt det inte säkert ärär attsom
data-manipuleras. exempel dettajerade kan Ettkontrollsystem är
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Ävenkrymper redan registrerade intäkter. kon-program som om
trollen skulle kunna genomföras kostnad vill sannoliktsåutan nog
ingen leva i reglerings- och kontrollsamhälle.ett

Med detta vill vi inte den kontroll finns skallsäga att tassom nu
bort. bör den i flera fallTvärtom öka. Vår principiella inställning är att
i första hand försöka finna lösningar flerkomplement tillutgör ettsom
regler och kontroll. enskildeDen företagaren upplever ofta reglermer
och kontroll förmynderi. moralsyftar till bättreInsatsersom som
skapas inte ökat antal föreskrifter från myndigheterna. Inomettgenom
flera branscher bedrivs egensanering och frågor etik får allt störreom
betydelse i olika organisationer. positiva utveckling förutsätterDenna
dock för bli framgångsrik regelsystemet utvecklas iatt att samma
riktning.

3.14 Starka krafter i rörelse

Sammantaget starka krafter i rörelse.kan konstateras Dessa utgöräratt
allvarlig öka.risk for ekonomiska brottsligheten kommerden attatten

beslutsamhet.Den därför olika plan och medmåste bekämpas stor
resurskrävande metodernaMen det inte säkert det deärär att mest

befintligakanske det användalämpligast. gånger gårMångaär attsom
på sätt.ett annatresurser

lösningarregler institutionellaVår uppfattning dagens ochär att
nödvändigtdärfördelvis avspeglar samhällssystem. Det ärett svunnet

vändaförOsvenska förändringarradikala och delvisgöra attatt
utvecklingen.
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Metoder komma till4 rättaatt

med den ekonomiska

brottsligheten

olikaAllmänt metoder4.1 om

brottslighet ingår flera olika brottstyper.ekonomisk DenbegreppetI
funnit vanlig i vissa branscher framför alltharbrottslighet är ärsom

skatteundandraganden och bokföringsbrott. Främstolika former ärav
fråga oredovisade intäkter ochbranscheri alla berördadet svartaom

därför förstaaktuella för utredningen imetoderlöner. De ärärsom
förfaranden.ha någon effekt dessaförväntassådana kanhand som

sidan vinstresultat den åoftastSkattefusk är storaett somenaav
delarhela ellerunderlåten redovisningellerfelaktigkan vidgöras av

obefint-eller intillsidan ringaå andraoch denverksamhet nästav en
föruppställashinder kanmöjligaliga upptäcktsrisken. De attsom

minska be-måste inriktasbrottslighetenekonomiskaminska den att
olikabrottsligheten.grunden för Detydelsen de faktorer utgörsomav

beroen-delvisi sammanhangetbetydelsesärskildfaktorer ärärsom av
frågadetbranschde vilken är om.av

ställningmåsteförhållanden närYtterligare vägas tarmansom
bl.a.intemationaliseringen,ökandedenolika förslagtill är genom

såvältrafikökadlett tilli över gränsernamedlemskapet EU avensom
ochenskilda företag varor.som

rangordning ochnågondetta avsnitt utanMetoderna i utantas upp
med dem. Detnackdelarför- och ärdiskussiondet förs någonatt om

entreprenad-ochkontantbranscherolika bådeexempel rörsom
brottslighetenekonomiskatill med denbranscher. kommaFör rättaatt

alltframförhåll.i från flera Detviss bransch krävs olika insatser ären
kontrollmöj-och utökadefråga för sigolika incitament göra rättattom

ligheter. effekt båda områdena.Många metoder har
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näringstillståndformer4.2 Olika av

brottslig-särskilt för ekonomiskMånga de branscher är utsattasomav
het etablera sig företagare i dem.utmärks det lätt Detär attatt somav

vill bli sin i såväl taxi-i möjligt förär attstort sett somvem som egen
lättillgängliga, den ekono-städbranschen. Yrkeskunskapema är egna

oetablerad företagaremiska begränsad och det förinsatsen ärär en
relativt syfte oseriösa närings-skaffa sig kunder. hindralätt I attatt
idkare etableringströsk-till särskilt branscher kanfrån tillträde utsatta
larna efter inäringstillstånd utformat problemenhöjas. påKrav resp.—
bransch införas.kan-

med yrkesmässig trafik, medFör driva rörelse restaurangatt t.ex.
alkoholförsäljning eller handel med skrot fordras särskilt tillstånd.ett

kontrolleras den myndighetDen söker tillstånd prövarsom av som
lämplighetansökan. Kontrollen sökandens vandel och i övrigt.avser

till-Reglerna lämplighetsprövning och tillstånd har från börjanom
ekonomiskakommit andra intressen hindraför tillgodose än attatt

debrottslingar etablera sig i branscherna i fråga. Med tiden haratt
byggts i syfte hindra ekonomisk brottslighet.med reglerpå attnya

funktionen för näringstillstånd förstås detviktigasteDen ärett att
beviljattillträde till branschen i fråga. behållaIntresset att ettger av

misskötatillstånd viktigt incitament för företagaren inteutgör ett att
leda till tillståndet ochsig. Misskötsamhet i olika avseenden kan att

därmed möjligheten försörja sig dras in.att
särskilthindra olämpliga från etablera sig iFör attatt personer

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

tillstånd förverksam i sådan näring. innebär krav påDet attatten
driva skulle införas i fler branscher i dag.näring än

krav ekono-krav i viss mån verkar hindrande påEtt ärannat som
viss verksamhet. förutsättning förmiska för få Somatt startaresurser

få också krävas verksamheten drivs idriva viss näring kanatt att
aktiebolagsform. företagen i branschen kommerDärmed uppnås att att
granskas godkänd eller auktoriserad revisor. Eftersom aktie-av en
kapitalet uppgå till lägst 100 000 kr innebär sådant kravmåste ävenett
krav ekonomiskapå resurser.

håll har framförts bristande kunskaper i bokföringFrån många att
och skattelagstiftning och svårigheter tillägna sig dessa kunskaperatt
kan för del företagare eller mindre iskäl att struntaettvara en mer
alla företagaren ellerregler. krav den presumtiva personligenEtt att
på till grundläggande kunskaper i bokföring,har tillgångsättannat
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Skatteregler, arbetsrättslagstiftning Oöretagarkunskaper kanm.m.
verka förebyggande.

För de näringsverksamheter redan i dag har krav på tillståndsom
kan krav på ekonomiska företagarkunskaper införas iresurser, m.m.
det befintliga regelsystemet. För andra branscher krävs särskilden
reglering med krav på tillstånd kan återkallas förutsättningarnasom om
ändras.

4.3 Licensavgift

I flera de branscher utredningen studerar finns det struk-av som av
turella skäl intresse och möjlighet undgå skatt med olagligaattav
medel. Det har med branscherna dominerasgöra företagsmåatt att av
där företagarens personliga intressen sammanfaller med företagets.
Såväl den den interna kontrollen obefmtlig. Ofta detexterna är ärsom
fråga kontanthandel med antal konsumenterett stortom som anonyma
köpare, vilka inte behöver verifikationer.

En metod minska fusket i kontanthandeln införaatt beskatt-är att
ning efter särskilt utvalda för varje bransch schablon-parametrar,
beskattning. För restaurangbranschen kan det golvytan ocht.ex. vara
läget. Ett naturlig för taxiföretag antalet fordon. För-parameter ärett
delen med schablonbeskattning beskattningen inte blirär lika bero-att
ende den enskildes uppgifter i redovisning och självdeklara-av egna
tion. Utredningen har i delbetänkandet Licensavgift principskissen-
SOU 1996:172 förslag för taxi.presenterat ett

dennaI utredning har vi arbetat modell med miniminivåen en
på de belopp licensavgift skall betalas i skatt. Licensavgiftensom

inte bokföringsskyldighetenersätter och den konventionella beskatt-
ningen. Snarare skattesystemetstöttas näringsidkaren måsteattgenom
betala skatter och avgifter till viss lägsta nivå. Det beloppupp en som

viss verksamhet skall betala grundas eller fleraen parametrar.en
Syftet varje företag i viss branschär lägst skallatt betala skat-en som

och avgifter motsvarande vadter norrnalföretag i branschen genererar.
En utgångspunkt beskattningen de seriösaär företagen inte skallatt av
öka samtidigt de oseriösa skall betala de i dag. Deän görsom mer
seriösa företagen redovisar redan i dag skatter och avgifter över-som
stiger kravet lägsta skatte- och avgiftsinbetalning licensavgiften,
vilket får till följd licensavgiften inte påverkar dessa företagsatt be-
skattning. Genom licensavgiften minskar effekterna den illojalaav
konkurrens blir resultatet företag inte följernär regler skattersom om
och uppbörd.
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Uppbördssystemet4.4

problemen medbygg, städ och flyttentreprenadbranschemaI är
köpare. detolika beroende Närekonomisk brottslighet ärvem som

och uppdragsgivareuppdragstagarekonsumenter kommer överensär
och kvitto. köparenskall Närarbetet ärgöras utan ettsvartattom

komplicerat.myndighet problemet Iföretag, organisation eller är mer
bokförs redovisas hosfaktura och ochutförs arbetetdessa fall mot

beställdahuvudentreprenör. Detuppdragstagaresåväl beställare som
ibland före-underentreprenörer ocheller delvisarbetet utförs helt av

ekonomiska brotts-underentreprenörer. Denkommer långa kedjor av
redovisar intäkter ochintei underentreprenöremaligheten består att
beställda lägreblir priset det arbetetDärigenombetalar löner.svarta

ochföretag konkurreras Omblivit. Seriösadet skulle ha ut.än annars
finnsverksamheten spårenden oseriösamyndigheterna kommernär

ha varitHuvudentreprenören, kanhämta.inga tillgångar att mersom
fri eftersom hanarbetet, går heltdeteller mindre medveten svartaom

harkontrollerat underentreprenören F-nämligengjort vad han skall, att
för betal-F-skattebevis står självaharskattebevis. Företagare som

avgifter.ochningen skatterav
underentreprenörsledet kanskatteundandraganden ihindraFör att

före-förskärpa kravenanvändas.uppbördsreglema Ett sätt är attatt
branscher, skall få F-skatt.i vissa Ettgenerellt eller ärannat atttagare,

skatter,för underentreprenörersålägga huvudentreprenören ansvar
skatteavdrag ellermed skyldighetkombinationeventuellt i göraatten

och kan ocksåfinns olika varianterkontrolluppgift.lämna Det man
ansvarsregel ökarkombinationer. Allatänka sig olika utom en ren

effektpreventivkontrollmöjligheter och får därmedmyndigheternas en
underentreprenörsleden.skatteundandragandet i

hjälpmedelTekniska4.5

konstruerad,för taxifordon skallKraven hur etttaxameter varaen
kom-och vilken information den skall lämnavad skall registreraden

Vägverket.föreskrifter har utarbetatsiatt stramas som avmer upp nya
används i branscherinföras för kassaregisterLiknande krav kan som

kontanthandel, restaurangbranschen.med andel Kravt.ex.stor
kombi-typgodkänt kassaregister kanregistrering försäljning i ettav

tekniska hjälp-lämna kvitto.skyldighet Bättremed ettattneras en
manipulativa för-de krävermedel verkar preventivt attgenom mer
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faranden för fuska samtidigt förbättras myndigheternas förutsätt-att
ningar kontrollera företagen.att

4.6 Egensanering m.m.

Branscher särskilt för ekonomisk brottslighet kanär utsattasom genom
i de organisationerna införa etiska krav medlemsföretagenatt egna

få bort eller i fall väsentligtallt minska den ekonomiska brottsligheten
i den branschen.egna

branschorganisationEn kan villkor för medlemskap kräva attsom
medlemsföretaget lojalt följer de regler gäller för branschensom som
sådan och för näringsidkare i allmänhet. innebärDetta bl.a. att ett
medlemsföretag åtar sig betala skatter och avgifter. Medlemsföretagatt

inte följer reglerna kan uteslutas organisationen. För effektivitetsom ur
krävs också medlemsföretaget förbinder sig inte anlita andraatt att
företag underentreprenörer kontollera dessa följert.ex. utan att att
regler motsvarande de branschetiska reglerna. Fackföreningama kan
olika medverka i arbetet med egensanering.sätt

Egensanering har bäst direkt effekt i branscher där företagen be-är
roende få uppdrag varandra. Det gäller framför allt i de s.k.attav av
entreprenadbranschema. kontantbranscherI där företagen kan få affars-
kontakter med varandra affarspartnemoch vanligen konsumentär en
har egensanering indirekt effekt den höjer företagar-atten mer genom
och samhällsmoralen.

Även olika former frivilliga auktorisationssystem har betydelseav
för ekobrottsbekämpningen bl.a. branschorganisationerattgenom
ställer krav medlemmarna seriositet och kvalitet utfört arbete.
Auktorisationssystem kombineras med garantier utfört arbetesom
befrämjar användning kvitton vilket i sin har preventiv effektturav en

ekobrottsligheten.på kanDessutom sådana stimulera uppdrags-system
givare anlita företag auktoriserade och lämnaratt är garantiersom
eftersom det ökar tryggheten.

4.7 Offentlig upphandling

Regler offentlig upphandling finns i lagen 1992:1528 offent-om om
lig upphandling. offentligaDen sektorn köpare tjänsterär storen av
från flera de branscher har problem med ekonomisk brott-av som
slighet. offentligaDen upphandlingen kan så oseriösastramas attupp
näringsidkare från få uppdragutestängs den offentliga sektorn.att av
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delsändringar lagstiftningen,Detta kan ske dels attgenomavgenom
civilrättsliga möjligheteranvänder sig deden offentliga köparen av

under-träffas. avtal kan bestämmasfinns avtal l attnär t.ex.som
personalbeställaren ochmåste godkännasentreprenörer att somav

syfte hindraoch brickor, allt iutför visst skall bäraarbete attattnamn
avlönasden offentliga sektorn ocharbetskraft indirekt anlitassvart av

med skattemedel.

Svartjobbama4.8

intäkter inte redo-består ibranschernaFusket i de särskilt attutsatta
till anställdaför betala lönervisas användsoch de sedan svartaattatt

fuskförutsättning för företagarnasoch ersättning till företagaren. En är
finns arbetstagareensamföretagare detdet inte ärnär är att somen --

därför anledning tittavilliga finnsarbeta Det nämnareattsvart.att
det gäller tjänsterför detta.möjligheterna minska intresset Näratt som

minskaoch detfinns bara brariktas till privatpersoner ärsätt attett
städarbeteeffekterna exempel kanskattekilen. Som nämnas att svartav

vitt kr.timme och 200kostar kr60 närmareca per
deframförtbranschorganisationer harför olikaFöreträdare att

samtidigt får olikaofta tilllönerna går sorterssvarta personer som
avsnittRiksrevionsverkets FUSK sebidrag. bekräftas iDetta rapport

förtids-utbetalda bidrag tilltaxibranschen.5.6 Ekobrottsligheten i Av
och arbetslösa beräknas 2-4pensionärer, sjukskrivna motsva-procent,

samtidigtbetalas tillrande kr år 1991,miljarderl,5-3,3 personer som
upprörande.dubbelfusk särskilt Denuppbär lön. Detta ärsvart som

med den skattebe-metoder konkurrerahar skattefri med ojustalön kan
ellervia sin skattsedelfår dessutomtalande företagaren och den senare

upptäcktpriser Risken förför den förres lågaarbetslöshetskassa betala
kon-myndigheternasöka bl.a.mycket liten och den börär attgenom

vidför arbetsgivaretrollmojligheter skyldighetförbättras. En att
arbetsgivaravgifterpreliminära skatter ochinbetalning anställdasav

förbättrar kontrollmöjlighetema.vilka betalningenange avserpersoner
hos företag och jäm-Uppgifterna användas vid kontrollaktionerkan

föras försäkringskassa.med uppgifter hos t.ex.

4.9 Skatter

problemområdeArbeten privatpersoner särskiltutförs är ettsom
måleriarbete skalleftersom beskattade tjänster städning,högt t.ex.
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betalas fulltmed beskattade arbetsinkomster. Avdrag förmedges inte
privata utgifter så intresset for kvitto saknas. När det gäller t.ex. en
hantverkstjänst målning ofta förutsättning utförsarbetetär attsom en

eftersom priset blir för högt för köparen.svart annars
Eftersom tjänsterna dyra för privatpersoner, de saknar intresseär av

kvitto, skatten del kostnaden möjlig-för tjänsten ochär storen av
heterna kontrollera privatpersoners köp tjänster såatt är gottav som
obefintliga måste problemet lösas någon form incitament förgenom av

redovisa tjänsten. Sänkta skatter förstår förparterna att är sättett men
effektnågon märkbar måste det till kraftig sänkning. Enatt en

metod skattereduktion för byggarbeten villor och bostads-är t.ex.
leder till enskildaDet kräver kvitto. det gäller framförNärrätter. att

allt hushållstjänster finns olika metoder ochminska skatterna göraatt
dessa vita, bl.a. särskild företagarform, singelföretag.en

Sänkta skatter kan restaurangbranschenanvändas isättsamma
for öka de redovisade intäkterna och kontrollmöjlighetema. Genomatt

efter ansökan återbetala alkoholskatt till restaurangföretagare förrnåsatt
dessa redovisa sin försäljning.att

Ökad effektivare4.10 och kontroll genom
myndighetssamverkan

Regeringen i förordningenhar 1995:736 regional myndighetssam-om
verkan för bekämpning ekonomisk brottslighet detföreskrivit iattav
varje län finnasskall samverkansorgan ekonomisk brottslighet.ett mot
Samverkansorganet leds landshövdingen och knutet till läns-ärav
styrelsen. Syftet olika former mellansamverkanär att man genom av
myndigheter, näringsliv och organisationer effektivare bekämpaskall
den ekonomiska brottsligheten, bl.a. kontrollak-genom gemensamma
tioner. Samverkansorganet skall varje år till regeringenrapportera om
den ekonomiska brottsligheten. de börjanAv lämnats irapporter som
på 1996 och 1997 framgår erfarenheterna detta arbete mycketäratt av
goda.

Myndigheters kontrollaktioner bl.a.har utförts motgemensamma
Operation Krogsanering, yrkestrafik tillfällig försälj-ochrestauranger

Ävenning. andra samverkan förekommer.typer av
En fortsatt samverkan med utvidgning till allt fler områden kanen

förväntas regional nivå mellan kommunala och myndigheterstatliga
organisationer.samt
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Samverkan mellan myndigheter innebär kompetens, kunskap ochatt
befogenheter förs och blir slagkraftigt i ekobrotts-ettsamman vapen
bekämpningen.

detta samverkansarbete förI och övrigt i myndigheternasäven
vanliga kontroll- och tillsynsarbete finns behov informationsutbyteav
mellan olika myndigheter. detta område kanInom hel del förbätt-en
ringar bl.a. kan samköming ske register och sekretessreglemagöras, av
ändras.

Registrering4.11 näringsverksamhetav

Allmänt

grundläggande förutsättning för kunnaEn kontrollera företag äratt att
de finns och företräder dem. finnsDet inte någonvet attman vem som

skyldighet för näringsidkare i allmänhet anmäla till myndigheternaatt
verksamhet har påbörjats. Det i dag möjligt, enligt gällandeäratt

regler, driva näringsverksamhet helt utanför myndigheternas kon-att
troll under drygt år. Om verksamheten i början på år kanett startar ett
den första myndighetskontakten komma ske först deklarationennäratt

i början på nästföljande år. fall upphör verksamhetenI sämstages
deklaration in. Endast den näringsidkare drivernågonutan att ges som

mervärdesskattepliktig verksamhet där beskattningsunderlaget beräk-en
överstiga miljon kr skyldig anmälan för registrering.göraär attnas en

måste registrering ske näringsidkaren har anställdaDessutom om
arbetsgivaravgifter och preliminär skatt.

de fall näringsidkare inte har anmält sin verksamhet tillI när en
någon myndighet det svårt identifiera förär att vem som ansvarar en
viss skattemyndigheter andraverksamhet. och i s.k. PEK-projektNär
söker frisörer det ofta problem inteärt.ex. ett att vetupp man vem

driver verksamheten. befinner sig i lokalenDe ärsom personer som
inte alltid villiga lämna uppgifter detta. Eftersom det inte finnsatt om
någon skyldighet registrera verksamheten kan inte heller krävaatt man

sådana frågor. har Skattemyndigheten inte befogen-Dessutomsvar
het avkräva legitimation.av

Kronobergs län det vid kontrollFrån 1996rapporteras att av en-
skilda näringsidkare marknader i länet bedriver torghandel ellersom
tillfällig förhandel visat sig 97 271 hade oklara registreringar F-att av
skatt.
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arbete kanKontroll och förebyggande med verksamheternyaav
för innaneffektiviseras med skyldighet alla näringsidkare atten en
tillverksamhet påbörjas anmäla detta myndigheterna.

skattebetalningslagenNya regler i

skattebetalningslagen skall skattemyndig-Enligt 1997:483den nya
skatteavdrag ellerdels den skyldigheten registrera är göraattsom

enligtarbetsgivaravgifter, dels den skattskyldigbetala är mervär-som
bedriva verksamhetdesskattelagen kap. 1 §. Den3 att somsom avser

sig för registrering hos skattemyndig-måste anmälaskall registreras
verksamheten påbörjas ellerheten två veckor innan Närövertas.senast

förgällande särregleringen deninförs upphör dendessa regler somnu
miljon kr ochbeskattningsunderlag understigandehar ett en som

behöver anmäla sig förfå näringsidkaremedför ytterstatt mer-nya
ordinär deklaration avlämnas. Frånvärdesskatteregistrering före det att

föreslås undantagverksamhet i förväg tvåanmälaskyldigheten att som
sammanhang.i dettasaknar betydelse

mervärdesskatte-grundas bl.a. EG:s sjätteförslagRegeringens
hans verksam-skattskyldig skallvilket varjedirektiv enligt näruppge

eller upphör.het inleds, förändras
. förelägga denlagförslaget, kunnaskall, enligtSkattemyndigheten

Föreläggandetverksamhet detta.anmäla sinunderlåter göraattattsom
tillräckligaRegistrering skall,med vite.skall kunna förenas upp-om

gjorts.anmälankunna skegifter finns, dock attutan
ochnäringsidkareunderlättar kontrollenAmälningsskyldighet ärav

skall kunnaekonomiska brottslighetendengrundförutsättning för atten
under-Kontrollmöjlighetemaförsäljning.tillfälligmotarbetas vid bl.a.

fårSkattemyndighetenförslag,skatteflyktskommitténslättas attomom
legitimation, genomförs.avkrävavissa situationerrätt att

liknandeinformation ochKampanjer,4.12

sigriktarekonomisk brottslighetflesta förebyggande metoderDe mot
och/kontrollde ökar möjligheten tilldirekt själva brottsligheten,mot

begårredovisning. Fokus riktas demeller intresset korrekt mot somav
brotten.

offer.brottslighet,ekonomiska brottsligheten har,Den som annan
inte får betalt, företagare och arbetstagareDet borgenärerär somsom
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mister sin försörjning och det det kollektivet skattebetalareär anonyma
får betala andras skatter.som

öka förståelsen for ekobrottsbekämpningenEtt sätt är attatt mer
konkret visa dess skadeverkningar. medel återvinnerDe statensom

ekonomisk brottslighetolika insatser kan i ellermotgenom en annan
form återbetalas till skattebetalarna. Nationella kampanjer mot svart-
jobb kan genomföras arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ochav

samband med dessa kan offren for den ekono-Istaten gemensamt.
miska synliggöras.brottsligheten

effektertydligt visa den ekonomiska brottslighetens negativaAtt
syftar också till minska den överslätande inställning till ekonomiskaatt
brott finns vissa håll. ändrad attityd till skatteundandragan-Ensom
den förutsättning för hindra den ekonomiska brottsligheten.är atten
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Frisörbranschen5

Sammanfattning

Problemenbrottslighet.ekonomiskförsärskiltFrisörbranschen är utsatt
lönerochredovisasintäkter inteframför allt i svartabestår attatt

betalas.
behövsproblemfrisörbranschensmedtillkommaFör rättaatt

möjligheternadirektminskarförslagVissaområden.insatser flera
konkurrensvilllkorenmotsvarande måniförbättrartill skattefusk och

korrekt redo-tillincitamentförslagAndraför de seriösa företagen. är
kontrollmöjlighetema.förbättrarvisning eller

föreslårUtredningen att

skyl-skallkontantbranscheri andranäringsidkarefrisörer och vara-
ochkassaregistertypgodkänti attalla intäkterdiga registrera ettatt

skrivitregistretkvittotillhandahålla kunden ut,ett som

frisörer,föroch införslicensavgift utarbetasmedett system—
över vilkaspecifikationbegäraSkattemyndigheten skall kunna an--

arbetsgivar-ochpreliminär skattinbetalningomfattasställda avsom av
avgifter.

Allmänt1

Några fakta5.1.1

branschorganisationocharbetsgivar-Sveriges Frisörföretagare SFF är
skönhetsvårdsyrkena.ochperukmakeri-företagare frisör-,för inom

i SFF.medlemmar6 200frisörföretag,finns 000 ärDet 9 varavca
medlems-Av SFF:still 000.frisörer uppskattas 15Antalet verksamma

16flerharföretagendast änföretag anställda ochsaknar 4 750 sex
deldeninomdesammaFörhållandena kan beräknasanställda. avvara
imed SFFföretagfrisörbranschen inte organiserad. De ärär somsom
före-Ungefär tiotillsammans anställda.har endast 3 150 procent av

företagarebestårhyrstolsföretag, dvs. företags.k.ärtagen av ensom
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hyr frisörstol i salong. salong kan således finnasI detsom en en en
lika företagmånga det finns frisörstolar. Frisörbranschen ärsom en
utpräglad småföretagarbransch.

Frisörbranschen indelades tidigare och herrfrisöreri dam- men
det vanligt frisörer klipper både kvinnor och Detär män. ärattnumera

dock betydligt fler kvinnliga företagare i branschen manliga.än
Uppgifterna vad frisörbranschen år mycketomsätter ärom per

osäkra. Om till frisörföretagens mervärdesskattedeklarationerman ser
rörde det sig år 1995 miljarder kr. undersökning3,5 SCB:som om
hushållens utgifter för år visar på omsättning miljar-5samma en ca
der kr. Båda uppgifterna osäkra och hela differensen kan inte medär
säkerhet förklaras med inte alla intäkter har redovisats.att

Branschen mycket konservativ det gäller betalningsmedel.är när
Kontant betalning finns frisörer intedet vanligaste. Det mångaär som

betal- eller kreditkort. också vanligt frisörer inte harDettar emot är att
kassaapparat där betalningar kan registreras.en

Regler5.1.2

finns ingaDet särskilda regler för frisörbranschen. frisör-För utövaatt
yrket finns inga krav utbildning de flesta verk-även ärsomom

i branschen har utbildning för detta.samma
finnsheller det någraInte särskilda regler för just de lokaler som

frisörer.används av

Ekobrottsligheten5.2

nyligen gjordafinns inte några undersökningar branschen.Det av
försöktUtredningen har SCB få skatteundan-måttatt ettgenom

branschen. Till skillnad fråndragandet i andra branscher detta ivar
för frisörtjänstermöjligt bl.a. så uteslutande köpsteorin att gott som av

uppgifter i deklarationer skulle kunna jäm-privatpersoner. Företagens
uppgifter hushållens utgifter förmed de frisörtjänsterföras om som

särskilda undersökningar. sifferuppgifterfram i DeSCB tar som
har framgått, tydafick fram tidigare på omfattande skatte-kan, ettsom

olikaundandragande eftersom de undersökta åren varierar på ettmen
säkra slutsatser dras.oförklarligt kan ingasätt

har i kartläggningspromemorian Herrfrisörer, utgivenRSV 1987,
sammanställt resultatet revisioner skattemyndighetema i95av som
hela landet gjort herrfrisörer under åren 1979-1986. Avmot prome-
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ibokföringenriktadesanmärkningarmångamorian framgår motatt
vadEnligtbristfällig.intäktsredovisningenföretagen och attmot var

ovanligt.inteinkomstbortfalfbranschendå varsom uppgavs av
försäk-ochSkattemyndighetenpolisen,harStockholms länI

i frisör-PEK-projektdrivitunder årringskassan tillsammans ettett
detanledningendirektakapitel Den att18.branschen om PEK varse
tipsflertalkomekoroteltill polisens ettförsta halvåret 1995under

påtaladebranschenförföreträdare attfrisörbranschen ochavseende att
date-projektetslutrapport överosund konkurrens. Avförekomdet en

närings-med 179salonger151framgåraugusti 1996denrad 15 att
berättatmyndighetsföreträdamaharVid dessahar besökts.idkare om

åliggerskyldigheterdesamarbetemyndigheternas ensamt somom
verksamheten.skekommerkontrollernäringsidkare och attatt avom

utredsdäremotbrottsutredningnågonresulterat iinteProjektet har men
endasthadenäringsidkare179försäkringskassan. Avärenden28 av
varkenbetaladeintenäringsidkare56A-skatt, dvs.ellerF-skatt123 att
Eñer-mervärdesskatt.förregistreradeEndast 136F-eller A-skatt. var

försigregistreraföretagskyldighet förfinns någondet inte attettsom
understiger 1beskattningsunderlagetberäknadedetmervärdesskatt om

mervärdes-uppgiftendrasslutsatsinte någonmiljon kr kan omav
skall lämnaföretagföreslåsslutrapportenskatteregistrering. I att nya

skattemyndigheten.tilletableringsanmälanen
ilönsamhetfåföretagareför seriössvårtdetSFF attäratt enanser

företagare ärorsaken till dettaochfrisörföretag är attatt somett
allaredovisaintekonkurrensillojalbedrivermindre seriösa attgenom

lågkonjunk-medbranschenibörjade svårigheternaEnligt SFFintäkter.
mervärdesskattmedsammanföllvilken1990-taletbörjani attturen av

vikandetillleddeoch dettafrisörtjänsterinfördes sammantaget en
ökandetillkommitår harUnderfrisörtjänster.efterfrågan på ensenare

företagare.illojalakonkurrens från
frisörer,anställdaorganiserarbl.a.Handelsanställdasförbund, som

branschenioseriösa företagaremedproblemfinnsdet storaattanser
konkurren-illojalaåren.under de Denökatoch problemen senasteatt

harinteföretagarnade seriösalett tillårhar under attsenaresen
offici-Enligt denanställdas löner.eller deprisernahöja varkenkunnat
andratillförhållandedärför ilönerhar frisöremaslönestatistiken,ella

åren.sjunkit de senastegrupper
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överväganden5.3 och förslag

Är frisörbranschen5.3.1 för ekonomiskutsatt

brottslighet

Utredningens Frisörbranschen förbedömning: ekono-är utsatt
misk brottslighet. består i intäkter inteDen redovisas tillatt
beskattning. Intäkter används till löner till anställda ellersvarta
till företagaren.

Skälen tör utredningens bedömning

Ekonomisk brottslighet

förFöreträdare branschen, både arbetsgivare och arbetstagare enigaär
branschen har problem med företagare konkurreraratt storaom som

med illojala metoder, intedvs. redovisa och betala skatt förattgenom
alla intäkter. också dessa problem har ökat under deMan attanser
allra åren. Branschföreträdamas uppfattning delas företräda-senaste av

för de myndigheter har haft kontakt med branschennärmarere som
under tid.senare

påtagligt tecken på branschen har särskilda problem,Ett att men
alla dekalerockså sundhetstecken, de frisör-företagare underärett som

det fast dörrarna tillåret har på sina lokaler. På dekalema harsenaste
bl.a. skatter och avgifter betalas liksom avtalsenligaattangett attman

löner för seriösa företagarebetalas. avstånd frånDetta är sättett att ta
de illojala konkurrenterna. å andra sidan erbjuder via bl.a.Dessa
flygblad sina tjänster till relativt låga priser.
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frånfrisörbranschenskallHur5.3.2 saneras

brottslighetekonomisk

närings-medlikhetskall iFrisörföretagförslag:Utredningens
allregistreraskyldigakontantbranscher attandraiidkare vara

tillhandahållaochkassaregistertypgodkänt attiförsäljning ett
skrivitregistretkvittokunden ut.ett som

förinförasochutarbetaslicensavgift skallmedEtt system
frisörer.

närings-förslagutredningens attbetydelseAv är även om
anställdavilkauppgifterspecificeradeskall lämnaidkare om

arbetsgivarav-ochskattpreliminärbetalningomfattas avavsom
gifter.

förslagutredningensSkäl för

förhindraÄr särskild prövningfrisörtillstånd efter sätt attett
ekonomiska brott

frånmodellefterlämplighetsprövningochtillståndmedEtt system
frisörföretagare.förinförasrestaurangbranschen kanochyrkestrafiken

och dentillståndsprövningenhandskulle kunnaLänsstyrelserna ta om
skalldåfrisörföretag000finns 9tillsynen. Detefterföljande som

tillsyn.särskildunderdärefter ståochlämplighetsprövas
yrkes-länsstyrelsemasvidverksamheteni vadutgångspunktMed

förpersonalförkostnaden ettårligadenkankostartrafikenheter
miljoner kr. Därutövertill 3,5-4beräknasfrisörtillståndmedsystem

och intelokalerlöneadministration,förkostnadertillkommer m.m.
förstaskallföretagalla prövasigångkömingskostnader närminst

gången.
för-kaneffekterdetillrelation systemetställas iskallKostnaden

prövningdenfrånErfarenheterbranschen.ifusketha somväntas
metodenserveringstillstånd visar ärochyrkestrafik attbeträffandesker

frånoseriösadokumenteratgällerdeteffektiv stoppa personerattnär
så-Eftersombranscherna.berördadeiföretagaresigetableraatt som

belastademycketyrkestrafikendelar ärvissaväl restauranger avsom
relativtdentillståndsprövningen, ärhar atttrotsekonomiska brottav

ekonomiskaförhindragällerdeteffektbegränsadomfattande, när att
brott.

studeratharutredningenbranscherde andranågraInom somav
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förekommer i driva det företagetatt sätter eftersystem attpersoner ena
det andra oseriöst Det inte heltett sätt. ovanligt i flytt-är t.ex.
branschen företag med skatteskulder säljsatt innanett detstora strax
går konkurs samtidigt de tidigare till konkursbolagetstartar ägarna ett

flyttföretag. Samma företeelser finns i taxinytt och restaurangbransch-
finnsDet däremot ingenting tyder denna formen. attsom av mer

systematiska oegentligheter förekommer i frisörbranschen. iDet är
regel den i övrigt ordinära företagaren sig skyldig till skatte-görsom
undandraganden och sällan har han dömts för brott. närings-ytterst Ett
tillstånd med vandelskrav, huvudsakligen träffar dem harsom som
begått brott, skulle begränsad betydelse för komma till medatt rätta
de problem finns.som

Utredningens uppfattning det för frisörer finnsär effektivareatt
metoder lämplighetsprövning medän avseende både på kostnader och
förbättrade konkurrensvillkor. Det gäller i första hand medett system
licensavgift krav på registreraäven all försäljning i typgod-attmen ett
känt kassaregister. förstal hand bör andra metoderövervägas än
frisörtillstånd med tillhörande lämplighetsprövning.

Licensavgift för frisörföretag

Frisörbranschen ingår i kontantföretag. finns branschenDet igruppen
många småföretagare. de företagenAv 9 000 hälften enmansföre-är ca

Kontantförsäljningen helt dominerande.tag. Många frisörerär intetar
betalning med kontokort kostnaden föremot klippning ellertrots att en

behandling ofta uppgår till några hundra kr. Kunderna alltidannan är
privatpersoner varken har eller intresse kvitton. Kvittonnyttasom av
används i aldrig. Strukturen i branschenstort sett sådanär att en
licensavgift den utredningen förtyp taxipresenterat ärav som en
verksam metod komma till med deatt rätta skatte-värsta avartema av
fusk inom frisörnäringen. Licensavgift för frisörföretag och andra
kontantföretag drivs i lokaler i kapitel 10.presenterassom

Typgodkända kassaregister och kvittotvång

Av RSV:s kartläggningspromemoria och enligt vad branschföreträdare
har anfört det inte ovanligt frisörsalongerär saknar kassaapparatatt en
och ingen maskinell registrering skeratt betalningar. Tvärtom detärav
ofta så betalning sker kontant direkt till frisörenatt vid dennes arbet-
stol. Förhållandena i branschen det gäller betalningsrutinernär är
sådana de, i många andraatt kontantbranscher,t.o.m. än under-mer
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intäkter.allaredovisavillinteför denlättar som
för denskulle försvåradetframförtshåll harFrån många att som

kontant-andraochför frisörerskyldighetfannsdetfuskavill enom
uppfyllerkassaregisterförsäljning iallregistreraföretagare somatt

ochkvittoutskrivetregistretdärefterminimikrav, ut ettvissa taatt av
medlemmarsinarekommenderar attSFFkunden detta.tillhandahålla

tillfrisörföretagenkanSFFGenomkassaregister.användaskaffa och
säkerhetvissa kravuppfyllerkassaregisterpris köparabatterat som

registreringari m.m.
kassaregisteruppfattningendelarBranschsaneringsutredningen att

kontant-allaifrisörbranscheniendastinte utananvändasbör men
kontantbranschemadet idärförföreslårUtredningen attbranscher.

typgodkäntiförsäljningallregistrera ettkravinförasskall att
skrivitskvittokundvarje uttillhandahållaoch ettkassaregister somatt

detta register.av
utredningenredogörkontantbranschergäller allakapitel 9I som

kassaregister,sådantställasbörkravvilka ett omförnämnare som
förförutsättningarochkvittonkunder ävenlämnaskyldigheten att
förocksåredogörsavsnittetverifikation. Ianvändande gemensamav

i kontant-brottslighetenekonomiskaför denbetydelsekontantkortens
branscherna.

företagRegistrering nyaav

andraellerPEK-projektgenomförandevid t.ex. myn-problemEtt av
vilka företagfrisörföretagare ärbl.a. vetaatt somdighetsaktioner mot

utred-tillframförtsharföretaget. Dettaföreträderochfinns somvem
frisörföretagare ärgång. Enutredningensunderhållflerafrånningen

beroendei dag,entreprenadbransch äriföretagare avinte, ensom en
så-behöverochskatteavdragundvikaförF-skattebevis attha ettatt

Eftersomskälet.detföretagaresig enregistrerainteledes avsom
beskattnings-beräknatharsällanfrisörföretagare ettnyetablerad

någonhellerinteföreliggerkrmiljonöverstigerunderlag ensom
innebär imervärdesskatt. Dettaförföretagetregistreraskyldighet att

tillframregisterutanför allaståkanfrisörföretagarenormalfallet att en
drygtdröjavilket kanin,lämnatshardeklarationenförstadendess att

kalenderår.börjanverksamhet isin ettbörjarföretagetårett om
tidlångunderverkakanföretagaredärnuvarandeDet systemet en

oseriö-redovisningsskyldighetellerinsynhelstnågon gynnarutan som
deklara-någoninnanverksamhetenupphörfallIföretagare. sämstasa

obefmtlig.i detupptäcktsrisken närmastedåochlämnats ärhartion
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denI skattebetalningslagen 1997:483 föreskrivs dennya att som
bedriva näringsverksamhet ochatt skyldig betala arbets-äravser att

givaravgifter eller mervärdesskatt måste anmäla sig för registrering hos
Skattemyndigheten två veckor innan verksamheten påbörjassenast eller

Branschsaneringsutredningenövertas. förslaget bra och böratt äranser
genomföras möjligt.snarast

Bättre kontroll anställdaav m. m.

Myndigheternas befogenheter och möjligheter kontroller börgöraatt
förbättras. För det möjligt kontrolleragöraatt det finnsatt svartom
arbetskraft salong måste myndigheterna vilkaveta ären som an-
ställda. kanDet de få företagaren skyldig anmälaär detta. Iattom
kapitel 16 föreslår utredningen Skattemyndigheten skall få föreläggaatt
näringsidkare lämna specificerade uppgifter vilkaatt anställdaom som
omfattas inbetalningar skatter och avgifter.av av

Skatteflyktskommittén har föreslagit Skattemyndigheten skall fåatt
identitetskontrollergöra vid besök i samband med olika former av

kontroll SOU 1997:86. Branschsaneringsutredningen förordar för-att
slaget genomförs. Frisörbranschen enligt de erfarenheterär finnssom
efter olika kontroller de branscher där identitetskontroller ären av
viktiga för bekämpa skatteundandraganden.att
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Restaurangbranschen6

Sammanfattning

fram-brottslighetekonomiskförsärskiltRestaurangbranschen utsattär
huvudsak-bestårskatteundandraganden. Problemenformför allt i av

betalas. Detlönerochredovisasförsäljningall svartai inte attligen att
arbetsplatsenförstaofta deneftersom ärfarligtsärskilt restaurangerär

invandrare.ochungdomarför många
behövsproblemrestaurangbranschensmedtillkommaFör rättaatt
skatte-tillmöjligheternaminskagällerplan. Detflerainsatser att

deförkonkurrensvillkorenförbättramotsvarande månfusk och i
ochredovisningkorrektskapas tillmåsteincitamentseriösa företagen.

förbättras.kontrollmöjligheterna

föreslårUtredningen att

serveringstill-inte hardeochharbåde dealla somrestauranger, som—
typgodkäntiförsäljningallregistreraskyldiga ettskallstånd, attvara

registretkvittokundentillhandahållaoch ettkassaregister somatt
skrivit ut,

beslut ikommunernasöverklagafårAlkoholinspektionen rätt att-
serveringstillstånd,frågor om

återfåskallredovisningserveringstillståndmed motrestauranger—
sprit,ochvinalkoholskatten

förinföraslicensavgift börminimiskatt restauranger,sikt en-
vilkaspecifikationbegärakunna överskallSkattemyndigheten som-

arbets-ochskatterpreliminäraanställdasinbetalningomfattas avav
givaravgifter,

effektiviserasskallmyndigheternamellaninformationsutbytet genom-
serveringstillstånd.förrelevantauppgiftertilltillgång ärbättre som
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6.1 Allmänt restaurangbranschenom

Några6.1.1 fakta

Vad är restaurangen

Restauranger utmärks de har lokal däratt gäster lmat.av en serveras
normala fall tillagas i kök i direkt anslutning till serverings-maten ett
lokalen.

Restaurangema många olika slag. begreppet ingårär l allt frånav
utmärkta i Guide Michelin tillär personalmatsalarrestauranger som

Ävenoch snabbmatsrestauranger. finns i hotellrestauranger som
räknas till restaurangbranschen.

Gatukök och ambulerande korvförsäljning ingår inte i begreppet
gränsskikt finnsl gatukök har lokal därrestaurang. ett gästernasom en

denäter mat som serveras.

Omsättning, anställda m. m.

finns iDet Sverige drygt 10 000 1996. dessaAvrestauranger är
2 lunch-700 och kvällsrestauranger, 2 000 personal-/företagsrestau-

pizzerior,l 200 hotellrestauranger,l 100 caféer,l 100 660ranger,
snabbmatsrestauranger, nationalitetsrestauranger,660 400 vägrestau-

Åroch dans-280 och nöjesrestauranger. 1995 omsatte restau-ranger
rangbranschen miljarder27 kr.

Fem hotell-och restaurangföretagen för hälftenprocent av svarar av
branschens omsättning och hos dessa företag finns också 35 procent av
de totalt 70 000 anställda. dessaAv 70 000 arbetar 55 000 i restau-
rangverksamhet och övriga arbetar i hotellverksamhet. Ca 90 procent

företagen har färre tio anställda.änav
finnsDet två bransch- och arbetsgivarorganisationer för restaurang-

företagare. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR denär
med 846 medlemmarlstörsta tillsammans har driftsen-3 100som

heter. SHR den klart dominerande organisationenär dessattgenom
medlemmar för fjärdedelar omsättningen i hotell- ochtresvarar av
restaurangbranschen. Svenska Restauratörsförbundet SRF arbets-är
givarorganisation for små och medelstora företag och har 600 med-1
lemmar.

Inom restaurangnäringen arbetar 55 000 årsanställda. dessaAv är
75-80 medlemmar i Hotell- och Restauranganställdas Förbund.procent

Lönsamheten i branschen låg. Antalet konkurser underär 90-talet
uppgår till 4 000. Under år l996 försattes 675 restaurangföretag i
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hadegjort 25harSHR procentundersökningkonkurs. Enligt somen
1996.ellerår 1995underdessa startatsav

denandelharrestaurangbranschen procenttreochHotell- avaven
för 40ståri sinvilken procenti Sverige,tjänstesektom turprivata av

Sveriges BNP.

Regler6.1.2

lokalochLivsmedel

får hante-iför hurreglerantal restaurangmatenfinnsDet stort enett
beskaffad.skalllokalenhuroch varaomras

livsmedelslagen§enligt 24livsmedelsverk utövarStatens
livsmedelshante-reglernatillsynencentraladen över att1971:51 1 om

ochtillsynendenlänsstyrelsenhar närmarelänefterlevs. Inomring ett
och hälso-miljö-harnämndkommunaladeninom kommun somen

hälso-ochmiljö-vanligenvilketuppgift, ärsinskyddsfrågor som
uppgifttillhälsoskyddsnämnden har attochMiljö-skyddsnämnden.

vidkanochrestaurangverksamhetföranvändslokalgodkänna att en
godkännandet.återkallaförutsättningarändrade

tillsynsmyndighetkanföljslivsmedelslagentillFör att enatt se
möjlig-ocksåfinnsföreskrift. Detellerförbudföreläggande,meddela

denrättelse påvidtasker,rättelse inteoch,använda vitehet att om
fåmyndighethartillsynsverksamheten rätt attbekostnad. lskyldiges

Vida-livsmedel hanteras.därandraochlokalentilltillträde utrymmen
till-förbehövshandlingardetilltillgångfåhar rätt att sommanre
vidbehövshjälpdenskyldigPolismyndighet är att somgesynen.

tillsynen.
livs-hanteringenskydd förtillfinnsregler attdeUtöver avsom

all-gällergodtagbartövrigtoch i sätthygienisktmedel sker ett
efterlevsreglersådanabrandskydd. Attocharbetar-reglermänna om

räddningstjänsten.yrkesinspektionentillses resp.av

alkoholdryckTillstånd att servera

särskiltfordrasstarkölochvinspritdrycker, ettfåFör att servera
År det 8 100fanns1995 restaurangerserveringstillstånd.tillstånd

inklu-sprit. Omellervinallmänhetentillståndhade att serverasom
tillkommerDärutöver1996.000tillstånd 10antaletderas är ca

stod 1995Restaurangematillfälligaförtillstånd arrangemang.gessom
sjudrygtspritdrycker,försäljningentotaladenför procent avavsex
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vinförsäljningen och 46 starkölsförsäljningen.procent procentav av
Bestämmelserna serveringstillstånd för alkoholdryck infördesom

ursprungligen alkoholpolitiska skäl. Målsättningen för alkohol-av
politiken restaurangområdet och har sedan lång tidär, varit, däratt
skall råda ordning och nykterhet. viktigEn fråga inte minder-är att
åriga alkohol. alkoholpolitisktDe betingade reglerna har, iserveras
likhet med vad skett yrkestrafikens område, byggts medsom
bestämmelser syftar till hindra oseriösa företagare frånatt attsom
verka inom restaurangnäringen.

Bestämmelser servering alkohol finns i alkohollagenom av nu
1994:1738 trädde i kraft den januari1 1995 och ersattesom som
bl.a. lagen 1977:293 handel med drycker. Kompletterande reglerom
finns i alkoholförordningen 1994:2046. Alkoholinspektionen har
meddelat allmänna råd till alkohollagens serveringsbestämmelser AIFS
1996:5.

Med den lagen har beslutanderätten i frågor serveringstill-nya om
stånd flyttats från länsstyrelsen till den kommun där serveringslokalen
finns kap. Enligt7 13 §. i5 övergångsbestämmelsema till alkohol-
lagen låg dock beslutanderätten kvar hos länsstyrelsen under 1995. l
6 i övergångsbestämmelsema har föreskrivits länsstyrelsen under åratt
1996 och skall1997 sig ansökningar serveringstillståndöveryttra om
och i frågor återkallelse tillstånd.om av

Enligt kap. skall7 14 § polismyndigheten sig ansökanöveryttra
tillstånd till tillfällig alkholservering.änannatsom avser

Serveringstillstånd vin, sprit och starköl ellerrätt attger servera
någon dessa alkoholdrycker. Den har serveringstillstånd skallav som
personligen eller särskilt utsedd serveringsansvarig utövagenom person
tillsyn serveringen 6 kap. 3 §. Tillståndshavarenöver skall till till-
ståndsmyndigheten anmäla de serveringsansvariga.ärpersoner som

förutsättning förEn tillstånd skall med vissa undantag,att är,ges
serveringsstället har kök för allsidig matlagning.att ett

Lämplighetsprövningen

Enligt kap.7 7 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas
den visar han med hänsyn till sina personliga och ekonomiskaattsom

förhållanden och omständigheterna lämpligi övrigt verk-är utövaatt
samheten. Vid tillståndsprövningen skall, enligt bestämmelse,samma
särskild hänsyn till sökanden laglydig och benägen full-ärtas attom

sina skyldighetergöra det allmänna.mot
Det den söker serveringstillståndär skall visa han ärattsom som



Restaurangbranschen 2l l1997:1 11SOU

enligtbetyderfinns. Detuppfyller de kravlokalenlämplig och att som
tillräckligtdet inte1994/95:89 102 är attanförs ivad atts.prop.som

utred-krävastillstånd börförframkommitanmärkningaringa utan en
servering ibedrivakommersökandensannolikt attning gör attsom

bestämmelser.lagensenlighet med
lämplig-personligskall kravetjuridiskgällerdetNär personen

someller dedenriktas102propositionenenligthet mot personers.
verkställandeegenskaprörelsen iinflytande ibetydandehar t.ex.ett av

med bety-aktieägareellerbolagsdelägarestyrelseledamot,direktör,
sökanden såfortsättningen talasidetaktieinnehav. Närdande om

Iämplighetsprövas.skalldealla sompersoneravses
sökandensskall avselämplighetenvidareanförspropositionenI att

Branschkun-mening.i vidförhållandenekonomiskaochpersonliga
förut-sökandenstyngdhaprövningenvidnande skall somsamma

AlkoholinspektionensEnligtbokföring.ordnadhållasättningar att en
harbrottfrån detårförflyta minstdetråd bör att ettallmänna tre som

medi frågakommadet kanbegicks innan etttill rörelsenanknytning
serveringstillstånd

verk-brottsligÄven elleroegentligheterekonomiskamisstanke om
anförs ivadenligttillståndtillledakunna vägrassamhet bör att som
avgifts-ochskatte-missköttaexempelSompropositionen. nämns

uppgifts-ochbokförings-åsidosättandeallvarligtochinbetalningar av
brottslighetekonomiskbetecknasvadintekrävsskyldighet. Det som

Även bristfälligmisskötsamhet.ekonomiskmeddet räckerutan annan
olämp-sökandemedförabokföring kanavsaknad atteller ansesenav

serveringstillstånd.innehalig att

tillståndshavareRegister över

förbl.a.alkohollagenkap. 2 §enligt 12fårAlkoholinspektionen
tillståndshavaresoch tillsyntillståndärenden överhandläggning omav

denuppgifterinnehållafårRegistretregister.verksamhet föra ett om
intesöktdentillståndhafthar eller har även mensomommensom

identifikations-bl.a.registrerasfåruppgifter ärtillstånd. Defått som
brottmålidomarorganisationsnummer,ochuppgifter t.ex. person-som

polis- ochhosärendenpågåendetillståndet,förbetydelsede harom
avgifter.ochrestförda skatteruppgifterochåklagarmyndighet om

alkoholförordningen,enligt 6 §får registreras är,De sompersoner
fåmans-eller ifåmansföretagidelägareserveringsansvarig,den ärsom

firma-ochdirektörverkställandestyrelseledamot,handelsbolag,ägt
tecknare.
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domarDe får registreras alla där de registreradeärsom personerna
har dömts för brott brottsbalken, gällande och äldre alkohol-mot nu
lagstiftning, olika skattebrott brott mängd olika special-samt mot en
lagar. I registret får också uppgift pågående utredningar hostas om
polis- och åklagarmyndighet avseende brottstyper ärendetsamma om

skälig misstanke alkoholförordningen.8 §rör
Alkoholinspektionen skall enligt alkoholförordningen9 § fyra

gånger år hos Rikspolisstyrelsen begära utdrag polisregistretper ur
de registrerade i alkoholinspektionens register.ärpersoner som

Uppgifterna i tillståndsregistret skall, de inte längre behövs förom
visst ärende, gallras femte kalenderåret efter det uppgiftenett attur

registrerades.
Alkoholinspektionen enligt 12 kap. alkohollagen,9 § skyldigär, att
begäranpå lämna kommun och länsstyrelser uppgifter registret.ur

Enligt ordalydelsen skall således inte några automatiska underrättelser
skickas ut.

Tillsyn och återkallelse serveringstillståndav

Alkoholinspektionen enligt kap.8 § alkohollagenl centralutövar
tillsyn och kan meddela allmänna råd till vägledning för tillämpningen

lagen. Länsstyrelsen tillsyn inom länet. omedelbaraDenutövarav
tillsynen dock kommunen och polismyndigheten.utövas av av

Kommunen kan återkalla serveringstillstånd tillståndshava-ett om
inte följer regler servering eller det uppkommer olägenheterren om

med avseende ordning och nykterhet också de förutsätt-men om
ningar förgäller meddela tillstånd inte längre föreligger 7attsom

Ävenkap. 19 §. brist hänförlig till tillståndhavarens för-ären som
hållanden och förelåg redan tillståndet meddeladesnärsom men upp-
märksammas först kan medföra återkallelse l994/95:89prop.senare s.
102.

8 kap. finns regler underrättelseskyldighetI 2 § mellan olikaom
myndigheter. Polismyndigheten och kronofogdemyndigheten skall
underrätta tillsynsmyndigheter förhållanden betydelse förärom som av
tillsynen. Skattemyndigheten begäran skyldig till tillsynsmyn-är att
dighet lämna uppgifter behövs för tillsynen.som

personuppgifterDe finns i alkoholinspektionens register fårsom
enligt b i polisregisterkungörelsen16 § sambearbetasl969:38 med
uppgifter i Rikspolisstyrelsens polisregister. har inte skettDetta ännu
eftersom det tillståndsregister har Alkoholinspek-upprättatssom av
tionen endast innehåller uppgifter tillståndshavare. sambe-För attom



Restaurangbranschen 1231997: 111SOU

före-enskildadeske fordrasskall kunnaarbetning att sompersoner
yrkes-finns inte,med i registret. Däremotfinnsträder dessa som

uppgiftermellansambearbetningbestämmelsetrafikens omrâde, omen
tillståndsregistret.ochutsökningsregistreti

tillsynsmyndighetbegäranserveringstillståndharDen är avsom
tillhanda-driftsstället ochtillträde tillmyndighetenlämnaskyldig att

uppgifteroch lämnaverksamhetenhör tillhålla handlingar omsom
visabegäranocksåFöreliggerSkyldighetkap.denna 8 4 §. att upp

verksam-tillståndspliktigatill denhörbokföringshandlingarde som
kap.heten 8 5 §.

skyldigtillståndhardenalkohollagenkap. § attEnligt 8 3 är som
förändringdet sker någonbl.a.anmälatillståndsmyndighetentill avom

Även föränd-betydandeför tillsynen.betydelseharverksamheten som
skyldighetuttryckliganmälas. Någonskallägarförhållandenringar av

finns inte. Dettaledningbolagsändringar i trotsanmälaockså ettatt
återkallas.tillståndmedförakanändringsådan att ettatt en

konkursförord-stycketförsta 5enligt 12 §domstolAllmän är
kungörelsenkopiaskickaskyldig ettningen 1987:916 att avaven

gälde-upplystdettillståndsmyndighettill ärkonkursbeslut attomen
ochnäringsverksamhetvissföreståellertillståndhar utövanären att en

konkursen.grundupphörakommatillståndet kan att av

kommunenhantering hosPraktisk6.1.3

Tillståndsansökan

ibeslutanderättenövertagittidigarehar, nämnts,Kommunerna som
innebärjanuari 1996. Detfr.o.m. den lserveringstillståndfrågor om

infor-lämplig.sökanden Denärdet kommunen prövaräratt omsom
manuellt.prövningen hämtasförbehöverkommunenmation som

yttrandei detfår kommunenbrottsligheteventuellUppgifter om
alkohollagen.kap. 14 §enligtskall 7polismyndigheten avgesom

Även tillstånds-synpunktertillfällefårSkattemyndigheten att enge
ochskatterrestfördautsökningsregistretUppgifter frånansökan. om

Även kontrollkronofogdemyndigheten.frånavgifter hämtas av
därStockholmisker manuelltregistreringsbevisuppgifter i utomett

bolagsregister.tillterminalâtkomst PRV:sharman
Även oegentligheterekonomiskaeller andrabrottmisstanke om

deti vilkaUppgifter ärendentillståndsärendet. ännuskall beaktas i om
vidvissa kommunerfåroffentliggjortsbeslutinte fattats några som

skattemyndigheten. lpolismyndigheten ochunderhandskontakter med
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andra kommuner tillstyrker eller avstyrker polismyndigheten utan att
redogöra för brottslighetensnärmare art.

Tillsyn i praktiken

Kommunernas erfarenheter tillsynsarbete begränsade med hänsynärav
till den korta tid dessa har haft hand frågor serveringstill-som om om
stånd. första hand1 har i regel prioriterats handläggning frågorav om
tillstånd till servering alkoholdrycker. Den särskilda kontrollav som
har gjorts under ledning länsstyrelserna inom för vadav ramen som
har kommit kallas Operation Krogsanering har under år 1996att
fortsatt i omfattning under år 1995. Utredningen återkom-samma som

till denna fråga.mer
Polismyndigheten och kronofogdemyndigheten skyldigaär att

underrätta tillsynsmyndigheter förhållanden har betydelse förom som
tillsynen. förhållandenDe det i praktiken kan bli fråga i allasom om,
fall i städer, de där restaurangföretaget direktstörre inblandat.är är
Betydligt svårare det brottsutredning endast berörär när t.ex. en en av
de ledande i restaurangföretag. tillsynsmyndig-Förett attpersonerna
heten då skall kunna uppmärksammas fordrasdetta det någotatt

kommer fram harsätt anknytning till vissatt restaurang.personen en
Det finns således inga garantier för tillsynsmyndigheten får allatt
relevant information.

Uppgifter utsökningsregistret restförda skatter ellert.ex.ur om
näringsförbud måste fram manuellt kommunen kon-tas att targenom
takt med kronofogdemyndigheten. gällerDetsamma uppgifter PRV:sur
bolagsregister byte bolagsman eller verkställande direk-t.ex.om av en
tör.

6.2 Ekobrottsligheten

Ekobrottskommissionen och skatterevisioner

Ekobrottskommissionen ansåg restaurangbranschen drabbadatt var av
oseriöst företagande Näringstillstånd Delbetänkande Kommis-av—
sionen ekonomisk brottslighet, SOU 1984:8 281 och föreslogmot s.

branschen skulle omfattas lagförslag näringstillstånd.att ettav om
Någon sådan lag infördes aldrig, i stället stramades reglerna i den då
gällande lagen utskänkningstillstånd Skärpningen innebar attom upp.
sådan brottslighet och misskötsamhet huvud kundeöver tagetsom
tänkas påverka lämpligheten bedriva näringsverksamhet skulleatt
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beaktas tillståndsgivningen 1985/86:l26.vid prop.
kartläggningspromemorian utgiven 1995,RSV har i Restauranger,

fåmansföretag i restaurangbranschenanalyserat revisioner 101 somav
harlandet gjort. Huvuddelen revisionernaskattemyndighetema i av

l980-talet. Urvalettio-årsperiod med början i mittenskett under aven
slump-revisionsperomemorior har inte skettrestaurangföretag ochav

fonner för skatteundan-syfte beskriva feltyper ochmässigt i attutan
representativtrevisionerna således inte någotdragande. Resultatet ärav

anför formema för skatteun-för hela branschen. RSVgenomsnitt att
oredovi-ganska vanlig modell.dandragande följer Konceptet är atten

lön tillanvänds för utbetalningsade försäljningsintäkter svart perso-av
ägama Kartlägg-eller utdelning till s. 24.nalen och förtäckt lön

intäkterfall oredovisadeenligt i deningen visar vidare, RSV, att
tillförekommer dessa ofta visat sig uppgå 10-20har procent av om-

oredovisadepizzerior har i del fall densättningen. det gällerNär en
Sammanfatt-omsättningen.tilldelen uppgått 30än procent avmer

räkenskapshandlingaranför arkiveringenningsvis RSV att varav
det ireviderade företag ochsamtligabristfällig i så att storgott som

skettkassaregistrering inte hademisstankeutsträckning fanns attom
s. 25.sätträtt

Operation krogsanering

kallasprojekt komStockholms län startades i 1993I attett sommars
före-för projektet ingickledningsgruppenlOperation Krogsanering.

och skattemyndigheten.polismyndighetenträdare för länsstyrelsen,
myndigheternassamordna de olikaLedningsgruppens uppgift attvar

samverkansprojektet harVartefterkontroll restaurangbranschen.av
också andra intressenterfler myndigheter ochfortskridit har fler och

ledde tillSamverkan mellan myndigheternaknutits till arbetet. att
visades bl.a.blev mycket effektivare.tillsynen Dettarestaurangernaav

tidigareserveringstillstånd jämfört med åri antalet återkalladeatt mer
fördubblades under åren 1993-1994.än

uppdragsamtliga länsstyrelseriden 3 1994Regeringen marsgav
vidvad framkommit i Stockholms län Ope-bakgrundatt mot somav

för regionala planetvidta åtgärder detKrogsaneringration att
det gällde till-mellan berörda myndighetersamordna insatserna när

länsstyrelserna tillVidare beslutadesrestaurangbranschen. attsynen av
redovisadecember skulleSocialdepartementet den 31 1995senast

från uppdraget.åtgärder och erfarenheter
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Länsstyrelsernas rapporter

kommit från samtliga länsstyrelser.Rapporter har De varierar
omfångmycket både med avseende och innehåll. Vissa län hade

någon form samverkansprojekt innan regeringsbeslutet krog-av om
och del andra län har samverkan med andrasanering kom. I dessa i en

myndigheter kommit i några få län har arbetet planeratsgång. Igenast
från finns särskilt mycketända fram till hösten 1995 och dessa inte att

samordnadeNågot län har funnit det inte behövs ak-attrapportera.
tioner och har det skälet inte gjort öka informationsut-änannat attav
bytet mellan myndigheterna.

Skattemyndigheten, polisen, kronofogden ochde flesta län harI
kommunen fonn deltagit. län har haft med företrädarei någon Några

har deltagit i vissa län.för tullen och ytterligare myndigheter
företrädare förVanligen har arbetet letts ledningsgrupp medav en

polismyndigheten, kronofogdemyn-länsstyrelsen, Skattemyndigheten,
inletts meddigheten och berörd kommun. Krogsaneringen har miss-att

tänkta objekt med hjälp den samlade informationvalts ut somav
myndigheterna har haft utvaldaDerestaurangerna. restaurangernaom

företrädare för tillsynsfunktionerhar därefter inspekterats olikaav
ofta led i detta arbete gjortsamtidigt. Skattemyndigheten har ettsom

Kronofogden harrevisioner del de besöktamot restaurangerna.en av
haft skulder. län har inspek-deltagit i besöket l trerestaurangenom

tionerna föregåtts förspaning polisen.av av
enhetligtResultatet krogsaneringen har inte någotrapporteratsav

följande kan dock Vid jämförelse med tidigare årsätt sägas.men en-
beslutenhar betydligt fler serveringstillstånd återkallats och i den mån

skälen fördomstol så har de stått sig där. få harlprövats rapporterav
hartillstånd har återkallats Av demnärmare.att angettangetts som

orsak tillstånden återkallatshar de flesta huvuddelen harsagt att av
eller problem. Skatterevisionernaekonomiska oegentligheterp.g.a. -

har medfört kraftigt höjda taxeringar. Restförda harrestauranger—
betalat sina skulder. Från del län inga ärrapporteras att restaurangeren
restförda för något belopp längre.

framgår också erfarenheterna samverkanAv ärattrapporterna av
Betalningsviljanmycket goda och de har förebyggande effekt.att en

har restaurangidkare. Restaurangföretag kangenerellt ökat blandsett
innan skulderna blivit alltför Vid inspektionerstoppas stora. restau-av

har kontroll skett anställningsförhållanden. Vid dessa harranger av
kommit fram obetalt arbete mycket vanligt iäratt restaurang-
branschen län oklara anställningsförhållanden.ll Irapporterar om
Malmöhus län besöktes under dessa137 år 1994. Hosrestauranger
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arbetan-tillfälligt ideelltfanns sammanlagt anställda, 71460 varav var
från många länpraktikanter. Vidarede och 29 rapporteras att restau-

kan förklaraskassadifferenser intehar sätt än attannatsomranger
har stämplats in.inte all försäljning

fortsatt under framgårkrogsanering har år 1996. DetOperation av
varje länsamverkansorgan finns idet regionalade rapporter somsom

kontrollaktionerErfarenheternaRiksåklagaren.har lämnat till bl.a. av
inteanförs i mångavisar enligt vadunder 1996 rapporternaavsom
effekt,positivrestaurangbranschen.förbättring i Ennågon märkbar

harrestföringamanågra län är restaurangermotattrapporterar,som
minskat.

öltält

i Gävle-ekonomisk brottslighetregionala samverkansorganetDet mot
vidtillfälliga försäljningenkontroll denborgs län prioriterar störreav

kontrolldetta ingåroch festivaler.marknader I avevenemang som
serveringsställe.liknandes.k. öltält elleralkoholservering itillfällig

degenomförtskontrollaktionerharUnder 1996 tre avsommaren
harVid dessai länet.olika platsermyndigheterna påsamverkande tre

medoch företagtillfälliga tillståndföretag haftnio permanentettsom
avstämningbesöken noteradesbesökts. Vidtillstånd attatt servera

hadeföretagendast i två demöjligkassan göraatt somavav var
beroddeövriga företagkunde idetta intetillfälliga tillstånd. Att göras
intekassaregister, dessanågrainte fannsantingen det attatt an-

beloppentömdesvändes, kassaapparatema note-utan attatt pengar
företagenfaktorer. sjudessa lkombinationrades, eller avaven

vilken lön de hade.anställda intevisste flera deav
i VästeråsArosfestivalenöltält vidgranskning 1996En särskild av

fyraresulterade iarbetade däroch 140 att personerpersoner som
arbetsmark-och kontantföräldrapenningmissbrukavseendeutreds av

imed arbeteför samtidigtmisstänktanadsstöd. Tolv är attpersoner
arbetslöshetskassa.frånersättningöltält ha uppburit

uppfattningOrganisationernas

redovisarrestaurangbranschen inteföretag inomSHR mångaattanser
tillorsakeni lön. Enligt SHRutbetalasvadall försäljning och ärsom

mindredålig ochbranschenlönsamheten idetta bl.a. är attatt nog-
konkurrens-använderdärförräknade företagare svarta sompengar
sådantförfardekan uteslutas sätt.medel. iMedlemmar SHR ettom
godtagbartdetvilkenbranschen inomfinns subkultur iDet är etten



128 Restaurangbranschen SOU 1997:1 11

beteende inte redovisa alla intäkter och betala löner. Denatt att svarta
dåliga kulturen sprids bl.a. anställda blir företagare. Detnär egna man
lärt då tillämpas ilöner kommer den verksam-t.ex. svarta attom egna
heten.

Svenska RestauratörFörbundets uppfattning finnsdet mångaär att
oseriösa företagare återfinnsi branschen och de oseriösaatt mest
utanför till fuskas skatterbranschorganisationema. Ett skäl det medatt
och vilketavgifter överetablering, bidrar till dålig lönsamhet. Före-är

konkurrens från kommunalägda före-upplever också illojaltagare t.ex.
från får konkur-vilka subventioner och bidrag kommunertag genom

rensfördelar därmed priser verksamhet.och lägre Intressetän annan av
fuska dänned.ökaratt

Restauranganställdas Förbund det förekommerHotell- och attanser
mycket betalning och det blandarbete inom branschen ävenmot svart
förbundets ekobrottmedlemmar. Förbundet har drivit kampanjer mot
och tillsina medlemmar nej löner.sägauppmanat att svarta

Överväganden och förslag6.3

Är restaurangbranschen för ekonomisk6.3.1 utsatt

brottslighet

Restaurangbranschen förUtredningens bedömning: är utsatt
huvudsakligen i försälj-ekonomisk brottslighet. bestårDen att

betalas.ning inte redovisas till beskattning och löneratt svarta

Skälen för utredningens bedömning

inomResultatet den granskning har skettrestaurangerav av som
inteför Operation Krogsanering visar, även restaurangernaomramen

har valts slumpvis vanligen för det funnits anledningutan att attut
misstänka oegentligheter i form, branschen särskiltnågon äratt utsatt
för ekonomisk brottslighet. gäller både med ochDetta restauranger

framförserveringstillstånd. består allt i försäljning skerDennautan att
inkomsterna för denna deklareras och personalen får helautan attatt

eller Uppfattningendelar lönen restaurangbranschen harsvart. attav
särskilda problem stöds dem har kännedom och kunskapav som om
branschen såsom företrädare för myndigheter, fackförening och
branschorganisationer.
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brottslighet i branschendet finns problem med ekonomiskAtt stora
medfuskarinnebär inte samtliga eller huvuddelen företagenatt ens av

Även företag inomskatter och avgifter. det finns många småom
sammanhangetrestaurangnäringen finns det också företag.så Istora

lik-kan erinras hamburgerkedjor ingår i begreppet restaurangattom
för-harpersonalrestauranger. företagen,Deäven stora som ensom

kraftigthållandevis marknaden, har kontrollsystemandelstor somav
vanligareintäkter. ocksåförsvårar underlåta redovisning Det äratt av

med med kort i olika formerbetalning änstörre restauranger
förriskbetalning med olika kort desto mindremindre. andelJu större

kontantförsäljningfusk eftersom kontokortsförsäljning till skillnad från
allaefterhand. förhållande bör beaktas ikan kontrolleras i Detta sam-

hafår för representation vill företagenmanhang. avdragNär göras
kvitton mindrekorrekta kvitton. Begränsningar i avdragsrätten gör

utgifterna ändå inte får drasintressanta eftersom av.
mindreproblemen med ekonomisk brottslighet finns i deDe största

framförföretagen också denna restaurangföretagoch det är typ somav
Även problemenhar granskats i Operation Krogsanering.allt ärom

fusket sådantde mindre företagen effekternakoncentrerade till är av
allvarligtsnedvridning i konkurrensendet har uppståttatt somen

verksamhet.försvårar de seriösa näringsidkamas
påbörjadesKrogsanering,OperationAnmärkningsvärt är att som

publicitet omgärdat dessa kon-och denhela landet 1995över som
fusket branschen.haft någon märkbar effekt itroller, inte hasynes

granskning underEnligt beträffande motsvarandevad rapporterassom
Dock har antaletproblem i omfattning.1996 kvarstår sammasamma

effekt aktionema ocksårestförda minskat. positivEn ärrestauranger av
tidigare.återkallat fler tillståndkunnat änatt man

stöd tillfälligaservering till allmänheten meddet gällerNär av
öltält, visar bl.a. den uppsökande verksamhettillstånd, ofta i s.k. som

skäli Gävleborgs län det finnsunder bedrivits antaatt attsommaren
frekventa inomden delen branschenoegentlighetema i är änatt merav

till dessarestaurangbranschen. skäl dettaandra delar Ett är attav
etablerad be-näringsidkare inte sätt ärrestaurangsom ensamma

roende behålla sitt tillstånd.attav
effekter moralen iFusk i olika former har alltid negativa sam-

fuskar legitimerar dethället. blir lätt så såDet även nästa attatt om en
restaurangbranschenförekommer personal ifuska. Uppgifter attom

förtillgodogöra sig betalninglurar arbetsgivare, bl.a.sin attgenom
tillockså sälja spritoredovisad försäljning restau-attmen genom egen

särskild fara med oegentlighetemaEn är attranggäster. restauranger
och invandrare har medförsta kontakt ungdomarofta dendessa är som
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sig förs lätt vidare till detarbetsmarknaden. Vad då lär egnaman
företaget och till arbetsplats.nästa

risken förSnedvridningen konkurrensen och ochacceptansav
beteende det finns anledningspridning brottsligt gör att att taettav

brottsligheten i restaurangbranschenproblemen med den ekonomiska
flera plan och områden.allvar. detta krävs insatser påpå särskilt För

ekonomiska brottsligheten iskall den6.3.2 Hur

restaurangbranschen stoppas

debåde de har ochUtredningens förslag: Restauranger, som
registreraskyldigaserveringstillstånd, skallinte har attvarasom

och tillhanda-typgodkänt kassaregisterall försäljning i attett
skrivithålla kunden kvitto apparaten ut.ett som

kommunernas be-får överklagaAlkoholinspektionen rätt att
får tillfälleserveringstillstånd. Länsstyrelsenslut i frågor attom

ärenden serveringstillstånd.sig iyttra om
skall redovisningmed serveringstillståndRestauranger mot

vin och sprit.återfå del alkoholskatten påen av
licensavgift införas förbör medPå sikt restau-ett systern

ranger.
specifikationskall kunna begäraSkattemyndigheten över

anställdas preli-omfattas inbetalningvilka avavpersoner som
arbetsgivaravgifter.minära skatter och

föruppgifter relevantabättre tillgång tillFör är serve-som
informationsutbytet mellan myndigheternaringstillstånd skall

effektiviseras.

Skälen utredningens förslagför

sker redan idagVandelsprövning

skeingående prövning skall enligt alkohollagenförhållandevisEn
vill alkohol på sinredan i dag den Innan ettrestaurang.av som servera

tillstånd skall kontrolleras sökanden, eller detbeviljas när ärom en
har dömts för brott och harjuridisk företrädare för denne,person

Även förutsättningarna för företaget granskas.skulder. de ekonomiska
alkohollagens serverings-Enligt Alkoholinspektionens allmänna råd till

från sökanden harbestämmelser bör det ha förflutit minst år dettre
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Även sökan-tillstånd lämnas till alkoholservering.begått brott innan
och tidigare, skall granskasi andra företag, nuvarandedens verksamhet

tilläm-ekonomiska skötsamheten. reglernaför bedömning den Hurav
kom-besluten fattas 300i praktiken varierar eftersom närmareavpas

flesta har litenkommundelsnämnder, de allraeller ortersommuner
stundombesvärliga bedömningardessa relativterfarenhet om-avav

fattande material.
tillstånd de förut-återkallaockså möjligtgivetvisDet ettär att om

ändras.tillståndetfannssättningar när gavssom
serverings-betyderför branschen harvad företrädareEnligt uppgett

tillståndsittförlorarmycket för Dentillståndet restaurang. somen
ekobrottslighetendettaverksamheten.regel hela Trotsförlorar i är

tolkasvilket inte kanomfattande branschen, äni sätt attannat
vinstjämfört med denmycket litenbedömsupptäcktsrisken somvara

redovisning.kan vid uteblivengöras
föroch kraveneffekt prövningenmätbarpositiv och inteEn attav

företagareolämpligamångaserveringstillstånd förståsfå är attett som
restaurangbranschensig inometableraskulle ha kunnat ute-annars

alkohol-få tillståndde frånhindrasfallI attattstängs. vart servera
drycker på sin krog.

bli bättrelämplighetsprövningenKan

ställas påkunnaskullekravytterligarevilkaDet svårtär att somse
bedöms liksomvandelSökandesserveringstillstånd.den vill hasom

ekonomiskskalldag pröv-Redan iför sig.förmågan göra rättatt en
ochfinansieringenförutsättsvarvidföretaget,ning attgöras avav

nuvarande kravengranskas. Deekonomihållbarheten företagetsi
ellerekonomiskakravmedkompletterasskulle kunna resurser

tillståndshavareställaskan ärYtterligare kravgarantier. attett som
revisor.auktoriseradskall ha godkänd elleren

Ekonomiska resurser

införaserveringstillståndförutsättning förDet möjligt ettär att som en
yrkes-förgällerliknandekrav ekonomiskapå sätt somresurser

dessaså börminiminivåerföreskrivatrafikområdet. skallOm varaman
yrkestrafikområdetföreslagits förbetydligt de harhögre än avsom
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yrkestrafikutredningen‘. Med beaktande förhållandena i restaurang-av
branschen kan krav ekonomiska knappast hindrarantas att resurser

oseriös företagare etablera sig i branschen. Därtill kommeratt atten
den ekonomiska prövning företaget redan enligt nuvarandeav som
regler skall i praktiken borde medföra motsvarande kravgöras att
redan ställs. Det tveksamt krav ekonomiska skulleär haom resurser
någon effekt den ekonomiska brottsligheten i branschen.

Om vill införa krav ekonomiska för hela branschenman resurser
måste för de i dag kan drivas tillståndrestauranger utanman som
införa krav detta.

Sammanfattningsvis utredningen effekterna kravatt ettanser av
ekonomiska så begränsade de inte detär adminis-uppvägerattresurser
trativa merarbete uppkommer hos myndigheterna och de seriösasom
företagen.

Revisorskrav

aktiebolag gällerFör dessa måste ha godkänd eller auktoriseradatt en
revisor. sådantEtt krav kan införas förutsättning för fåattsom serve-
ringstillstånd och skulle då gälla alla företag oberoende i vilkenav
form de drivs. Fördelen företagen får god ordningär sina hand-att
lingar. Nackdelen för företagen den merkostnadär uppkommersom
med särskilt kvalificerad revisor. Möjligheten låta bli medatt att taen

del intäkter och motsvarande lönekostnader finns kvar ävenen om
företaget har kvalificerad revisor. Emellertid torde sådant kravetten
ha preventiv effekt, dels färre riktigt oseriösa företagareatten genom
etablerar delssig, det sprids medvetenhetatt detgenom atten om
krävs kunskap för driva företag.att

Ett nå syfte föreskrivasättannat att är serveringstill-att attsamma
fårstånd endast till drivs aktiebolag.restauranger Enges som som

sådan bestämmelse medför också det införs krav på ekonomiskaatt
eftersom det krävs aktiekapital 100 000 kr förett fåresurser att
aktiebolag.starta ett

Det dock tveksamt fördelarnaär med krav på revisorettom resp.
aktiebolag så deär nackdelarna.stora uppväger Därtill kommeratt när

betänkandeI 1995 års yrkestrafikutredning yrkestrafiklagNy SOUav
1996:93 föreslås sökande för trañktillstånd föratt godstrafik skall krävasav

kapital 100 kr för000 och deett två första fordonen ochvart ett 50 000av
kr för tillkommande fordon. taxitrafiktillståndFör föreslås 75 000 kr för vart
och de två första fordonen och 35 000 kr för tillkommandeett fordon.av
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det gäller aktiebolag, den företagsfonnen ofta används just dematt av
fuskar med skatter och avgifter. Ett skäl till detta förstås detär attsom

lätt sig bakom aktiebolag. det iEttär gömmaatt ärett annat att nor-
malfallet inte möjligt kräva betalning företrädarna bolagetär näratt av
inte kan betala sina skulder.

Sammanfattningsvis utredningen krav kvalificeradattanser
revisor eller aktiebolagsfonn inte torde ha sådan effekt den ekono-
miska brottsligheten något kraven bör införas i alkohollagen.att av
Bedömningen densamma det gäller inte harär när restauranger som
serveringstillstånd.

Bulvaner

Vid Sammanträffande med handläggare tillståndsfrågor har fram-av
kommit det inte ovanligt, i fall inte i storstäderna, denäratt vart att

söker tillstånd egentligen bulvan för någon Hand-ärettsom annan.
läggarna har det mycket svårt fram konkreta bevisärsagt att att

det verkligen fråga bulvanförhållanden.äratt om
De omständigheter kan tyda detta vissär attsom en person, som

inte få förekommerlämplig tillstånd, i ledande ställningär att en
viss kan också fråga släktskapförhållanden.Detrestaurang. vara om
Granskning olika kontrakt har kan också väckarestaurangenav som

Ävenmisstankar. den ekonomiska granskningen kan ledtrådar. Enge
ovanligt låg officiell köpeskilling formelleväl den köpa-som passar

ekonomiska förutsättningar kan tyda köparen egentligen ärattrens
och köpeskillingen betydligt högre.en annan
enligt kap. alkohollagen sökandensDet 7 7 § sak visa hanär att att

lämplig få serveringstillstånd. innebär kommuner,Det detär näratt att
föreligger misstanke bulvanförhållande vid tillståndsprövning ellerom
vid tillsyn, kan begära kompletterande utredning för prövaattsenare
bakomliggande förhållanden. dettaI ingår granska uppgivenatt om en
långivare verkligen har ekonomiska förutsättningar lämna visstatt ett
lån. Sökanden inte medverkar till materialet för denna pröv-attsom
ning blir uttömmande kan i regel inte ha inte visat sig lämpliganses

få serveringstillstånd. denna fördjupadeFör prövning krävsgöraatt att
således inte någon lagändring. frågaDet utarbetaär attsnarare om
metoder för utveckla denna prövning.att

Bör den lcimplighetspr0‘vasserveringsansvarige

Enligt äldre bestämmelser gällde föreståndare för alkoholserveringatt
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och för denne skulle lämplighetsprövas tillståndsmyn-ersättare av
digheten. gäller, enligt 6 kap. 3 § alkohollagen, tillståndshava-Nu att

Ändringeneller denne serveringsansvarig.ärutser,ren, somperson
motiverades bl.a. med tillståndshavaren lämplig hanså äratt om anses
också lämplig serveringsansvarig.är att utse en

serveringsansvarig torde medföra for-Lämplighetsprövning ettav
Särskilthållandevis arbete. personalomsättningen ärstort storsom

inom restaurangnäringen. tveksamt prövningen skulle haDet är om
någon effekt på ekobrottsligheten i restaurangbranschen. endaDen
verkan prövning skulle få densådan hindrade denatten vore som

forhade dömts ekonomiska brott eller hade gjort sig känd för ekono-
formisk misskötsamhet ha servering alkohol. kundeDetatt ansvar av

i och for sig ha fog för sig eftersom anställning i för ekonomiskaen
brott bransch restaurangbranschen kanså utgörautsatt som anses en

prövningensärskild frestelse. Om det endast detta uppnås bordeär som
gälla alla arbetar inom näringen och inte endast den är serve-som som

restauranganställda kan ochringsansvarig. Lämplighetsprövning allaav
intebör lätt insedda skäl inte införas. Utredningen således attav anser

serveringsansvariga bör lämplighetsprövas.

den tillsynen effektiviserasKan inre

tillsynsarbetet har kommunen behov information frånI av samma
från polisregistret, utsök-källor tillstånd dvs.när ettsom ges,

uppgifterningsregistret bolagsregistren. dag får kommunerna inteoch I
automatiskt från dessa register och inte heller har mednågot man,av

direkt-undantag for kommun har tillgång till bolagsregistret,någonatt
åtkomst till något registren. Som i avsnittet Tillsyn i prak-nämntsav

uppgiftertiken det slumpartat kommunerna i dag får deär ärom som
nödvändiga för effektiv tillsyn direkt från berörda myndigheter.en
Möjligen kan det fungera i liten kommun tjänstemänmed haren som
god kännedom restaurangföretagen och de knutnaärom personer som
till dessa. Heltäckande blir kontrollen inte i sådana fall eftersomens
polisen varken behöver det utredningpågårorten veta att en en

rörande viss eller denna kanskeort attannan en person person senare
döms ort.annan

effektiv tillsyn fordrar myndigheterna automatiskt får erfor-En att
derlig information. bör regler införas sambearbetningKort sagt om av
Alkoholinspektionens tillståndsregister med utsökningsregistret, polis-
registret och bolagsregistren. Resultatet samkömingama skall auto-av
matiskt tillskickas kommunerna, antingen från Alkoholinspektionen
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eller den gjort körningen.som
Som det Alkoholinspektionens uppgiftnämnts är upprättaatt ett

register med uppgifter bl.a. tillståndshavare serveringstillståndom av
och de företräder dessa. arbete har inteDetta prioriteratspersoner som

ÄnnuAlkoholinspektionen. drygt eftertvå år det reglerna in-attav
fördes saknas sådant register företrädare. Sambearbetning medöverett
polisregistret har därför inte kunnat ske. Det mycket angelägetär att
Alkoholinspektionen skyndsamt register så tillsynenupprättar ettnu
kan effektiviseras.

Sambearbetning registren innebär också rättvisekravatt ettav
uppfylls, nämligen företagen skall behandlas lika. blirDet inteatt
längre slumpartat tillsynsmyndigheten får kännedom förhållan-om om
den kan leda till återkallelse tillstånd.ettsom av

sambearbetning skallFör kunna ske med utsökningsregistretatt
fordras ändringar i utsökningsregisterlagen. Sambearbetning med
bolagsregistren tillståndkräver Datainspektionen.av

Utöver bestämmelser sambearbetning bör, efter frånmönsterom
yrkestrafikområdet, kap. alkohollagen8 3 § ändras så det klartatt
framgår tillståndshavare skall anmäla alla ändringar avseendeatt perso-

omfattas lämplighetsprövning enligt kap.7 7 § alkohol-ner som av
lagen och inte betydande förändringarendast ägarförhållanden.av

kontrollen bli eflektivareKan

Ett problem tagits i många från Operation Krog-rapportersom upp
sanering det vid kontroll ofta förekommerär att restauranger upp-
gifter anställda har börjat dag, de praktikanteräratt attom samma nya
eller har liknande anställningsförhållanden. förståsDetta omöjligtär att
kontrollera. kapitel föreslår utredningenI 16 Skattemyndighetenatt
skall få kräva näringsidkare varje månad i samband medrätt att att
redovisning källskatter och arbetsgivaravgifter vilka arbets-av anger

omfattas. Sådana uppgifter underlättar uppföljningtagare som av
uppgifter kommit fram vid myndighetskontroller. Skyldigheten attsom
lämna sådana uppgifter torde också ha viss återhållande effekten
intresset för arbete former.i olikasvart

Skatteflyktskommitténs förslag identitetskontroller kan också fåom
betydelse vid kontroll restaurangbranschen. SOU 1997:86av
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Alkoholinspektionens roll

alkohollagenfram tillleddeUtredningarna som

tillsyns-serveringstillståndgäller såväldetBeslutanderätten när som
tillfrån länsstyrelsernajanuari 1996 övergåttfr.0.m. denfrågor har 1

landets kommuner.
Ändringama alkoholområdet. Alko-två utredningarföregicks av

betänkandet Serveringsbestäm-föreslog ikommissionenholpolitiska
beslutanderättenskullekommunernamelser SOU 1993:50 övertaatt

för inre tillsynen, dvs.denserveringstillstånd.i frågor Ansvaretom
ekonomiska skötsamhet,vandel ochtillståndshavarenstillsynen över

kvardetta, skulle liggaföljdeventuella sanktioneroch avsom en
förslag,kommissionensskulle, enligtlänsstyrelsen. Kommunerna svara

råddenykterhetf0r ordning ochdvs.for den tillsynen, attyttre
ingripandelänsstyrelsen föreslåhosoch ha moträtt attrestaurangerna

restaurang.en
ställningstagande,motiverade sittkommissionenAlkoholpolitiska att

ingripanden,administrativabeslutaskulle halänsstyrelsen rätt att om
följande 1993:50 144.SOUsätt s.

rättssäker-skyndsamt ochibland kunna verkställas"Sanktionsbeslut måste
serveringstillståndställda. återkallelsemycket högt Enhetskraven ettär av

fallbetyder i de flestaallvarliga följder.får Detingripande attär ett som
Handläggningenekonomiskt bärkraftig.längreinte ärrestaurangen av

ingripandeför eventuelltföremålåtgärdsärende ärendens.k. ärett som
juridisktopartiskhet ochnoggrannhet,kräver därförenligt LHD64 § stor

beslut återkallelsetänka sigsvårtkunnande. Det ettär att ettatt avom
omröstning iföremål för politiskskulle kunna bliserveringstillstånd

alkoholpoli-faktorer striktfinns risk andrakommunal nämnd. Här änatt
risk förbeslutsunderlaget icke önskvärt Enitiska sätt.vägs ett

bli arbetslösa eller intresse-flera kannäringspolitiska hänsyn; attpersoner
fall åtgärderuppstår inom kommunen i dekonflikt övervägs gentemot

ägda restauranger."kommunalt

beslutanderätten iutredning fråganandraDen tog serve-omsom upp
LHD/LVM-utredningen i betänkandetringstillståndsfrågor som,var

och inom missbrukarvårdenroll alkoholområdetKommunernas
skulle hela hante-föreslog kommunernaSOU 1993:31, överatt ta

serveringstillstånd det harringen frågorna sätt som nuav om
genomförts.

helamotiverade sitt ställningstagande,LHD/LVM-utredningen att
flyttas till kommunerna, med detbeslutsfunktionen skulle att var

deoch myndighet, hållaprincipiellt viktigt hosatt, sammanen samma
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återkallelseochtillståndsgivning, löpande tillsynfunktionernatre
i alla frågor hosbeslutanderättenff.. Med95SOU 1993:31 ens.

extremfalletienskilde inte riskeradenmyndighet behövde att som
därefter få det åter-förtillståndsbeslut kommunenförst få attett av

föreskriften i Europaråds-erinradesVidarekallat länsstyrelsen. omav
befogenhetsjälvstyre enligt vilkenkommunaltkonventionen enom
oinskränkt.fullständig ochnormalt börkommunlagts varaensom

skullelänsstyrelsenfråganLHD/LVM-utredningen äventog omupp
anfördeUtredningenbeslut 100.kommunens s.överklagaha rätt att

detta.om

förslagligger bakom dettaför de motivförståelseUtredaren har som ~
den sak-tillvararättstillämpning ochenhetligönskemål att taomom en

ingersådan ordninglänsstyrelserna.hos Eni dag finnskunskap som
onödigtförefallersamtidigt dentveksamhet,principiellemellertid som

sigbeskaffenhet.antal och Dettill ärendenasmed hänsynkomplicerad ter
beslutsfunktion, ochöverflyttalämpligtlogiskt ellersålunda varken att en

till kommunernaallmänna intressen,för tillvaradärmed att taansvaret
uppträda kommunenssigförbehållersamtidigt rätt attstaten somsom

mening börEnligt utredarensintressen.allmännafor bevakaattmotpart
inte begränsakommunerna,anförtrosuppgiften kunnaansesman, om

initierasjälvständiglänsstyrelsen rättderas attatt engesgenomansvar
otillfredsställandesådan ordningärenden.enskilda Enomprövning i vore

hamnar itillståndshavaren,den enskildetillmed hänsynäven ensom
synpunktenläggasTill detta kanmyndigheter.mellan två att enprocess

praktiskaochekonomiskasig rationell frånordning knappastsådan ter
till-självaden avlastatsskulle,Länsstyrelsenutgångspunkter. atttrots

för kunnatillståndsärendenfölja alla enskildabehövaståndsgivningen, att
överklagas.börfattats kommunende beslutbedöma vilka somsom avav

överklagalänsstyrelsen börintedärförUtredaren rätt attatt gesanser
beslut.kommunens

majoritetdeladebetänkandenade bådaremissbehandlingenVid enav
tillstånds-beslutanderätten iuppfattningenremissinstansema attav

remissinstanserFleratill kommunerna.frågor skulle överföras av-
ochha för tillsynenockså skullekommunerna rättstyrkte attatt ansvar

Förslagetsanktioner.tillstånd och andrabesluta återkallelse omavom
ibeslutöverklaga kommunsför länsstyrelsen mottogsrätt att en

tiotal remissinstanserremissinstansema. Endasthuvudsak positivt ettav
förslaget.avstyrkte det

bådeuppfattningLHD/LVM-utredningensRegeringen delade när
utgjordesanktionertillstånd, tillsyn ochdet gällde frågan att enom

överklagalänsstyrelsen inte borde haenhet och rätt attatt enom
1994/95:89.kommuns beslut prop.



138 Restaurangbranschen SOU 1997:111

Den alkohollagen innebär Alkoholinspektionen, förutomattnya att
handlägga tillstånd for partihandel med alkoholdrycker, har den cen-
trala tillsynen tillämpningen alkohollagen.över Länsstyrelsensav nya
roll alkoholområdet regional tillsynsmyndighetär medatt vara
uppgift kommunerna råd och stöd övervaka kommunernasatt samtge
verksamhet. Kommunerna har hand tillståndsprövningen och harom
också tillsammans med polisen den direkta tillsynen serveringenöver

olika alkoholdrycker. Det således flera olika myndigheterärav som
har intressen bevaka enligt alkohollagen.att

Länsstyrelsernas erfarenheter kommunaliseringenav

Beslutanderätten frågori serveringstillstånd har funnits hosom nu
kommunerna i och halvt år. Länsstyrelserna har iett ett rapporter som
tillställts Alkoholinspektionen i 1997 redogjort för bl.a. erfaren-mars
heterna under förstadet året kommunaliseringen. Rapporteringen iav
denna del grundar sig huvudsakligen enkäter länsstyrelsernasom
gjort i kommunerna. sammanfattandeDet intrycket ärrapporternaav

kommunaliseringen efter vissa inkömingssvårigheter fungerar. Frånatt
Åttalänsstyrelser13 kommunaliseringen fungerat bra. läns-attanges

styrelser uttalar inte någon klar uppfattning det finns inteegen men
något i tyder de det inte fungerar. Trerapporterna att attsom anser
län tveksamma till kommunaliseringen.är

Det vanligaste påpekandet ärendena kommunerna uppfat-är att av
mycket svårare, tidskrävande och kompliceradetats änsom mer mer

förväntat. uppfattningEn handläggarna behöverär attgemensam
ytterligare utbildning. Från flera håll kommunerna har svårig-attanges
heter med den ekonomiska prövningen. Oavsett uppfattning i frågan

hur kommunaliseringen fungerat har län beslutrapporterat attom sex
har fattats kommunerna inte med gällande lag.överenstämmerav som
Från norrlandslän tio beslut i strid med alkohollagenett attuppges
fattats i det länet. länsstyrelserFem det i kommunerna uppstårattanser
krockar mellan näringspolitik och alkoholpolitik.

Alkoholinsepktionen skall sammanställa och analyseranärmarenu
uppgifterna i rapportema.

Svåra ärenden, många beslutsfattare och enhetlig regeltillämpning

Kommunerna har haft beslutanderätten i serveringstillståndsfrågor inu
och halvt år och det kan tyckas det har förflutit för kort tidett ett att

för frågan statliga myndigheters ställning ochatt nytt ta upp om
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serveringstillståndsfrågor.inflytande över
skäl ändå motiverar dettaframför allt tvåDet görsär att nu.som

ekonomiska brottsligheten och det hot dendenskäletDet utgörärena
flera plan.lett till intensifieradvälfärdsstaten. harDetmot en

ekobrottsberedning initierat mängdregeringensCentralt har storen
frågor. Regionalt harberör i alla tänkbarautredningar settstortsom

ihela landet slagit siglokala myndigheter över gemensammasamman
företeelser ekonomiskaför olika inom denprojekt for sättaatt stopp

Operationdet vad kallas Krog-brottsligheten. exempelEtt är som
sanering.

har iekonomiska brottslighetenbekämpningen denled iSom ett av
tillvilket knutetregionalt samverkansorgan,varje inrättatslän ärett

förordning 1995:736landshövdingenoch ledslänsstyrelsen omav
ekonomisk brotts-för bekämpningmyndighetssamverkanregional av

bildsamladuppgifter hör skapalighet. Till samverkansorganets att en
inslag iuppmärksammabrottsligheten, tidigtekonomiskaden nyaav

ekonomiskförstrategi kampenutarbetadenna, motgemensamen
kontrollaktioner ochinitiativ tillbrottslighet samt ta gemensamma

förföreträdareingårsamverkansorganetutvärdera gjorda insatser. I
kronofogdemyn-Skattemyndigheten ochåklagarmyndigheten, polisen,

näringslivmyndigheter, kommuner,för andradigheten. Företrädare
regionala samverkans-till detknytasorganisationer kan ocksåoch

myndigheternasvad gällerspindeln iLänsstyrelsen nätetärorganet.
kunskapochunik informationsamverkan. får länsstyrelsenDärigenom

i länet.den ekonomiska brottslighetenom
det frånkort tidfrågan efter såskäletDet andra är attatt ta upp

framförts kommunernaandra, harflera håll, både kommuner och attav
ekonomiskadet gäller dealkohollagenhar svårigheter tillämpa näratt

med till-i sambandskallbedömningaroch juridiska göras ensom
länsstyrelsemasenligtsvårigheter kvarstårståndsprövning. Dessa

exempelocksåfinnsAlkholinspektionen i 1997. Dettillrapporter mars
ivilkettillräckliga utredningar,intekommunernapå ettt.ex.göratt

tillståndrestaurangföretag fickfall inneburitenskilt trotsnyttettatt ett
oredovisade skatte-restaurangverksamhetiägarnaatt avp.g.a.annan

svårig-gällermiljoner kr. detmed Närintäkter hade 1,4upptaxerats
frågor kanoch juridiskaekonomiskabedömningar iheten göraatt

där biståfinnsoch kunskapmed den erfarenhetlänsstyrelserna som
få kännedomlänsstyrelserna skallkommunerna ytterligare. För att om
yttranderättbör denproblem kan finnasolika ärenden och de somsom

övergångsbestämmelsemahar enligtlänssstyrelserna pennanentas.
fråga.återkommer till dennaUtredningen

skälet.kanske viktigastekvarstår detskälde tvåUtöver nämntssom
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Det invändning framfördesär redan under remissbehandlingenen som
de två betänkandena ledde till frågor serveringstillståndattav som om

fördes kommunerna, nämligenöver med så antalatt ett stortman
beslutsfattare riskerar rättstillämpningen blir enhetlig.inte Kommu-att
naliseringen beslutanderätten har inneburit antalet myndigheterattav

beslutar i serveringstillståndsfrågor ökat från 24 till 286. någraIsom
kommuner har beslutanderätten spritts ytterligare tillstånds-attgenom
frågorna lagts kommundelsnämnder. För samhället i ochstort
särskilt för de enskilda det oeftergivligtrestaurangägama kravär ett att
lika fall behandlas lika.

Vid remissbehandlingen frågan till kommunerna överföraattav om
serveringstillståndsfrågor uttalades farhågor kommun vidattom en en
avvägning de olika intressen kan sig gällande i sådantgöraav ettsom
ärende kan komma ovidkommande hänsyn. harDetta ocksåatt ta
enligt vad kan utläsas till Alkoholinspektionenrapporternasom av

Ävenblivit problem. det fordras analys förett nännare attom en en
uppfattning hur utbrett problemet framgår det finns kon-är attom en
flikt mellan näringspolitik och alkoholpolitik. Från många håll berättas

beslut inte med lagstiftningen.stämmer Kommunen har i sittom som
ställningstagande lagt vikt vid andra faktorer de i första handän som
skall beaktas enligt alkohollagen. Ett otvetydigt exempel detta,på som
hämtats från länsstyrelsen i Kronobergs län 519-1377-96, är ett

Älmhultsuppmärksammat beslut kommun. Länsstyrelsen hade därav
återkallat serveringstillstånd före det beslutanderätten iett strax att
frågor serveringstillstånd överfördes på kommunerna. Beslutetom
fastställdes länsrätten. tidigareDen tillståndshavaren sökte nyttav
tillstånd hos kommunen handläggamas och länsstyrelsenstrotssom
avstyrkande beviljade detta. Skälet till detta intressetattuppgavs vara

det fanns pub vägde alkohollagensatt kravorten äntyngreav en
ekonomisk redlighet. beslutDetta står fast eftersom det inte finns
någon, med uppgift övergripande bevaka alkoholfrågor,att ett som
samtidigt har överklaga sådant beslut.rätt De enda kanatt ett som
överklaga beslut bifall till ansökan serveringstillståndett ärom en om

kan och andra liknande intressenter.störasgrannar som

Staten inflytande måste stärkas

Alkohollagstiftningen central för den restriktiva alkoholpolitikär som
Sveriges Riksdag i står enad bakom. Ett väsentligt inslag istort sett
denna den skall alkoholdrycker tillär allmänheten skallatt som servera
uppfylla bestämda krav laglydighet, ekonomisk skötsamhet och
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lämplig.i övrigtäven vara
driverserveringstillstånd för demInnehav är restauranger avsomav

verksamheten. Förbetydelse för helaväsentlig restaurangägare somen
tidoch avgifter iför betala skattersig till det äransträngt attyttersta

kan tillståndrestauranginnehavaredet stötande trotsnär en annan
landet.deldet sker imisskötsamhet,uppenbar även aven annanom

Är andrakan möjligenkonkurrentdet fråga ortsammaom en
iallmänna regelnenligt denöverklagaharestaurangföretag rätt att

beslut angår harden1986:223förvaltningslagen22 § ettatt somom
domstol.inteharFrågan prövatsfå det ännuprövat.rätt att av

viktigt allmänintressesåledestillämpasalkohollagen ärHur ett
ienskilda näringsidkareförbetydelseväsentligsamtidigt detär av

restaurangbranschen.
åstadkomma inomrättstillämpning svårenhetlig är ettEn att om-

bifallBeslutdomstol.fall kantveksammaråde inte prövas omavom
bortser frånserveringstillstånd kan,till ansökan gran-manomomen

och såledesöverklagasintemöjligheter,begränsadeliknandesochnars
för tillämp-ihåg detskall då kommadomstol. Maninte attprövas av

särskildocherfarenhetserveringstillstånd krävsreglernaning omav
ärenden,till antaletmed hänsynvilket knappast,kompetens, ens

kommunerna.definnas i störrekunna änsikt kommer annatatt
korrekthelthandläggsärendenaflestadedet såSjälvklart är avatt

felaktigafallderegler. lgällande närmedenlighetoch ikommunerna
mycketdockdettafåröverväganden storeller görsbedömningar

möjlighet överprövainföraskäldärförfinns attbetydelse. Det att en
serveringstillstånd.beslutkommunala om

gällandetilli relationdomstol,kanöverklagamöjlighetMed atten
beviljaskäl förkommunsbärkraften i attpraxis,regler och pröva en
harmyndighetstatlig attföreslårUtredningentillstånd. att somen

kommunalaöverklagafårtillämpningalkohollagens rättbevaka att
serveringstillstånd.beslut i frågor om

överklagaskall fåmyndighetstatligVilken

polismyn-ochekobrottsbekämparei rollenLänsstyrelserna, som
tillsynsansvarbåda medallmänt,brottsbekämparedigheten, rentsom

kun-bästadeni dag harmyndigheterdealkohollagen,enligt är som
region.vissinomrestaurangbranscheninäringsidkamaskapen enom

direkt tillsyn. Läns-tillbegränsattillsynsansvarPolismyndighetens är
finnslänsstyrelsenfrågor.övergripande Hosstyrelsens rör meransvar
juri-ochekonomiskaoch denserveringstillståndsfrågorerfarenhet av
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diska kompetens erfordras för hantering dessa frågor. Detsom av
ligger således till hands länsstyrelserna lägganära att rätten att
överklaga kommunala beslut i serveringstillståndsfrågor.

Alkoholinspektionen dock den centrala myndigheten dettaär
område. AlkoholinspektionensI tillsynsansvar ingår tillatt attse
reglerna tillämpas lika alla beslutsfattare hela landet. Inspek-överav
tionen samlar uppgifter bl.a. tillståndshavare och restaurangemasom

Ävenförsäljning och dryck. domar inom alkoholområdetmatav
bevakas, samlas och publiceras. AlkoholinspektionenDet harär som
den bästa överblicken hur alkohollagen tillämpas i landet.över Redan
i dag ingår det i denna centrala myndighets uppgifter uppmärk-att

eventuella svårigheter eller problem vid tillämpning alkohol-samma av
lagstiftningen. AlkoholinspektionenHos skall finnas den erfarenhet och
teoretiska kunskap krävs för den centrala bevakningen alkohol-som av
frågoma. därförDet naturligt Alkoholinspektionen denär att som cen-
trala myndigheten på området begära överprövningrätten attges av
kommunala beslut serveringstillstånd.om

Alkoholinspektionens aktivare roll kräver och snabbare stödmer
och information från andra myndigheter. Framför allt har Alkohol-
inspektionen behov den kunskap regionala förhållanden ochav om
enskilda näringsidkare finns hos länsstyrelserna också hos desom men
lokala polismyndighetema.

För felaktiga beslut skall kunna uppmärksammas i tid fordrasatt
särskild bevakning kommunernas ärenden angående serveringstill-av
stånd. uppgiftDet lämplig för länsstyrelsen i rollenär ären som som
ansvarig för den regionala tillsynen. Uppgiften låter sig också väl
kombineras med länsstyrelsens samordningsansvar för det regionala
samverkansorganet för bekämpning ekonomisk brottslighet. För attav
länsstyrelsen skall ha möjlighet hålla sig underrättad enskildaatt om
ärenden och i tid kunna underrätta Alkoholinspektionen frågorom som
bör överklagas måste länsstyrelserna informeras kommunernasom
olika ärenden. detta skälAv skall länsstyrelserna kommunerna bere-av
das tillfälle yttrande i ärenden serveringstillstånd.att avge om

Europarådskonventionen kommunalt självstyreom m. m.

En aspekt bör beaktas i sammanhanget finnsdetärannan som om
formella eller andra hinder Alkoholinspektionenmot att rätt attge
överklaga kommunens beslut i serveringstillståndsärenden.

denI europeiska konventionen kommunal självstyrelse,om som
Sverige har tillträtt 1989, stadgas i fjärde artikeln p.4

.
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fullständiganormaltskallkommunernabefogenheter"De varagessom
någoneller begränsasurholkasfår inteoinskränkta.och De annan,av

i lag.föreskrivsintemyndighetregional,central eller annatom

följande.bestämmelsetill denna sägskommentarenI

ansvarsområden. FöröverlappandemedproblemetbehandlarpunktDenna
urholkningtilltendensundvika varjeförskull ochklarhetens an-att av

Påoinskränkta.ochfullständiganormaltbefogenhetemabörsvaret vara
myndig-skildakompletterande åtgärderemellertidkrävsområdenvissa

regionalaochcentraladeviktfalli dessadethetsnivåer, och attär av
rättsregler."med klaraenlighetsker iinblandningmyndigheternas

administrativ tillsynfrågorkonventioneniartikel åtta tasI omupp
medenlighetiskalltillsynen utövasFörutomkommunerna. attöver

följande.ochi 3stadgas 2i lagföreskrifter

normaltskallverksamhetkommunernastillsynAdministrativ över
konstitutionellaochlagefterlevnadsäkerställasyfta tillendast att av
dockfårlämpligheten utövasfrågatillsyn iAdministrativprinciper. avom
till kommuner-delegeratsuppgiftergällerdetmyndigheterhögre när som

na.
detsådant attskall garanterassätt atttillsynAdministrativ utövas

debetydelsentillproportionstår iingripandekontrollmyndighetens av
skyddas.skallintressen som

följande.artikel åttatillkommentaren sägsl

övervakningsñlosofidenalltframförhandlar som... Bestämmelsen om
tradi-varitlängesedanförrnyndarkontrollmedförknippasnormalt som

för-kravsedvanasålunda typDention antali avstater.ett avser
föråtgärderbekräftelse attkravåtgärder,vidtaförhandsbesked avatt
beslut,kommunaltupphävabefogenhetkraft, ettträda i attskalldessa

räkenskaperkontroll etc.av

Andra punkten
laglighetenfrågantillnormalt begränsasskall avtillsynAdministrativ om

...lämplighet.åtgärdemasinteochåtgärdernakommunalade om

heltnivå liggerlokalserveringstillståndsfrågoriBeslutanderätten
Alkohol-förEnbestämt.har rättriksdagenenligt vadkommunerna

medförfrågorbeslut i dessakommunernasklagainspektionen att
innebärinskränks. Däremotbefogenheterkommunernasinte direkt att
inspek-tillsynsrollcentralai denAlkoholinspektionen,det somatt

kom-prövningpåkallai domstol ettfårtionen redan har, rätt att av
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munalt beslut.
Administrativ tillsyn skall enligt artikel åtta normalt begränsas till
säkerställa efterlevnad lag och konstitutionella principer. Fråganatt av

sökande skall serveringstillstånd eller i första handett ärom en
lämplighetsfråga där dock för denna bedömningutrymmet yttersten

bestäms de allmänna förvaltningsdomstolama. Det kommunalarentav
intresset i denna fråga i första hand den s.k. behovsprövningen, vidär
vilken skall beaktas behovet nykterhet och ordning. Till denna frågaav

Övrigakan också knytas frågan branschkunnande. aspekter,om som
inte brotts- eller skuldbelastade skall etablera sigatt personer som

restaurangföretagare, skyddat intresse. Före-är närmast ett statenav
komsten ekonomiska oegentligheter och skatteundandraganden skallav
förebyggas och presumtiva ekonomiska brottslingar skall hindras från

etablera sig i branschen. intresse har,Detta redanatt sagts,som
tid fått allt betydelse.störresenare
lagreglerad för AlkoholinspektionenEn i domstol påkallarätt att

prövning kommunalt beslut de skäl har redogjortsettav av som ovan
för inte strid med denstår europeiska konventionen kommunaltom
självstyre. kommunala beslut inteIntresset skall kunna angripasattav

statlig myndighet får här vika för det överordnade intresset attav en av
hindra ekonomisk brottslighet i branschen.

Omfattningen Alkoholinspektionens inflytandeav

Rätten påkalla domstolsprövning bör gälla inte enbart tillstånds-att nya
ärenden kommunala beslut i tillsynsärenden enligt alkohol-ävenutan
lagen. på och deras verksamhet består underKraven restaurangerna
hela den de har tillståndtid alkoholdrycker och det-attsom servera

gäller förstås då krav enhetligpå rättstillämpning. Avsamma samma
skäl anförts för överklaga kommuners beslut bör Alko-rätt attsom en
holinspektionen hos kommuner initiera tillsynsärenden.rätt attges

Även här har länsstyrelserna viktig uppgift. länsstyrelser-Det ären
har kunskapen de regionala förhållandena. därförDet ärna som om

länsstyrelsen får underrätta Alkoholinpektionen frågor detsom om som
finns anledning begära prövning Ingenting hindrar dock Alko-att av.
holinspektionen på initiativ ingripa i enskilt ärende. Upp-att eget ett
gifter missförhållanden kommakan från polisen och kan ocksåom
förekomma i massmedia.

för Alkoholinspektionen ingripaRätten i serveringstillstånds-att
frågor motiveras främst intresset hindra ekonomiska oegentlig-attav
heter i restaurangbranschen. Alkoholinspektionens överklagarätt att
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frågorkomplicerademedärendentillbegränsasformelltintedockbör
börfallfinnaskankaraktär. Detjuridiskellerekonomisk somav

rättstillämpning.enhetligförskäl,andradomstol t.ex.prövas enavav

domstolPartsställning i

ändra kommunensdomstol intefåralkohollagen§kap. 2Enligt 9
harsig. Kommunentillfällefåttharkommunen yttrainnan attbeslut

välbeslut. Detta överensdomstols stämmeröverklagaockså rätt att en
förvaltningsprocess-enligtgäller1996majsedan den 1med vad som

enskildstadgas över-lagnämnda§ att291. l 7lagen 1971: om ena
förstmyndighetskall denbeslutförvaltningsmyndighetsklagar somen

domstoleni närenskildes utomdensaken motpartibeslutade vara
instans.förstaitill kammarrättöverklagasbeslut

serveringstill-i målpartställningfårAlkoholinspektionenOm om
deltagande ifrånuteslutasmed kommunenbörjatillså börstånd att

Alkohol-överklagat.harAlkoholinspektionenmåldedomstol i som
intresse.allmännasdettillvaraheltförutsättasfår därinspektionen ta

förvillkorbeträffandesökanden t.ex.bådebetyder serve-närDet att
serveringstill-beslutöverklagarAlkoholinspektionen ettochring om

företrädakommerAlkoholinspektionen attblirstånd det somensam
intresse.allmännasdet

allmännasdetföreträdaskallmyndighetvilkendåFrågan är som
enskild.överklagatsendast harbeslutfalli deintresse när enett av

enhet-talarfalli dettaAlkoholinspektionen ävenlåta partFör att vara
skallintebefogenhetersidanandratalar ådetta attIighetsskäl. Mot

erforderligt.vadordninghierarkisk äräncentralare iläggas somen
berördaochdomstolartillämpasskallendastreglerdessaEftersom av

deimindreregler änenhetligahabehovetmyndigheter attväger av
därförförordarUtredningen attenskilda.skall följasfall denär av

därmåli dedomstolsinstanserallaiAlkoholinspektionen är part
endastdärmålandraltill länsrätten.överklagatAlkoholinspektionen

helaunderbör kommunentill länsrätten partöverklagatsökanden vara

processen.

Praktisk hantering

regionaladetlänsstyrelsenuppgift förhand attförstablir iDet en
kommu-bevakningmedbehjälpligAlkoholinspektionenplanet avvara

skalluppgiftdennamöjliggöratillståndverksamhet. För attnernas
serveringstill-ansökningarsigha överlänsstyrelsen rätt yttraatt om
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stånd. innebärDet inte länsstyrelsen måste bevaka och iatt detalj
studera varje ansökan och enskilt beslut.

Hos länsstyrelserna finns den kunskap och erfarenhet krävs försom
upprätthålla uppgiftenatt ansvarig för den regionala tillsynen.som

Denna kompetens måste länsstyrelserna behålla för framdelesävenatt
kunna bistå kommunerna i svårare ärenden det gäller frågornär av
juridisk och ekonomisk länsstyrelsernaHos finns också unik kun-art.
skap olika aktörer i restaurangnäringen. Med denna kompetens ochom
personkännedom kan länsstyrelserna koncentrera sig de fåtal ären-
den där yttrande erfordras och lämna andraett sidan någotutan
yttrande. mycketEn viktig uppgift förstås såär möjligtatt snart som
informera Alkoholinspektionen frågor kräver ingripandeom som av
den centrala myndigheten.

Ekonomiska resurser

För länsstyrelsemas del innebär utredningens förslag aktivare regio-en
nal bevakning alkoholfrågoma. Det svårt uppskatta hurär mångaattav
ärenden kommer behöva granskas länsstyrelserna.att närmaresom av
l fall kan det blir färrevart sägas i dag eftersomatt avsevärt kom-än

fair allt erfarenhet dessastörre frågor. Den personalmunerna av som
finns hos länsstyrelserna för den regionala tillsynen alkohol-nu av

frågor behöver med denna aktivare bevakning sannolikt i stort sett vara
kvan

Ännu svårare beräkna hur mångaär ärendenatt kan behövasom
föras länsstyrelsen till Alkoholinspektionen och eventuellt därefterav
till domstol. detInnan sker skall prövning hosgörasen noggrann
länsstyrelsen. Länsstyrelsen måste här fungera uppsamlaresom av
information också filter Alkoholinspektionen.ett gentemotmen som
Ärenden får inte slentrianmässigt överlämnas till Alkoholinspektionen.
Alkoholinspektionen kan också självmant eller polisenst.ex.genom
försorg ärenden. Med dessata utgångspunkter försiktigupp ger en
skattning det kan sig tjugotalatt röra ärenden år förettom per som
Alkoholinspektionen kan innebära märkbart arbete. Det dockärmer
fråga delvis arbetsuppgifter. Omfattningen detta arbete kanom nya
inte särskilt Alkoholinspektionen kan biträdas länsstyrel-om av resp.-

beräknas halvtidstjänst.motsvarase ens en-
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Återbetalning alkoholskatt6.3.3 av

serveringstillståndmedRestaurangerförslag:Utredningens
alkoholskattentillbaka 50fåredovisning procentskall avmot

och sprit.vin

förslagutredningensförSkälen

Alkoholskatt

punktskatt. Huringårdrycker storalkoholhaltigaallapriset påI en
alkoholhaltenhur hög äroch pådetdryckvilkenpå ärberordenna är

Skat-liter.skattenhögredestoalkoholhalt ärhögrei drycken. Ju per
ingårdetinnebärdetimportörer attochtillverkarebetalas menten av

betalarellerkonsumentpris restaurangi detdel skattstor som enen
starksprit.för t.ex.

vinFörsäljningalkoholskattÅr intäkter1996 avstatens avvar
alkohol-dennamiljoner kr. Av907sprit 4ochkrmiljoner2333 av

kr.miljoner400-500förskatt svarade restaurangerna

alkoholdryckerförsäljningSvart av

alkoholhaltigaköpafår endastserveringstillståndharRestauranger som
rabattsärskildNågonpartihandelstillstånd.hardendrycker somav

Bryggeriemasprit.ochvininköpvidpartihandlamaintelämnas avav
prislägrebetydligtserveringstillstånd änhar ettdendäremot somger

50grossisterPriset till är procentbetala.fårkonsumenternadet casom
Systembolaget.vid köpbetalarkonsumenterdetlägre än som

hosköpsstarkölspritochvin ävenförekommerDet att men
i detordedettaSyftet medpartihandeln.sidanvidSystembolaget av

förellerförsäljningen,säljasskall attfall utanflesta att varornavara
kon-intekanInköpenbokföringen.iskallinköpet,den delen tas upp

försäljnings-medvill fuskadenförunderlättartrolleras vilket som
parti-viaalkoholdryckerfå attutansiffroma. Ett sätt attannat

Påsmugglare.ellerhembrännareköpahandeln senareär att varorna av
tillgårsmuggelvarorkraftigt. Dessaökatspritsmugglingentid har av

tillförbrukningprivat även restauranger.del tillstor men
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Återbáring alkoholskattav

För kontrollen båderestaurangerna, det gäller ekonomiskanärav
frågor och allmänna alkoholpolitiska, det fördelär inköpen vinen om
och sprit går via partihandeln eller Systembolagets restaurangförsälj-
ning eftersom dessa inköp kan spåras. lnköp och försäljning kan jäm-
föras. incitamentEtt för alla inköprestaurangerna hosgöra parti-att
handlare lämna återbäringär partihandelsköp.att En substansiell del

den skatt ingår i priset alkoholdryckerna kanav uppvisan-som mot
de kvitto betalas tillbaka.av

Av den totala vin- och spritförsäljningen i landet står restaurangerna
för liten del medan ungefär hälften starkölen säljs krogen.en av
Restaurangernas inköp vin- och sprit drygt 500 miljonermotsvararav
kr i alkoholskatt år. 50 denna alkoholskattper skulleprocent kunnaav
återbetalas till Restaurangernas kostnaderrestaurangerna. för vin och
sprit skulle därmed minska. Det innebär det inte längre skulleatt vara
lika lönsamt det i dag köpa ochär sälja sprit vid sidanattsom av
partihandelssystemet.

Branschsaneringsutredningen föreslår metod underlättaattsom en
kontrollen och förbättra konkurrensvillkorenrestaurangerna för deav
seriösa vin och sprit köptsrestaurangerna hosatt partihandelsom en
skall berättiga till återbetalning del den alkoholskattav en av som
finns varorna.

Rätten till återbetalning bör endast inköpgälla sker i närings-som
verksamhet. De har tillfälliga tillstånd för enstaka festarrangemangsom
skall således inte komma i åtnjutande skatteåterbäring. Om detav vore
möjligt skulle kanal för försäljningöppnas skattefri vin och sprit.en av

Återbetalningen måste för ha effekt betydande delatt avse en av
alkoholskatten. Intresset återfå alkoholskatt måsteatt större änav vara
intresset oredovisad försäljning. Utredningen föreslår detta skälav av

återbetalningen bestäms tillatt 50 procent.

Å terbärin praktikenig

Återbetalning alkoholskatt bör ske efter särskild ansökan enligtav
modell skatt återbetalas till beskickningar.samma Restau-som t.ex.

kan då kvartalsvis ansöka hos det särskilda skattekontoretrangerna i
Ludvika återbetalning alkoholskatt. Till ansökan skall bifogasom av
fakturor och andra handlingar visar vilka inköp har gjorts ochsom som
vad har sålts.som

Ärendena bedöms inte bli särskilt komplicerade handlägga. Detatt
blir fråganärmast kontrollera allaatt handlingar har bifogatsattom
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korrekta.sammanräkningamaoch äratt
skallskall lämnaredovisningi denUppgiftema restaurangersom
skallförsäljningochinköpUppgifterskattekontroll.användas för om

skatteregistretiuppgiftermed andrasambearbetasochregistreras
skatteförvaltningensiinformationförtänktärsätt annansomsamma

därförförslag lämnas1996/97:1 16. Ettprop.s.k. PUMA-system om
skatteregisterlagen.itillägg

Finansiering m. m.

250drygtåterbetalasskallför skatt ärkostnadendirektaDe som
administreraförkostnaderdetta kommerTill1996. attmiljoner kr

återbetalningen.
för vinserveringstillståndhar8 000finnsDet restauranger somca

kvanal,varjekan sökasåterbetalning attinnebär,sprit.och Det om
särskilda skatte-dethandläggaskommeransökningar00032 att av

beräknasärendendessaHandläggningenLudvika.ikontoret nyaav
löne-årligvilketheltidsanställda,kräva 7-8komma motsvarar enatt

förkostnaderDärtill kommerkr.miljoner smärretvåkostnad ca
kostnaderinledningsskedet uppstår ävenmaterial. Iochdatorer annat

ärendena.för derutinerframför att ta nya
serverings-harpåförsäljningensammanlagdaDen restauranger som

alkoholskattensänkningkr år. Enmiljardertillstånd 20är avperca
prissänkninggenerellförmed 50spritvin och utrymmeprocent enger

totaladenökningtillledai sinkanmed fem Detta turprocent. aven
redovisatsPriskänslighetsanalyserpåförsäljningen restauranter. avsom

merförsäljning 7tjänstebeskattningsutredningen pekar om caen
arbetstillfällenMerförsäljningenkr.miljardereller 1,5procent ger nya

socialav-mervärdesskattochsåväl inkomst-intäkteroch ökade somav
miljard kr.halvdrygttillberäknaskanlntäktsökningengifter. en

arbetslös-förminskarutgifternabeaktafaktorerYtterligare är attatt
restaurangnäringengenerellt frånskatteintäkternahetsunderstöd och att

alkohol-återbetalningvidredovisningskravetföljdökar avavsom en
minskarförsäljningenökadeföljd denskatt. restaurangerSom aven

i hemmen.förtärslivsmedelmervärdesskattintäkterna somav
sänkningvidintäkter ökardettavisarSammantaget statensatt aven

alkoholskatten.
utebliskulledelvishelt ellerförmodanallmerförsäljningenOm mot

skattenhöjninggenerellmöjligfinansieringdirektär avgenom enen
iskattdenmotsvarande drygt 3sprit medvin och procent som

kr.miljoner Detta81procentenhetvarvid varjedag utgår, motsvarar
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innebär kostnaderna för reformen får bäras den alkoholkonsum-att av
tion sker privat, företrädesvis i hemmen.som

6.3.4 Licensavgift

Restaurangbranschen ingår i den utredningen benämnergrupp som
kontantföretag. finnsDet i branschen många småföretagare och storen
del försäljningen sker kontant till enskilda konsumenter harav ettsom
begränsat intresse kvitton. Restaurangbranschens struktur sådanärav

licensavgift den utredningenatt för taxityp ären presenteratav som
verksam metod komma till med deatt rätta värstaen avartema av

skattefusk inom branschen. Licensavgift för och andrarestauranger
kontantföretag drivs i lokaler i kapitel 10. På sikt börpresenterassom

med licensavgift införas förett system restauranger.

6.3.5 Typgodkända kassaregister m.m.

Av från Operation Krogsanering och RSV:s kartläggnings-rapporterna
promemoria framgår inom restaurangbranschen låtasätten bliatt att att
redovisa försäljning många. delEn stämplarär inte all försäljning,
andra har särskild kassaapparat för redovisningsfri försäljning ochen
den förslagne har s.k. krympningsprogram körs efterettmer som
dagens slut. Med hjälp krympningsprogrammet tillverkas verifi-av nya
kationer visar lägre försäljning den verkliga.änsom en

Från många håll har framförts det skulle försvåra för denatt som
vill fuska det fanns skyldighet för allregistrerarestauranger attom en
försäljning i kassaregister uppfyller vissa minimikrav, därefterattsom

registret utskrivet kvitto och tillhandahållata ut ett kunden detta.av
Branschsaneringsutredningen delar denna uppfattning. Utredningen

föreslår därför det i restaurangbranschen och i andraatt kontant-
branscher skall införas krav registrera all försäljning iatt ett typ-
godkänt kassaregister och tillhandahålla varje kund kvittoatt ett som
skrivits detta register.ut av

kapitell 9 gäller alla kontantbranscher redogör utredningensom
för vilka kravnärmare bör ställas sådant kassaregister,ettsom om

skyldigheten lämna kunder kvitton och förutsättningaratt föräven
användande verifikation. I avsnittet redogörs också förav gemensam
kontantkortens betydelse för den ekonomiska brottsligheten i kontant-
branscherna.
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Egensanering6.3.6

brottslighetekonomiskmetod kommaEgensanering attensom
ekonomiskbl.a.kravställerbranschorganisationemainnebär att

dem.kontrollerarocksåochmedlemmarsinaredlighet hos att man
skall följamedlemsföretagenverkat förtidlångsedanSHR har att
åtagit sigdärförhartillhör SHRbestämmelser. Företagochlagar som

redovisningssed,med godenligheti atträkenskapemabl.a. sköta geatt
medverka ianmaningkvittonmaskinstämplade samt attutangästerna

regler kaninte följer SHR:sMedlemmarsvartjobb.kampen mot som
Upplys-viamedlemmarsinamånatligenföljeruteslutas. SHR upp

sinafullgörmedlemsföretagenKontroll skerningscentralen. attav
tillårsredovisningingeaktiebolagslagen,enligtskyldigheter attt.ex.

för-kanavseendenågotVid brist istyrelsekompletthaPRV, m.m.
ske.kontrollerdjupade

ekobrottslighetmetodfungeraskallegensanering motFör att som
ochbland företagarnaorganisationsgrad atthögbl.a. detfordras äratt

dessa. Ytter-särskilt värderasbranschorganisationenimedlemskap av
deellerföretagarnamajoritet ton-förutsättningligare är att avenen

etiska kravställaellerekonomi är attgivande, annat, ense omavp.g.a.
restaurangföretagmånga årRelativtkollegor.sinaochsig själva

Framför alltbranschorganisationema. ärde tvåi enderamedlemmar av
marknaden. Detdelharföretagenorganiseradede stordet så att aven

seriös.relativtrestaurangbranschendel ärbetyder storatt aven
god.förhållandevispåverkantillmöjlighet ärBranschorganisationemas

ocksåfordrasmetodeffektivskall attegensaneringFör att somvara
organisa-medlemskap ivärderarsärskiltkunderochaffårspartners

bestäm-regler ochföljadessatryckuppstårDärmedtioner. attett
efterhandförstaiväljerkundermelser. restaurangRestaurangemas

Medlem-servicen.ochmiljönpriset,kvaliténfaktorer maten,som
innebärbetydelse. Dettamindre attbranschorganisationskap i är av

för företagenbetydelsedeninte hari sigmedlemskapet stora som
metod ekono-effektivskallegensaneringen motkrävs för att somvara

ökadockbörBranschorganisationema attbrottslighet.misk uppmanas
eko-bekämpautbildning förochinformationi form attinsatserna av

till påverkanMöjlighetenkonkurrensen.osundadenochbrottsligheten
särskilt inteförringasskall inte näropinionsbildningbl.a.genom

blandrelativt godrestaurangbranschen,iorganisationsgraden, ärsom
anställda.såväl företagare som
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6.3.7 Specificerade uppgifter anställdaom

Utredningen föreslår i kapitel 16 Skattemyndigheten skall kunnaatt
begära näringsidkare i samband med betalningatt anställdas preli-av
minärskatter och arbetsgivaravgifter skall vilkaange personer som
omfattas betalningen. Denna metod särskilt användbar iärav restau-
rangbranschen där det vid kontroller visat sig personalens anställ-att
ningsforhållanden ofta oklara jfr avsnittetär Operation Krogsane-om
ring. Exempelvis det med denna uppgiftsskyldighetär möjligt kortatt
tid efter kontrollbesök undersöka arbetsgivaravgifterett har betalatsom
för nyanställd. l restaurangbranschenuppgetts fåren person som vara
kontrollmöjligheten preventiv effekt den ekonomiska brottsligheten
med svartjobb.

6.3.8 Myndighetssamverkan

Restaurangbranschen den första branschenär har blivit föremålsom
för organiserat myndighetssamarbete i syfteett komma till rättaatt
med olika former oegentligheter i branschen. Arbetet med samord-av
nad restaurangtillsyn startade i Stockholms län och har sedan dess
spritt sig hela landet. Erfarenheternaöver detta arbete goda ochärav
beskrivs i avsnittet Operationnärmare Krogsanering och iom ovan
kapitlet Myndighetssamverkan.om

Enligt vår uppfattning myndighetsamverkan fleraär metoderen av
behövs för skall kunna hindra den ekonomiska brotts-attsom man

ligheten i restaurangbranschen.
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tillfälligförsäljning:Tillfällig7

marknadertorghandel,handel,
m.m.

Sammanfattning

kontant-inomdistributionssättsärskiltförsäljningTillfällig är ett
fastadenkänneteckenstrukturellaharochbranscherna somsamma

regelmässigtförsäljningenbranscher,sådanahandeln i att avsert.ex.
kvittobehöverintetill konsumentermindre belopp osv.som

denkonstateraintedetbedömning går attutredningens attEnligt
förförsäljningentillfälliga ärutgör, utsattdenhandelndel mersomav

Å sidanandrahandel.motsvarande fastabrottslighetekonomisk än
risker-ökarförsäljningtillfälliginomförhållandennågrafinns det som

försälj-tillfälligadendelbrottslighet. Enekonomiskför stor avna
Bådaplatser.olikatidunder kortskerHandelnrörlig.ningen är

heltoch ståmöjligheternaökaromständigheter attdessa anonymvara
eventuellaochföretagarenbåde förgällerDettautanför skattesystemet.

fåsvårtdet kanocksåmedför attRörligheten attarbetstagare. vara
Etablerings-intensitet.ochomfattningverksamhetensnågot omgrepp
kontinuerligdrivamedjämförtregel lägretröskeln attär ensom

lokal kanpersonal ochlager,kostnader föreftersomlokalverksamhet i
hållas nere.

faktorernasärskildadekontantbransch ochKombinationen somav
medproblemfinnstill detlederförsäljningtillfällig attkännetecknar

försäljningen.tillfälligadenbrottslighet inomekonomisk

bedömningar.ochföljande förslagharUtredningen

kontrollerPEK-projekt ochmyndigheterssamverkandeochPolisens-
brottslighet inomekonomiskmotverkaförbetydelsesärskildhar att

ochutvecklasverksamhet börförsäljningen. Dennatillfälligaden
utvidgas.

kassa-typgodkändagenerellt kravinförskontantbranschernal ett-
krav kommerköparen. Dessatill attlämnaskvittoochregister att
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gälla både den fasta och tillfälliga handeln.

Efter särskilt beslut Skattemyndigheten skall näringsidkareav-
månatligen specificerade uppgifter för vilka arbetstagarege om
innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter betalas.

Enligt den skattebetalningslagen skall samtliga näringsidkarenya-
bedriver momspliktig verksamhet registrerade hos skattemyn-som vara

digheten. Härigenom minskar möjligheterna stå utanför skatte-att
systemet.

betydelseAv också Skatteflyktskommitténsär nyligen lämnade—
förslag ökade möjligheter för kontroll bl.a. tillfällig försäljningom av
SOU 1997:86. har föreslagitsDär Skattemyndigheten skall be-att
fogenhet företa identifieringsbesöki syfte identifieraatt att en person

kan bedriva tillfällig handel den upplåterantas platssamt attsom som
för tillfällig försäljning skall skyldig kontrollera F-skattsedelattvara

den önskar få plats upplåten till sig. Om F-skattsedel saknasav som
skall upplåtaren föra anteckningar platshyrarens identitet samtom m.m.
bevara uppgifterna i sju år.

Utredningen tillstyrker Konsumentverkets förslag låta kom-attom-
övervaka efterlevnaden infonnationsskyldigheten skyltmunerna av

med näringsidkarens m.m..namn

Inledning7.1

tillfälligaDen försäljningen egentligen inte någon branschär utan ett
handelssätt distributionsfonn förekommer i många bran-en som— -
scher, från dagligvaror till antikviteter. Det kan sig gatuhandelröra om
eller försäljning festivaler och liknande Ett sätt ärannatevenemang.
försäljning från tillfälligt använda lokaler varubussar. Försälj-samt
ningen kan livsmedel, ofta avsedda för förtäringär på stället.avse som
Till tillfällig försäljning räknas också den fasta torghandeln samt
handel marknader och mässor.

Nära den tillfälliga försäljningen ligger den säsongsbetonade han-
deln frän försäljningslokaler olika turistorter sommarbutiker. Det
gäller restaurangverksamhet bedrivsäven liknande sätt.som

Även de beskrivna formerna försäljning inte utgörom av en
bransch har ändå valt inom för utredningens bransch-att ramen
perspektiv behandla denna handel. Skälet handeln bedrivs påär att ett
någorlunda enhetligt Det skiljer.sätt. särskildaär Denvarorna som
distributionsformen har alltså struktur den gårgör att atten som av-
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förknippadeproblembransch. De ärsättgränsa somensomsamma
säljs. Detvilkalikartadedistributionsfonnenmed är oavsett varor som

visstillbegränsasinte kanaktualiserasförslaginnebär de enatt som
dengälla helabörmarknadshandel,handel,tillfällig utant.ex.typ av

försäljningsverksamheten.tillfälliga
torghandelnfastamellan denemellertidskiljelinje kan sägasEn

kontinuer-bedrivstorghandelförsäljningtillfälligoch övrig attgenom
handeln.fastaliknar dendärförochplatsligt på samma

ekobrottssyn-frånhardistributionssättförsäljningTillfällig som
verketsjälvakontantbranscher. I ärandraproblemliknandepunkt som
kontant-i mångaingårdistributionsformförsäljningtillfällig somen

kassa-kontrollerardärsmåföretagFörekomsten ägarenbranscher. av
kontanttransak-småmångakännetecknasverksamheterflödet i avsom

kassa-användningbegränsadmedochtill konsumentertioner aven
tillfälligaför denutmärkandeenbartintekvittonoch ärapparater

allmänhet.ikontanthandelnförgradvarierandeiförsäljningen utan
färsäljningen,tillfälligamed deniblandförknippasAuktionshandeln

Typisktlager. ärsäljer settauktionsföretagsärskilt egetnär varor ur
för-ochandrasuppdragsförsäljningfrågaemellertiddet varoravom

kandenkänneteckensärskildasådanaharsäljningsfonnen att anses
auktionshandeln.därför utelämnatharbransch. Viegenvara en

innehållKapitlets7.2

denUppgifterdefinitionsfrågor.någradiskuterasavsnitt 7.3I om
avsnitt 7.4. Företags-redovisas iomfattningförsäljningenstillfälliga

avsnitt Några7.5.iförsäljamauppgifterochstruktur tas uppom
lagstiftningcentralai avsnitt 7.6. Denbeskrivsutländska somsystem

försäljningtillfälliglagenförsäljningentillfälligabehandlar den om-
redogörsavsnittetdeti avsnitt 7.7. I ävenbeskrivsordningslagenoch -

Utredningarförsäljning.tillfälligberörlagstiftningför omsomannan
försäljningentillfälligadeninomekobrottslighetförekomsten m.m.av

gjortstidigarebeskrivs vadavsnitt 7.97.8. Ii avsnittbehandlas som
försäljning.tillfälligbrottslighet inomekonomiskmotverkaför att
redovisas ioch förslagbedömningaröverväganden,Utredningens

avsnitt 7.10.
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7.3 Några definitionsfrågor

Lagen 1990:1183 tillfällig försäljning LTF gäller närom en
näringsidkare yrkesmässigt säljer till konsumenter och för-närvaror
säljningen inte stadigvarande sker från fast tillverknings- ellerett
försäljningsställe eller i omedelbar anslutning till sådant ställe.ett
Tillfällig försäljning omfattar alla former tillfällighetshandel in-av
begripet och marknadshandel.torg-

Tidigare reglerades den tillfälliga försäljningen lagengenom
1975:985 tillfällig handel. Lagstiftningen då sikte tillfälligtogom
handel egentlig dvs.i bjudsmening, tillfälliga försälj-när utvaror
ningsställen eller kringforing. Torg- och marknadshandel räkna-genom
des då inte till tillfällig handel. hellerInte försäljning ochmässor
utställningar ansågs tillfällig handel i egentlig mening.vara

l kommunala ordningsföreskrifter används ofta begreppet ambule-
rande försäljning. Då sådan gatuförsäljning offentligtaravses som
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning, och som
därför inte kräver tillstånd enligt ordningslagen. Ambulerande försälj-
ning täcker således enbart mindre del den tillfälliga försälj-en av
ningen. I andra sammanhang används emellertid begreppet ambule-
rande försäljning med vidare innebörd, med detnärmast synonymten
äldre begreppet tillfällig handel i egentlig mening. Exempelvis kallar
branschorganisationen Torg- och marknadshandlamas Ekonomiska
Riksförening TOMER handel marknader och fortorg, mässor
ambulerande handel.

Även beteckningen tillfällig försäljning för tanken tillnärmastom
tillfällig handel i egentlig mening har vi ändå valt användaatt oss av
den samlingsbeteckningen eftersom den bygger den gällande lagen.

kapitletl behandlar också verksamheter i strikt mening inte ärsom
tillfällig försäljning. Vi den tillfälliga försäljningens proble-attmenar
matik aktuell för sommarbutiker ellerär sommarrestauranger även om
dessa inte alltid omfattas LTF.av

7.4 tillfälligaDen försäljningens omfattning
År 1985 förmedlades 85 den totala dagligvaruförsäljningenprocent av

butiker, drygt 7 kiosker och gatukök och knapptprocentgenom genom
4 olika former tillfällig handelprocent prop. l990/91:17,genom av s.

Även13. den tillfälliga handeln för mindre delom svarar en av
handeln den i absoluta tal inte någon litenutgör distributionsform.

År fick1990 Konsumentverket iKOV uppdrag regeringen attav
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trädde i kraft den apriltillfällig försäljning, lutvärdera lagen somom
utfördes kriminologenutredning, Dan1991. Enligt KOV:s som av

tillfälliga försäljningen kraftigt under årenökade denMagnusson,
1991-1993.

tillfälliga försäljningenuppföljningen blir denSlutsatsema attav
ökade medefter avregleringen. Antaletökade högst väsentligt torg

fak-till från till30 från år 1990 år 1993, 365 474 Dettorg.procent
vecka ökade från torgdags-tiska utnyttjandet 10 944torgen perav

torgdagsplatser vecka 1993.platser vecka till 13 3051991 perper
till-till AntaletMarknaderna ökade från år 1991 144 år 1993.858 l

tillminskade från år 1991 3stånd till försäljning allmän plats 4 351
tillfälligadetorde enligt utredningen bero401 år 1993. Detta att

tillfälliga lokaler där detförsäljama och marknaderföredrar samttorg
för-tillfälligabland sanitära förhållanden. Denråder bättreannat

ambulerande fordon svåroch frånsäljningen i tillfälliga lokaler attvar
avseende år 1992till konsumentvägledamautifrån enkätmäta, enmen

totalttillfälliga lokaler medochblev varubussar 1 800resultatet 870
försäljningsdagar s. 40.10 240 försäljare och 14 000

intressetkanden höga arbetslöshetenMed hänsyn till anta attman
delsför den tillfälliga försäljningen ökar att stora gruppergenom

erbjuder, delstillfälliga försäljningenefterfrågar denbilliga varor som
etableringströskel kanförsäljning lågtillfälligatt varagenomgenom

försörjningsaltemativ.ett

Torghandel

Även hadeEnligti omfattning. RSV,torghandeln har ökat rege-som
tillfällig försälj-kontrollfrågor avseenderingens uppdrag överatt se

medtill 500,salutorg i landet år 1993ning, uppgick antalet nära
jämförelse kan4886-94/830. Somtorgplatseromkring 000 Dnr10

allmänna försälj-antalet salutorg ochuppgickår 1986nämnas att
upplät kommunernaår1988:46. Sammaningsplatser till 399 SOU

Upplåtelse tillfälliganäringsidkare.fast till drygt 600saluplats 2 av
till 000-6 000saluplatser skedde 4 personer.

salutorg i Stock-saluhallsförvaltning har antaletStockholmsEnligt
ökat från till knappt 60.femton åren 18holm under de senaste

Marknader m. m.

antalet marknads-Enligt uppgickOckså marknaderna har ökat. RSV
marknadsdagar tilloch antalettill drygt 500år 1993arrangörer om-
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kring Underl 100. år omkring 3 polistillstånd för400samma gavs
tillfällig försäljning allmänna platser.

Enligt utredningen tillfällig handel ökade antalet marknaderom
markant under 1980-talet SOU 1988:46, 125.s.

Enligt KOV:s utredning den tillfälliga handeln tillenkät kom-om
ökade antalet marknader undermuner åren 1987-1993 med inte mind-

67än procent.re

Sommarbutiker

Utredningen tillfällig handel gjorde år kartläggning1986 överom en
den försäljningensäsongsmässiga några SOUsommarorter
1988:41. Under fördubblades butiksantalet isommarsäsongen änmer
Borgholm och Köpingsvik. Smögen tillkom femtiotal försäljnings-I ett
ställen och i Visby trettiotal. Fjällbacka ökningenI betydande.ett var

Borgholm1 och Köpingsvik svarade sommarbutikema för 20 procent
den butiksförsäljningensamlade under de sommarmånadema ochtreav

årsförsäljningen.12 den totala Vidare framkom deprocent attav som
drev sommarbutikema normalt inte hemmahörande på orten utanvar
oftast verksamma håll, i storstadsområdena.annat t.ex.var

Sommarbutiker omfattas inte försäljningen kanLTF skeav om
under sedvanlig affärstid och sammanhängande under minst några
månaders tid och inte vid enstaka tillfällen eller för kortare tiden
prop. 1990/91:17, 33.s.

7.5 Företagsstruktur

tillfälliga försäljningen dominerasDen småföretag. Verksamhetenav
bedrivs regelmässigt småskaligt.

Stockholms stad driver flestaI de de fasta torghandlama160 sinav
verksamhet enskilda näringsidkare, tjugotal bedriverettsom men
verksamhet i handelsbolag och tiotal i aktiebolag.ett

Gävleborgs län kontrolleradesI 329 marknadsplatser under år 1996.
deAv kontrollerade företagen drev 15 verksamheten i aktie-procent

bolag, handelsbolag15 och 66 enskildprocent procent nä-som som
ringsverksamhet.

Tidigare det inte ovanligt de stodatt torgenvar som som var
hantverkare eller drev handelsträdgård. Tendensen färre och färreär att
tillverkar eller odlar produkter för avsalu torgen.egna

Vid början fanns1970-talet det invandrare torg-av som var
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kraftig ökning har skett andelenhandlare, invandrare. Påen avmen
innehar invandrare de fasta platser-Stockholms salutorg 60 procent av

tillfälliga platserna andelen invandrarePå de Avär ännu större. enna.
Saluhalls-torghandeln i Stockholm Torbjörnutredning Bengtsson,om

invandramas inmarsch parallellbetraktasförvaltningen, 1995 som en
månglerskor torghandeln varittill 1600-talets sättatt ett attgenom

arbetsmarknaden.skaffa sig tillträde till

villiga jobba så långa dagarmånga svenskarDet inte heller är attär som
måste Torghandelnförhållanden torghandlareunder så svåra göra.som en

bevis för klarar sig själv,handlamaför många utanär attett manav
till stolthet. Invand-myndigheterna och källanågon inblandning enav

breddatsinverkan sortimentet harringen har haft väsent-även somen
ligt under dessa år 6.

torghand-torghandeln i StockholmEnligt utredningen omsätter enom
beroende läge.och miljoner kr året,lare mellan 600 000 kr 2,5 om

Utländsk7.6 rätt

Tyskland

undantagsfallnäringsfrihet. Endast ityska näringsrätten präglasDen av
andra inskränkningar.finns krav tillstånd ellerpå

förendast i vissa fall tillstånd krävsNäringslagen föreskriver attatt
kansärskilt farliga verksamheter,skydda allmänheten utgöramot som

liv, hälsa, frihet,särskilt viktiga allmänna värdenhotett mot som
kringresande verksam-och förmögenhet. Hit hör bl.a.moral, egendom

sådanutanför rörelsens lokal. få bedrivahet verksamhet För att
näringsidkaren.verksamhet krävs redbarhet hos

Österrike

Österrikenäringsverksamhet i krävs näringstillstånddrivaFör att
ställs emellertidlicens. särskilda yrkeskrav inte denNågra som

gäller läkemedel, ställsdriver handel. Enbart handeln o.d.vapenom
tillfällig försäljning,särskilda krav. det frågaOm är t.ex. torg-om

licens den vanliga förhandel, krävs ytterligare licensenutöveren
kontrolleras myndighetema. denhandel. Innehavet licens På t.ex.avav

kontinuerligmarknaden i Wien sker övervakning. licensNärstora en
utfärdas meddelande till skattemyndigheten. Näringsidkarenskickas ett
tilldelas då skattenummer. Om näringsidkaren har anställda skallett



160 Tillféilligfir.s‘iljning... SOU 1997:111

registrering ske socialföräkringssystemet.i Redan efter dagarsäven tre
anställning skall registrering ske.

Licenskravet i kombination med registrering hos Skattemyndigheten
innebär det svårt bedriva näringsverksamhetäratt att utan att vara
registrerad.

Frankrike

Frankrike ambulerandel måste handlare med fast bostaden avge
deklaration till prefekturen innehaoch tillstånd de marchandett carte—
ambulant erhålls först efter kontroll med handelsregistret. Till-som-
ståndet skall förnyas år. handlare inte har fastEn någonvart annat som
bostad måste dessutom kommun han har anknytning tilluppge en som
och i vilken han måste ha postadress. All den information samlassom

prefekturen registreras i central databas tillgänglig förärav en som
skatteförvaltningen.

Regleringen7.7 den tillfälligaav

försäljningen

tillfällig försäljning7.7.1 Lagen om

Lagen tillfällig försäljning,1990:1 183 gällerLTF, närom en
näringsidkare säljer till konsumenter det sker från fastutan att ettvaror
tillverknings- eller försäljningsställe eller i direkt anslutning till ett
sådant §. kan sig försäljningl Det mycket skiftande slag,röra om av

olika former kringföringsförsäljning, försäljning från tillfälligtt.ex. av
använda lokaler och från varubussar, försäljning ochgator, torg
marknader i samband med olika tillämpasLagensamt arrangemang.
också tillfällig försäljningpå tillagade livsmedel.av

trädde i kraftLTF den april1 1991 prop. 1990/91:17, bet.
1990/91 :Nul4. syfte främja konsumenternasLagens långsiktigaär att
intresse tillgång till god kommersiell service med viktiga basvaror.av
Redan bör understrykas tillfällig försäljning i princip fri ochatt ärnu
oreglerad. Enligt krävs tillstånd enbart iLTF särskilda undantagsfall.

Informationsskyldighet

Lagen ställer krav information försäljarens adress ochatt om namn,
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telefonnummer skall lämnas vid försäljningsstället. kan skeDet genom
väl synlig skylt vid försäljningsstället eller äratt textenen genom

förtryckt fordon försäljning sker. Informations-på från vilkenett
skyldighet sigdet krav lagen alltid ställer denär ägnarsomsom
tillfällig det nödvändigtförsäljning. Skyldigheten motiveras ärattav

fall det svårtför konsumenten han handlar I ärannatatt veta vem av.
lämnatför konsumenten rättigheter näringsidkarenhävda sina näratt

orten.
kr skall dessutompriset de köpta överstiger 300Om på varorna

information och telefonnummernäringsidkarens adressom nanm,
lämnas skriftligen till konsumenten. Enklast sker det att ettgenom
kvitto innehåller deinköpet eller förtryckt kort överlämnasett som
nödvändiga uppgifterna.

bestämmelser-Den uppsåtligen eller oaktsamhet bryter motsom av
infonnationsskyldighet ringa -tilldöms förseelsen inte ärna om om-

penningböter.
Även tidigare lagstiftning inforrnationsskyldighet,innehöll menen

eftersom lagstiftningen marknaderinte sikte på torghandel ochtog t.ex.
omfattade inforrnationsskyldigheten del denenbart begränsad aven
tillfälliga försäljningen.

Tillstånd

försäljningLTF kommunerna möjlighet reglera tillfälligvissattger
Varuförsörjningentillståndskrav behövsdet med hänsyn tillgenom om

i kanområde inte3 §. Tillstånd skall lämnas försäljningett om
imedföra Varuförsörjningennågon störning betydelse förväntas av

området behövs.7 §. Utgångspunkten emellertid tillstånd inteär att
Bakgrunden till tillståndskravet tillfällig försäljning kan utgöraär att

hot konsumenternas till kom-långsiktiga intresse tillgångett mot av
mersiell service och livs-avseende viktiga basvaror kläder, skorsom

tillfälligmedel. gäller främstDetta i glesbygd. konkurrensen frånOm
försäljning tillstånds-kan skadlig för konsumenterna kananses vara
skyldighet införas. Förordningen kommunala före-1990:1235 om
skrifter tillfällig försäljning innehåller för kom-bemyndigandeettom

införa tillståndskrav. införtfå kommunerDetatt ärmunerna som
tillståndskrav.

LTF lagen tillfällig handel långtgåendeoch innebarersatte om en
avreglering den tillfälliga försäljningen. tidigare iDen lagen hadeav
första hand näringspolitiskt perspektiv och bakgrunden till denett
tidigare lagen den kritik hade riktats de fria former undermotvar som
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den tillfälligabegränsaSyftettillfällig handel bedrevs.vilka attvar
krävdes i principtillfällig handeldrivahandeln. tillståndFör attatt

inte kundebehov hos konsumenternahandeln täckte ett som annars
ställetgällande lagen ihar dentillgodoses Som ettnämntsorten. nu

avregleringenbakomfrämsta motivetkonsumentperspektiv.uttalat Det
tillgångkonsumenternadärmedkonkurrensen förstärka attatt gevar

motivpriser.till lägre Etttill utbud attannatstörreett varav varor
undvikanäringsidkareförenkla myndigheter ochbåde för attgenom

länsstyrelsenlagstiftningenden tidigaredubbla tillståndskrav. I var
handel baratillstånd till sådanfick lämnatillsynsmyndighet och om

till-kundeintekonsumenternaden täckte behov hosett annarssom
krävdes dessutomordningsstadganallmännagodoses Enligtpå orten.

ochför marknadsarrangemangtillstånd polismyndigheten varu-av
upplåtelse torgplat-svarade förallmän plats. Kommunenmässor av
lagstiftningen beskrevsför dentill grundI de direktiv låg nyaser. som

i 1988:46, 33.förhållandena följande återgivet SOUpå sätt s.

länsstyrelsen,somliga frågorEnligt ordningenden gällande prövas av
illustrerasSituationen kanpolismyndigheten.andra kommunen ellerav av

handeln skallberoendeinblandademed olika myndigheter äratt om
eller påbedrivas butikslokal,i tillfälligt hyrd trottoarentorgeten

mellan och butikentorget

offentlig platsupplåtelserAvgifter vid7.7.2 av

vissaavgift förEnligt för kommunlagen 1957:259 rätt att ta utom
f°aravgiftslagen kommunenupplåtelser offentlig plats, ta utm.m.av

Förutsättningenoffentlig plats.ersättning för användning är attav
polismyndighetenplatsen ochförvaltningstår under kommunens

i anspråklämnat tillstånd ordningslagenenligt kap. 1 §3 att taom
föroffentlig ersättninghar ocksåplats. Kommunen rätt att ta ut an-

har upplåtitkommunenvändning liknande platssalutorg eller somav
till allmän försäljningsplats.

medtill ändamåletErsättningen skälig med hänsynskall anses
medupplåtelsen, kostnaderdenna, kommunensnyttjarens fördel av

anledning omständigheter.och övrigaupplåtelsenav

7.7.3 Ordningslagen

offent-bestämmelser bl.a.I ordningslagen finns1993:1617, OL, om
Offentligaoch kap. 3 §.liga tillställningar, marknader 2mässort.ex.
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tillställningar får inte anordnas tillstånd kap. Vidare finns2 4 §.utan
bestämmelser hur offentliga platser får användas kap.3om

offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte tillståndEn utan
användas intepolismyndigheten sätt stämmer överensettav som

med har upplåtits för eller inte all-det ändamål platsen ärsom som
detianspråktagande i enlighet medvedertaget 3 kap. 1 §. Ettmänt

beslut iändamål för vilket den offentliga platsen har upplåtits genom
alltså aldrig tillstånd.detaljplan eller i ordning krävernågon annan

faller således utanför kravetTorghandel bedrivs salutorgettsom
med detanvänds dåtillstånd. Platsen sätt stämmer överensett som

krävs tillstånd för någonupplåtits för.ändamål den Däremot attsom
offentligtimmeomkringskall få bedriva försäljning än enmer en

plats.
för någotmark användstillståndskravetSkälet till är annatatt om

skulle kunnaavsedd för, deti första handändamål det den ärän
ordningenden allmännastörningar i trafiken ellerorsaka påtagliga av

eller säkerheten.
platsenemellertid intepolismyndighet behövsTillstånd tasomav

omfattning ochobetydligtillfälligt och ii endastanspråk utan att
kanEnligt förarbetenatillstånd kap. §.3 linkräkta någonpå annans

tim-någrasträcka sig längreregel intenyttjande äntillfälligtett som
ianspråktagandetheller kan1992/932210, 274. Inteprop. ansess.mar

eftertimmar ochplatsen någraanvändernyttjarentillfälligt ettomsom
verksamheten.till platsen och återupptaråterkommerkortare uppehåll

platsoffentligförsäljningall tillfälligsåinnebärDetta gottatt som
tillståndspliktig.torghandelutom är

tillståndkräveroftastmarkdispositionerExempel omsom -
obetydlig omfatt-och sker itillfälligtendastinteianspråktagandet är

utställningsverk-ellerförsäljningförställsning fordonär uppsom-
och containrar.lastfordonlotterivinster,samhet, fordon ärsom

kommunalaDen vetorätten

trafikom-ochmiljö-byggnads-, plan-,uppgifter inomKommunernas
gällerdetbevakaviktiga intressenhar när attrådet medför de attatt

harområdetdetändamålför andraplatserupplåta offentliga än som
itillståndfråganpolismyndighetenför. att taInnan prövaravsatts om

kap.3från kommunenyttrande inhämtasplats skallanspråk offentlig
meddelasfår tillstånd inteansökan,avstyrker2 §. Om kommunen

den kommunala vetorätten.
aktuellatillståndsärende deninte höras iKommunen skall ett om
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kommunen. heller skallmarken förvaltas någon Inteänav annan
kvartersmarkkommunen ansökan sådanhöras änavser annan somom

och ianspråktagandet följdhar upplåtits för hamnverksamhet sker till
nyttjanderättsavtal med kommunen. det sistnämnda fallet detI ärav

överflödigt sig eftersom tillståndet söks grund-kommunen yttraratt
val nyttjanderättsavtal ingåtts med kommunen.ettav som

kommun i tillståndsärende får kommunenI yttrande ettett av en
för tillgodose intressende villkor behövs kommunensattange som

förvaltare den offentliga platsen eller de intressenellerägaresom av
kommunen bevaka i fråga markanvändning, stadsbildhar attsom om

och trafik. Exempel sådana villkor säkerställande snöröjningär av
och renhållning.

avgiftOtillåtna villkor sådana där sökanden åläggs betalaär t.ex. att
förpliktelser följereller sig ekonomiska vadpå utöveratt ta som av

allmänna tillstånd skall förenas med sådana villkorregler. Ett som
kommunen ställt Utanför kommunens befogenheter börkan ha upp.

eller ekonomiska förpliktel-däremot falla villkor skadestånd andraom
skyldighet för sökanden betala skatter eller andra allmännaattt.ex.ser,

1992/932210, har heller inteavgifter 110. Kommunenprop. s.
avgift förmöjlighet villkor ställa skyldighet betalaattatt uppsom

avgifts-marken eftersom denna skyldighet reglerad inyttjandet ärav
lagen.

Lokala föreskrifter

framgår regeringen eller, efter regeringens bemyn-3 kap. §Av 8 att
föreskrifter för kom-digande, kommun får meddela de ytterligareen

behövs för upprätthålla den allmännaeller del denna attmunen somav
offentlig plats. Regeringen har infört sådant bemyn-ordningen ett

digande förordningen med bemyndigande för1993:1632genom
kommuner länsstyrelser meddela lokala föreskrifter enligtoch att
ordningslagen.

föreskrifter beslutas kommunfullmäktige och anmäls tillLokala av
föreskriftlänsstyrelsen. Strider viss ordningslagen kan läns-moten

harstyrelsen upphäva föreskriften. Så länsstyrelsen i Dalarna upphävt
torghandelsstadga,föreskrifter i kommuns bl.a. kravetAvesta att

försäljareicke momsregistrerade måste kunna uppvisa F-skattebevis
beslutet konstaterades innehav1994-07-01, 657-6666-94. I F-att av

skattebevis skatterättsligt krav förinte något bedriva näringsverk-är att
samhet. Enligt länsstyrelsen innebar därför kravet obefogad in-en
skränkning enskildes frihet då det inte helleri den ansågs detatt
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behövdes för upprätthålla den allmänna ordningen.att
Ordningsföreskriftema kan innehålla bestämmelser sådantom som

fördelning fasta och tillfälliga platser, fördelning platser mellanav av
olika sökande, tider för torghandel, renhållning m.m.

Kommunerna har inte möjlighet meddela andra föreskrifteratt än
sådana påkallade ordnings- eller säkerhetsskäl.är Kommunernasom av
har alltså inte i lokala föreskrifter besluta begränsningarrätt iatt om
varusortiment vid torghandel.

Som regleras kringföringshandel ochnämnts tillfällig försälj-annan
ning i vissa avseenden i LTF. reglerarLagen emellertid den tillfälliga
försäljningen från endast näringsrättslig synpunkt. De ordningsintressen

kan sig gällande tillfällig försäljninggöra bedrivsnär påsom en
offentlig plats beaktas således inte vid tillståndsprövning enligt LTF.
Ordningsfrågan måste alltid bedömas utifrån OL:s bestämmelser om
användning offentlig plats. Kommunerna kan meddela lokala före-av
skrifter förbud eller krav tillståndpå till tillfällig handelmotom en
offentlig plats går längre OL:s bestämmelser. Sådana föreskrif-änsom

får emellertid inte påkallade något skälter den all-änannatvara av
ordningen den offentliga platsen.männa

Kommunförbundet har utarbetat underlag till dels allmännaett
lokala ordningsförskrifter, dels lokala torghandelsföreskrifter Cirkulär
1995:41. Syftet underlagen skall till hjälp förär kommunernaatt vara

utarbeta föreskrifter.att egna

F rverkandeö

Om offentlig plats tagits i anspråk för eller någonen varor annan
egendom i strid med bestämmelserna i fårl egendomen förklaras
förverkad, det behövs för förebygga fortsatt överträdelse ochattom
förverkandet inte oskäligt 3 kap. 22 §.är Den tillståndutan tarsom
i anspråk offentlig plats kan alltså sina förverkade. Möjlig-varor
heterna förverka infördes år 1993 i samband medatt OLattvaror

den allmänna ordningsstadgan. Syftet med regleringenersatte attvar
komma till med den otillåtnarätta gatuhandeln i storstäderna.

7.7.4 Livsmedelslagen, hemförsäljningslagen m.m.

Andra författningar innehåller bestämmelser betydelse för densom av
tillfälliga försäljningen livsmedelslagenär 1971:511 och livsmedels-
förordningen 1971:807. Aktuella bestämmelser livsmedels-är t.ex. att
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yrkesmässigtkrävs tillstånd föroch detlokaler skall godkännas attatt
livsmedelslokal. Tillstånd kommerlokallivsmedel ihantera änannan

tillfälligalivsmedel olikavid serveringalltid i fråga arrangemangav
hälsoskyddsnämndenmiljö- ochkommunalaförekommeroch det att

försäljningen.den tillfälligaför kontrolleramed polisensamverkar att
alkohollagen 1994:1738.aktuella enligtocksåTillståndsfrågor är

utskänkning festiva-tillfälligserveringstillstånd förgällerDet t.ex.
kommun,iakttas kontrollerasbestämmelserler. alkohollagensAtt av

skeroch liknandefestivalerlänsstyrelse. Påpolis och arrangemang
och skatteförvaltning.samverkan med polisofta ikontrollen

syftarbegagnadehandel med skrot och1981:2Lagen varorom
olovligenstulet elleravsättningförebyggatill sättannatatt av

efterspaning sådantpolisensför underlättaochåtkommet gods att av
gods.

för handel inomtillstånd1971:948 krävsEnligt väglagen vägom-
råde.

bestämmelserinnehållerHemförsäljningslagen 1981:1361 om
till konsumenterupplåtelse bl.a.överlåtelse elleryrkesmässig varorav

vidavtalet ingåsFörutsättningenenskilt bruk.för huvudsakligen är att
organiseradnäringsidkarenundertelefonsamtal ellerhembesök, en av

försäljningsställe.utanför dennes fasta Lagenplatsutflykt till en
ångervecka.konsumentskydd,bestämmelserinnehåller t.ex. omom

EU7.7.5

regleringnäringsrättslig75/369,finns direktiv,Det rörett avsom
innebär inte något hinderförsäljning. Direktivettillfällig mot att en

tillfällig handel,nationell lagstiftningenskild medlemsstat har om
med-medför särbehandling andraden inteunder förutsättning att av

1990/91:17medborgare 27.lemsländers prop. s.

ekobrottslighetUtredningar7.8 m.m.om

uppfattningTOMERS7.8. 1

Ekonomiska Riksföreningoch MarknadshandlamasEnligt Torg-
konkurrens bl.a.finns det problem med illojalTOMER genom

inom den tillfälliga försäljningen. Problemenskatteundandraganden
försäljare marknadsarrangörer. TOMERgäller inte enbart ävenutan

den fastaemellertid dessa problem finns inomframhåller ävenatt
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handeln och det svårt den tillfälliga försäljningenär sägaatt att att
skulle särskilt för ekonomisk brottslighet. TOMERutsatt attvara anser
kritiken den tillfälliga försäljningen för oegentlighetermot är över-
driven.

7.8.2 RSV:s branschkartläggning

harRSV genomfört antal kartläggningar olika branscherett stort över
i syfte bl.a. granskare och revisorer ökad branschkännedom iatt ge en
kontrollarbetet. För närvarande pågår omfattande arbete medett att
kartlägga den tillfälliga försäljningen. Studien beräknas klar undervara

delen år 1997. Redan finns dock omfattande erfaren-ettsenare av nu
hetsmaterial inom skatteförvaltningen eftersom kontrollaktioner har
skett på många platser. Nedan redovisas erfarenheterna från några
platser.

Äldre7.8.3 utredningar

Den reglering den tillfälliga handeln infördesstränga år 1968av som
och bort år 1991 motiverades rad olägenhetertogssom av en som
ansågs förknippade med tillfällig försäljning. Kritiken siktetogvara
bl.a. på de begränsade kontrollmöjlighetema skulle främja brottsligatt
verksamhet, bl.a. häleri och brott skattelagstiftningen,mot samt att
anställningsförhållanden och arbetsmiljö inom den fastasämre änvar
handeln Ds H 1973:3.

7.8.4 Utredningen tillfällig handelom

betänkandet1 Tillfällig handel SOU 1988:46 diskuterades frågan om
tillfällig försäljning kunde medföra illojal konkurrens skatte-genom
fusk.

En fråga uppställer sig naturligtvis i vad månär den tillfälligasom
handeln verkligen erbjuder speciella problem. bör påpekasDet detatt
redan i förarbetena till lagen tillfällig handel konstaterades det inteattom
fanns belägg för missförhållanden i fråga undandragandeatt skattom av

skulle föreligga oftare vid tillfällig handel vid handelänm.m., annan
prop. 1975:52, 18.s.

Utredningen hade inte heller funnit något belägg för att personer som
bedriver tillfällig försäljning skulle benägna till skattefusk änvara mer

210.andra s.



Tillfdlligfdrsdljning... SOU 1997:111168

dedet fanns farhågorsommarbutikemadet gällerNär attattangavs
inbetalningdet gälldeför sig, bl.a.gjordedrev dessa inte närrättsom

skatter 115.av
frågandiskuterastillfällig försäljningtill lagenförarbetenaI omom
tillfälligainom denoegentligheteroch andraskatteundandraganden

särskilt problemff.1990/91:17, 16 Ettförsäljningen prop. angavss.
konkurrensen ochkunde snedvridanäringsverksamhetoseriös somvara

hänvisadespropositionennackdel för konsumenterna. Itillytterst vara
oegentligheter.stävjainförts förhadetill generella regelsystem attsom

reglering handelnäringförbud ochskattekontroll,gällde bl.a.Det av
begagnademed skrot och varor.

föreskrifterrad olikai dag finnsframgår detanfördaAv det att ennyss
Skulleoegentligheter.olika formerförhindratill syftehar att avsom

föreskrifterde generellajagbehöva vidtagasåtgärderytterligare attanser
särskildbör intebör skärpas.respektive område Däremotfinns på ensom

handeln.den tillfälliga Dettaavseendeinföras enbart medreglering
företeelserdubbelreglering vissaoönskadmedföraskulle bl.a. kunna aven

marknaden.
Även syftehandeln har tillden tillfälligaregleringen att taavom

effekterreglering positivakan dockintressentillvara konsumenternas en
för denkostnaderBl.a. kan kommunernasandra avseenden.for samhället i

kanglesbygdsbutiker slås Vidareminskas inteservicensociala ut.om
tillåtstillfällighetsförsäljare intenäringsverksamhet stävjas,oseriös om

1990/91:17, 17.anonymt prop.uppträda s.

Visby7.8.5

samarbetetillfällig försäljning skett iskattekontrollerVisby harI av
kundeföretag. dessa 71besöktes 112 Avmed Under år 1991polisen.

det länetstill andra län.länet och 41 Förhänföras till det egnaegna
avgifter medskatter ochdebiteringdel medförde aktionen om-aven

avsåg företagdebiteringarkommerkring miljoner kr.2 Därutöver som
varje år.Kontrollema har fortsatti andra län.

kontrollaktionemade genomfördaSkattemyndigheten harEnligt
skattemyndighetemashar ökat ochregelefterlevnadenmedfört attatt

År åtgärdermedförde besökeningripanden har minskat. 1991 att
År sjunkithade andelenfallen. 1992omkring 80vidtogs i procent av

tillha gått ned 37för under 1993till 50 procent.attprocent
till bl.a.för år 1996regionala samverkansorganetsdetAv rapport

medfört dendet förebyggande arbetetframgårRiksåklagaren attatt
tillfälliginomfanns lycksökaredet mångatidigare känslan attav
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säsongshandeln i dagförsäljning ändrats till klar övertygelse attomen
huvudsakligen seriös.är

Borgholm7.8.6

sommarhandeln. Vidskatteförvaltningen kontrolleratBorgholm har1
företagbesöktes företag. Samtliga dessakontrollaktionen år 1992 58

omkring hälften företagen registrera-kunde identifieras. Endast av var
hadearbetsgivaravgifter. de företagenför mervärdesskatt och Av 58de

län.medan tillhörde andrai Kalmar län 4018 säte
Öland ingetkontrollaktionema Gotland ochEnligt RSV ger

låtit registrera sin verksamhettillfälliga försäljarebelägg för deatt som
omfattning försäl-skatteundandraganden iskulle sig större änägna

avgifterhöjningar skatter ochjare i fasta handeln. Föreslagnaden av
och gatukök.har huvudsakligen gällt restauranger

Nossebro7.8.7

marknad år 1992försäljare Nossebroundersökning gjordesEn av
tillfälligakontrolleradesTotalt 991utredning för KOV.Magnussons

restförda för skatterstyckenförsäljare. 12 procentdessa 123Av var
restförda skulderna tillTotalt uppgick deavgifter till det allmänna.och

uppgifterna restfördatalarEnligt11,2 miljoner kr. Magnusson om
försöker skattefuskaför inteskatter och avgifter änattsnarare man

s. 38.tvärtom
sköns-skönstaxerade.restförda företagarna Dede 55Av 123 var
mark-samtliga försäljareförsäljama utgjordetaxerade 6 procent av

naden.

Uppsala7.8.8

salu-UppsalasUnder kontrollerades torghandlamaår 1992 ett av
fastautfördes polis och skatteförvaltning. åttaKontrollen Avtorg. av

skatteför-registrerad näringsidkare hostorghandlare endast en somvar
verk-handlare bedömdes driva såvaltningen. dessa åttaFyra storav

gjorde revision. skedde revi-samhet Skattemyndigheten Därutöveratt
ytterligaregjordes revision hossion hos två grossister. Två år senare

torghandlare.tre
undermåligSamtliga näringsidkare reviderades hade dålig ellersom
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bokföring. Vidare hade samtliga redovisat för låg vinst. Föreslagna
höjningar inkomsttaxeringama varierade från 50 000 kr till fleraav
hundra kr. Felaktighetema bestod i oredovisade intäkter ochtusen
felaktiga avdrag.

förelågDet misstankar arbetskraft och arbets-även svart attom
uppbar både lön och socialbidrag eller ersättning fråntagare A-svart

kassa.

7.8.9 Kontrollprojektet i Gävleborgs län

Skatteförvaltningen i Gävleborgs län genomförde under år 1996 ett
kontrollprojekt avseende den tillfälliga försäljningen vid marknader och
festivaler i Bollnäs, Gävle, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall och Ockel-
bo.

Sammanlagt kontrollerades 329 marknadsplatser. dessaAv 45var
registrerade för inkomstskatt F-skatt eller särskild A-skatt, 16procent
registrerade arbetsgivare och 36 registrerade förprocent procentsom

mervärdesskatt. förekomKassaapparater hos närings-2 procent av
idkama och 26 innehade kvittoblock.procent

Enligt skatteförvaltningen finns det misstankar inte ringaattom en
del försäljama drev näringsverksamhet någon deklara-utan attav ge
tion avseende näringsverksamheten. föreligger också misstankarDet

löner relativti omfattning. Skattemyndighetensvarta stor attom anser
20 de tillfälliga försäljama undvikit Gävleborgs länprocent närav
kontrollaktionema blivit kända.

Kontrollprojektet7.8.10 i Kronobergs län

Under år kontrollerades1996 i Kronoborgs län den tillfälliga försälj-
ningen marknader och salutorg. kontrollaktionen framgårAv detatt

antal driver tillfällig försäljningär ett stort utan attpersoner som vara
registrerade för F-skatt. Av 271 kontrollerade handlare hade 97 36

oklara F-skatteregistreringar. fjärdeprocent de kontrolleradeEn av
försäljama restförda för skatter och avgifter hos kronofogdemyn-var
digheter till belopp 9 527 000 kr.ett om
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Malmöfestivalen7.8.1 1

besöktes försäljningsstånd polisUnder Malmöfestivalen år 1996 172 av
Informationoch skattemyndighet. lämnades till mellan 400-500 perso-

verksamma i försäljningsstånden.ner som var
fall fanns anledning för Skattemyndighetenomkring 60 detI att

bl.a. arbetsgivaravgifter ochlämna information registrering av mer-om
däreftervärdesskatt. Enligt Skattemyndigheten har omkring 25 dessaav

Återstående förregistrerats. försäljare krävde ytterligare utredning att
förelåg.undersöka näringsverksamhet eller hobbyverksamhetom

kontrollen utföramed anledningSkattemyndigheten kommer attav
kommerfem näringsidkare. försäkringskassanrevision hos minst Hos

misstankeomkring fyrtio det gällerutredning ske näratt personerav
bidragsfusk.om

Torghandeln i Malmö7.8.12

kontrollerat 164Skattemyndigheten har under år personer somsenare
frånavförasdessa kunde 78torghandel i Malmö.driver Av personer

redovisade höga inkoms-de antingenvidare utredning grund attav
under kortare tid.verksamhet endasteller hade bedrivitter

procent såtorghandlama redovisade 69 42deAv 164 personer
privatatill för betala delåga inte ansågs räckainkomster de attatt

hade inga registreringsupp-levnadsomkostnadema. Skattemyndigheten
hittillsrevisioner hargifter för procent. Två1017 genom-personer

verksam-omkring procentförts. Båda visade kraftigt krympt 50en
het.

tillefter förfrågan olika förklaringarDe 69 attuppgavpersonerna
uppgifterförekommandetorghandeln. Oftade kunde försörja sig på

ellerLibanon,i det tidigare hemlandet Iranlån från släktingarvar
elleri Tyskland, PolenIrak eller släktingar flyktingar, bosattavarsom

centraleuropeiskt land.annat
uppgifterdet svårt kontrolleraFör Skattemyndigheten är att om

uppgiftenländer. fall kundeprivata lån med anknytning till andra I tvâ
uppgifter hade lämnatskontrolleras och det visade sig oriktigaatt om

lånen. inte registrerade hadeAv de 17 7 personerpersoner som var
sig haantingen upphört med verksamheten eller kommunen visat

Återståendefelaktiga uppgifter. tio lät Skattemyn-7 procentpersoner
digheten registrera näringsidkare.som
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Behandling7.8.13 i riksdagen

Riksdagens revisorer gjorde år förstudie1993 skattekontrollenöveren
och gatuhandeln 1993/94:4. Bakgrunden skrivelsetorg-av var en

från riksdagens skatteutskott där hänvisade till utskottet tidiga-attman
aktualiserat frågan bet. 1991/92:SkU29. Utskottet anförde bl.a. attre

det från flera håll hade gjorts gällande redovisningen inom delaratt av
och gatuhandeln bristfällig. Bl.a. hade framhållits kon-torg- attvar

trollen på detta område svår dels därför många handelsmänär att
ambulerar, dels därför integritets- och rättssäkerhetsskäl förhindraratt

alltför ingående kontroll.en
Revisorerna kontrollenansåg borde utvidgas och samarbetetatt att

mellan polis och skattemyndighet borde utvecklas och fördjupas.
Vidare borde Skattemyndigheten få undersökningar angåendegöra egna
identiteten hos den bedriver skattepliktig verksamhet. Med hän-som
visning till RSV hade fått regeringens uppdrag utreda dessaatt att
frågor gjorde revisorerna inte någon fördjupad utredning.

År efterlystes i motion1993 skatte- och avgifts-översynen en av
redovisningen inom och gatuhandeln. föreslogsDet under-torg- att en
sökning skulle möjligheterna förena den kommunalagöras attav
tillståndsgivningen med krav vissa former redovisning anpassadeav
till gatuhandelns karaktär. Skatteutskottet utgick vid behandlingen av
motionen från regeringen skulle följa utvecklingen områdetatt noga
och vid behov vidta de åtgärder kunde påkallade bet.som anses
l992/93:SkU22. Frågor kring tillfällig försäljning har nyligen behand-
lats justitieutskottet, hänvisat till Branschsaneringsutredningensav som
och Skatteflyktskommitténs arbete bet. l996/97:JuU6.

7.8.14 Konsumentverkets utvärdering lagenav om

tillfällig försäljning

Som tidigare har KOV utvärderat lagen tillfällig försälj-nämnts om
ning.

Under åren 1991, och1992 1993 genomfördes undersökningar iav
vilken utsträckning försäljama uppfyllde inforrnationsskyldigheten. Det
visade sig i landsortskommunema saknade 30-40att procent torg-av
handlama skylt. I storstäderna saknade så samtliga lagenliggott som
information. På marknader saknade 50-60 försäljama skylt.procent av
Medlemmar i efterlevdeTOMER infonnationsskyldigheten bättre än
andra handlare. Utredningen visade också kontrollen infonna-att av
tionsskyldigheten inte fungerade tillfredsställande.
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skulleinformationsskyldighetenföreslog kontrollenKOV att av
och andrakommunerkunde skeförbättras Dettaavsevärt. attgenom

till-bemyndigandeförsäljningför tillfälligupplåter plats attgessom
efter-informationsskyldighetenkontrolleramed polisen attsammans

levs.
försäljningtillfälligförkommunala föreskrifterna ärSyftet med de

till service. Förtillgångutarrnning konsumenternasmotverkaatt aven
förstärkaändamålsenligtdetansåg KOVuppnå detta attatt att mervar

detaljhandelfasttillfällig ochinomoseriös verksamhetkontrollen av
tilltillgångkonsumenternasför stärkainsatserna attsamt att en var-

för kommuner-möjlighetenha kvaraktig intensifieradesservice än att
föreskrifter.lokalautfärdaattna

motverkaförgjorts7.9 Vad har att

denbrottslighet inomekonomisk

försäljningentillfälliga

Lagstiftning7.9. l

lagstiftningsärskildfinns det inte någonframgåttSom tidigare som
tillfälligadenbrottslighet inommotverka ekonomisksyftar till att

aktuellabestämmelsergenerella ärförsäljningen. såledesDet är som
finnsnäringsverksamhet. Detliksom förför tillfällig försäljning annan

tillkommitochförsäljningtillfälligregler sikte avtar somsom
indirektbrottslighetekonomiskandra för bekämpaskäl än att sommen

OL:sgällerbrottslighet. Detmotverka sådanhar betydelse för t.ex.att
offent-förellerplatsoffentligianspråktagandevidkrav tillstånd av

uppgiftharpolismyndigheteninnebärliga tillställningar omattsom
kontroll. Påförutnyttjasidentitet kannäringsidkamas senaresom

torgplatserbl.a.upplåtelsemade kommunalaliknande harsätt av
identitetenkontrolleraefterhandmöjligheten ibetydelse för att

förbetydelseocksåhari LTFInformationsskyldighetennäringsidkama.
identitet.näringsidkamaskontrollen av

7.9.2 PEK

samverkansforrnen PEK-förebyggandekapitel har beskrivits denI 18
andramedsamverkanPolis, iKontroll.projekt EkonomiskPreventiv

vidförsäkringskassaskattemyndighetfrämstmyndigheter, ävenmen
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misstanke bidragsbedrägerier, besök hos näringsidkare,görom som
inte registrerade arbetsgivare eller det andra skäl finnsär närsom av
misstanke allt inte står till. Under besöket lämnas informa-rättattom
tion till näringsidkaren vilka regler gäller och kan ävenom som man
hjälpa fylla i olika registreringsblanketter.till med Syftet äratt att
näringsidkaren frivilligt skall till bristerna.rätta

PEK-projekten inte knutna till någon särskild bransch kanär utan
givetvis användas generellt. PEK-besök och myndighetsgemensamma

tillfälligkontroller kan effektiv metod det gällernärantas vara en
försäljning inriktning registrering och signifi-eftersom besökens är ett

ochkant problem inom den tillfälliga försäljningen näringsidkareär
löntagare inte registrerade.ärsom

kontrollerPå tid har myndighetsgemensamma påägt rumsenare
polis,många festivaler. Samverkande myndighetermarknader och är

skattemyndighet alkohollagendet gäller serveringstillståndnärsamt,
länsstyrelsen.och livsmedelslagstiftning, kommunala myndigheter samt

genomfördes sådanUnder Cityfesten i Gävle år 1996exempelvis en
skattemyndighet, miljö- ochmyndighetsgemensam aktion polis,av

hälsoskyddsnämnd, länsstyrelse. Samarbetesocialförvaltning och
skedde kronofogdemyndigheten. med företrädaremed Grupperäven
för systematiskt samtliga försäljare.de myndigheterna besökteolika

verksammabl.a. vilka påAnteckningar gjordes som varom personer
vilkenförsäljningsplatsema, de anställdes, löneförhållanden,när

näringsidkare drev verksamheten m.m.som

Information7.9.3

den tillfälliga försälj-har projektgrupp avseendeGävleborgs länI en
från bl.a. skatteförvalt-ningen ingårbildats. I representantergruppen

utbilda och informerasyftening, polis och kommuner. Ett är att om
kontroller viderforderligaregelverken och få kommuner göraatt

Även län informations-försäljningsplatser. i andra pågårupplåtelse av
kontrollen tillfällig försäljning.verksamhet för ökaatt av

7.9.4 TOMER

företrädesvis verksamma inomhar medlemmar,TOMER 580 torg-
uppackning. Skälet tillmarknader, och s.k. TOMERhandel, mässor att

verksamma med tillfälligbl.a. näringsidkarebildades äratt somvar
fasta handeln,axeln inte minst denförsäljning knallar sågs över av
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knallamashöjaoch syftet status.attvar
egensaneringbedrivauppgifterviktigasteTOMERSEn är attav

bliförsäljningen.tillfälliga Fördenseriositeten inomoch öka att
innehavfirma och F-inregistreradkravställsmedlem i TOMER av

fortfarande inne-medlemmarkontrollerasKontinuerligtskattsedel. att
medlemblirnäringsidkaremedsambandF-skattsedel.har I att en

innehåller devidareemblem,med TOMERStillhandhålls skylt somen
kräver.LTFnäringsidkarensuppgifter m.m. somnamnom

upplåtelseförrekommendationerframhar tagit torg-TOMER av
Bl.a.verksamhet.använda i sinkanmarknadsplatsoch arrangörersom
regi-näringsidkareske tillenbart bör ärupplåtelseframgår att som

F-skattebevis.inneharalternativtmervärdesskattförstrerade
torghandelsföreningar. IgammaltsedanförekommerlokalplanetPå

branschorganisationer,i olikaförekommamedlemskapövrigt kan
inriktadeinte enbartfackföreningarocharbetsgivarföreningar ärsom

försäljning.tillfällig

Skatteflyktskommitténutredning och7.9.5 RSV:s

förbättramöjligheternahar RSVuppdragPå regeringens attutrett
företrädesvisavgiftsredovisningen inomochkontrollen skatte- torg-av

föreslagitpromemoria har RSVoch gatuhandeln. I atten

okändaregistreringsbesök hosfåskallSkattemyndigheten göra
handlare,

F-skatt-skall krävaförsäljningtillfälligförplatsupplåterden som
upplåtelsen tillkontrolluppgift skall lämnasalternativtsedel att om

Skattemyndigheten,

efter-intedenförinförassanktionsavgift böradministrativ somen
enligt LTF.inforrnationsskyldighetenlever

Skatteflykts-tillförslagregeringen RSV:söverlämnade1995Under år
Punktskatte-betänkandetIdessautredaför närmare.kommittén att

har1997:86SOUmineralolja,ochtobakalkohol,kontroll m.m.av
ökaförreglerförbättradeföreslagit attnyligenSkatteflyktskommittén

försäljning.tillfälligkontrollen av

kontrollskyldigheterPlatsupplåtarens

skyldigbliföreslåsförsäljningtillfälligförupplåter platsDen som en
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före det upplåtelse sker kontrollera den önskar platsatt om som
upplåten till sig innehavare F-skattsedel. Upplåtaren vidareär ärav
skyldig infordra kopia F-skattsedeln. de fallI F-skattsedelatt en av
inte finns skall upplåtaren föra anteckningar platshyrarensom namn
och andra identitetsuppgifter. Sådana anteckningar skall bevaras i sju
år. Skattemyndigheten har del anteckningarna. Skattemyn-rätt att ta av
digheten får besluta revision hos den har eller kan haantasom som
upplåtit plats för tillfällig försäljning för kontrollera han fullgjortatt att
sina skyldigheter föra anteckningar.att

Befogenhet begära legitimerar sigatt att personer

Skattemyndigheten fåskall befogenhet vid revision, taxeringsbesökatt
eller skattekontroll begära den befinner sig påattannan person som
platsen skall identifiera sig. Förutsättningen fråga kaniär att personen

ha sådant samband med den kontrollerade verksamhetenantas ett att
kännedom hans identitet förbetydelse kontrollen. Förslagetärom av

generellt och gäller inte enbart tillfällig försäljning.är

Identifieringsbesök

Skattemyndigheten föreslås få besluta identifieringsbesök irätt att om
syfte identifiera bedriva tillfällig försäljning.att antasen person som
Vid sådant besök får Skattemyndigheten kontrollera innehav F-ett av
skattsedel och ställa frågor verksamheten.om

Vid skattemyndighetens identiñeringsbesök be-är en person som
finner sig platsen skyldigpå på begäran legitimera sig och i före-att
kommande fall förete F-skattsedel.

överväganden7.10 och förslag

Inledning7.10.1

tillfälliga försäljningenDen ganska obetydlig del den totalautgör en av
varudistributionen den i absoluta tal för betydandeäven om svarar
belopp. Tillfallighetsförsäljning olika slag har ökat på tid, tillav senare
och med ökat kraftigt inom vissa sektorer. angeläget denDet är att
tillfälliga försäljningen, likaväl den fasta, drivs seriöst och attsom
olika former illojal konkurrens, i form skatteundandragan-t.ex.av av
den, motverkas.
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Distributions-bild.splittradföreterförsäljningentillfälligaDen en
olika Ettförsäljs sätt.mångfaldomfattarformen varor somaven

medofta inte harförsäljningentillfälligadendragkaraktäristiskt är att
funktioner,andrafyllervaruförsörjningen göraegentliga utanden att

splittradeDenolikamedsambandiförsäljning arrangemang.t.ex.
Utredningenföljandebeskrevsförsäljning sätttillfälligbilden avav

ff..1831988:46,SOUhandeltillfällig s.om

främstmycket,varierarhandelsådanolikaFörekomsten typer avav
Mångatidpunkterskildaockså vid ort.olikamellan sammaorter men

ellersäsongsbetonade. Deutpräglattillfällighetsförsäljningar är personer
handeltillfällig utgörskilda formerdriveryrkesmässigtföretag avsom

landetdelararbetarNågraenhetlig över storanågonhellerinte avgrupp.
demdellokalt. äreller Enregionaltverkar storendastandramedan av
Mångaperiodvis.barauppträder däremotAndraåretverksamma runt.

verksamhetsindrivermedan vissafast kundkretsregelbundetbetjänar en
emellertidhandelntillfälliga ärskiftande platser. Denpåtillfälligtmera

handelsådanharföretagellertill deenbart somknuteninte sompersoner
flerasiganvänderföretagareMångasysselsättning.huvudsakligasin av

ovanligtdärför inte ävenattverksamhet. Detsinförsäljningskanaler i är
skildaiodlareochtillverkareellerbutikerfastahar samman-handlare som

handel.tillfälligformnågonhang driver av

Är förförsäljningentillfälliga utsattden7.10.2

brottslighetekonomisk

andra kontant-mångamedlikhetbedömning: IUtredningens
riskzoneniförsäljningentillfälligadensigbefinnerbranscher
tillfälligabrottslighet. Denekonomiskförför utsattatt vara

ochmöjlighetenökarrörlighet attförsäljningens anonymvara
ekobrottsom-angelägetDetskattesystemet. attutanför ärstå

branschen.iutvecklingenföljarådet

bedömningutredningensförSkälen

Kontantbransch

ekobrottssynpunktfrånkännetecknasförsäljningentillfälligaDen av
tillskerförsäljningenförstaproblem. Detstrukturella ärtvå att en-
VarkenkontanttransaktionerAntalet är stort.skilda konsumenter.

kanNäringsidkarenkvitto.intresseraderegeliköparesäljare eller är av
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själv övervaka kassaf1ödet och saknar behov intemkontrollav genom
använda kassaregister 0.d. bristatt I verifikationer kan säljaren

i redovisa intäkter och därigenom slippastrunta att betala inkomst-att
skatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Svarta inkomster kan också
användas till löner. Köparen saknar intresse kvitto eftersomsvarta av
det sällan sig belopprör och det finns därför inget behovstoraom av

kunna reklamera eller styrka äganderätten.att Inte heller kan kostnaden
dras i den enskilde konsumentens inkomstdeklaration. Mindreav
företag i kontantbranschema svåra kontrollera eftersomär intäkts-att
redovisningen osäker. Kostnadsredovisningenär kan också osäkervara
eftersom varuinköp kan ha skett. De beskrivnasvarta problemen ärnu
identiska för kontantbranschema och kännetecknar inte enbart den
tillfälliga försäljningen inte obetydlig del den totala han-utan en av
deln.

Öland,Av de undersökningar skatteförvaltningen gjortsom
Gotland och i Gävleborgs län framgår det finns problem medatt
skatteundandragande inom den tillfälliga försäljningen. Däremot detär
svårt skatteundandragandet inom den tillfälligasätta försäljningenatt i
relation till hur skatteundandragandet i den motsvarande fastastort är
handeln. finnsDet inte några uppgifter det möjligt konsta-gör attsom

skatteundandragandettera vanligt inom torghandelnärom t.ex.mer
jämfört med den fasta frukt- och grönsakshandeln handelsträdgårdar,
saluhallar, butiker. Detsamma gäller tillfälliga försäljare t.ex.av
livsmedel för förtäring stället jämfört med stationära gatukök,

Enligt utredningens samladerestauranger bedömning finns detm.m.
inget talar den fonn skatteundandragande före-emot attsom av som
kommer inom den tillfälliga försäljningen också förekommer inom den
fasta handeln i kontantbranschema. såledesDet inte i den tillfälligaär
försäljningen det strukturella problemet finns kontant-iutansom
branscherna.

Rörligheten

Däremot torde det finnas andra förutsättningar till skatteundandragande
inom delar den tillfälliga försäljningen för handlare i allmänhet.änav
Vi kommer här det andra problemet finns inom tillfälligsom
försäljning och särskilda förutsättningar till skatteundandra-som ger
gande.

Det andra problemet gäller de kontrollsvårigheterna delarstora av
den tillfälliga försäljningen beror verksamheten rörlig.av att ärsom

Det finns i regel inga försäljningslokaler hålla sig till verksam-att utan
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period.kortundersaluståndfrån upprättasbedrivsheten ensom
enbartochförsäljningsorten ärkändainteoftaNäringsidkama är

Möjlighetendag. ärextremfallet någontid, ikortunderverksamma
stådvs.verksamheten,redovisainte atthuvuddärför tagetöverattstor

svårigheternakommerDärtillfilers.nonskattesystemetutanförhelt
intefinnsomfattning. Detverksamhetens ettfå någotatt omgrepp

underenbartverksammaförsäljare ärinslagobetydligt som-somav
anställningellerverksamhetharoch sommarsäsongen annanensom

kännetecknan-enbartinteemellertidKontrollproblemethuvudsyssla. är
mindreellergällakanförsäljningen äventillfälligade för den utan mer

tillskerregistreringnågonetablerasrörelser attutanpermanenta som
gällakanin. Detdeklaration t.ex.ellerSkattemyndigheten att ges

slag.olikahantverkare av
andraåkännetecknasförsäljningentillfälligadenVissa delar av

den fastagällerrörlighet. Det torg-distributionsfonnensintesidan av
fastadeninomstationärlikaminstverksamhetendärhandeln är som

förekom-dettaInslagbyggskundkretsfastoch därhandeln avupp.en
varje årnäringsidkarevissamarknadshandeln därinomävenmer

blikandärigenomochmarknaderlokalatraditionellabesöker anses
kundkrets.stabilfåochmarknadenårligadenetablerade påfast en

hem-lagerförsäljningfastocksåharmarknadshandlareMånga en
inslagetrörliga ärpostorderförsäljning. Detdessutomoch driverorten

verksamheten.delbetydelsfull,låtdärför enbart avvaraen,
strukturentillfälligaden ärmedharproblem göraEtt attannat som

Fackförbundenungdomar.bl.a.arbetskraften,säsongsbetonadeden av
avtalsenligafåttinteungdomarklagomål frånhar fått in många som

denaturligtvisharlönerfrågadetlöner Om svarta an-är omm.m.
arbetsgivaren.rättighetersinagällande motställda svårt göraatt

kontrollproblemen ärochkontantbranschKombinationen somav
tillfälligadeninnebärrörlighetverksamhetensmed attförknippade

ekonomiskförföri riskzonensig utsattbefinnerförsäljningen att vara
ökar. Denförsäljningentillfälligadenbetydelsebrottslighet. Av är att

till-dendärformerOlikaöka.också förväntaskan evenemang,av
ifler.blitenderarinslag,viktigtofta attförsäljningenfälliga är ett

förutkomstförsäljningentillfälliga storadenmöjliggörSamtidigt en
Etableringströskelnarbetslösheten. ärhögadeni skuggan avgrupper

kostnadenhuvudsakligaOfta denliten.affärsriskenoch ärrelativt låg
andrahyreskontrakt ellerin, ingaköpasskallmindre lagerett som

betalas.skallkostnaderfasta som
iförsäljningentillfälligadenfårSammanfattningsvis varaanses

fråndärför angelägetbrottslighet. Detekonomisk ärförriskzonen
RSV:sintresseutvecklingen. Av ärföljaekobrottssynpunkt stortatt
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kartläggning den tillfälliga försäljningenöver beräknas färdigsom vara
under hösten 1997. Lämpligen kan den Ekobrottsmyndighetennya
följa utvecklingen inom tillfällig försäljning liksom inom kritiska
branscher.

7.10.3 skallHur den tillfälliga försäljningen saneras
från ekonomisk brottslighet

Utredningens förslag och bedömning:
Utredningens generella förslag krav typgodkäntom

kassaregister, skyldigheten tillhandahålla kunden kvitto ochatt
möjligheten till löpande specifikation skatteavdrag ochöver
arbetsgivaravgifter ökar förusättningama minska skatteundan-att
dragandet i den tillfälliga försäljningen liksom i närings-annan
verksamhet.

På motsvarande inom den fastasätt handeln börsom
licensavgift införas inom vissa branscher. Det gäller lite sikt

matserveringar o.d.restauranger, inom den tillfälliga för-som
säljningen försäljning livsmedelmotsvaras för förtäringav av
stället och utskänkning.

Det angelägetär PEK-projekt och myndighetsgemen-att
kontroller sker den tillfälliga försäljningen.samma av

Informationsskyldigheten enligt LTF måste upprätthållas
ökad kontroll.genom

Skatteflyktskommitténs förslag för Skattemyndig-rättom
heten utföra identifieringsbesökatt och skyldighet för upplåtare

kontrollera F-skattsedel och föraatt anteckningar ökar förutsätt-
ningarna kontrollera näringsidkare ochatt arbetstagare.

Skälen för utredningens förslag

Näringstillstånd

Utredningen tillfällig handel diskuterade frågan införaom attom
vandelsprövning företagare driver tillfällig försäljning, bl.a.av som

följd förslag från Sverigesett Köpmannaförbundsom en SOUav
1988:46, 212. Utredningen ansåg sådant skulleatt etts. system vara
resurskrävande, bl.a. beroende fortlöpande kontrolleratt måste

En omfattandegöras. administrativ skulle behöva byggasapparat upp.
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deteftersomsärskilt effektivthellerbedömdes inteSystemet som
kontrollinsatserskattemyndighetemasberoende motskulle enavvara

haskulle kommaresursskäl aldrigsmåföretagare atttyp som avav
hittillsvandelsprövninghänvisades tillVidareprioritet.någon hög att

transportbranschema. Somochförsök ibara införts på restaurang-
ekonomiskmedpåtagliga problemhadebranscherdessaskäl attangavs

ochetableringskontrollföremål förde redanbrottslighet samt att var
tillståndsärende-föradministrativtfannsdet därför redan systemettatt

situationmotsvarandeförelåg någoninte detansågUtredningen attna.
försäljningen.tillfälligadet dengällernär

i fråganframfördetillfällig handelutredningenvadUtöver omom
relevantasvårigheten avgräns-kan göranäringstillstånd attnämnas

drivernäringsidkarevarförmotiverainteningar. gårDet att ensomen
försäljningtillfälligmedverksamhetendrygarfast rörelse och utsom

verksam-delnäringstillstånd för vissskall behövamarknaden aven
varförmotiverasvårtocksåDetförheten inte är atten annan.men

inte förtorghandlarefastaförskulle införasnäringstillstånd men
blommor.grönsaker ellerfrukt,säljerbutiker som

Egensanering

försäljningssättförsäljningtillfälligSom enangetts somovan ger
kontantbranscher,olikamångatäckerden delssplittrad bild attgenom

försälj-tillfälliginte harnäringsidkareantaldels omfattar stortett som
det intemedförförutsättningarhuvudsysselsättning. Dessaning attsom

branschorganisationerdominerandefåtalfinns eller genomett somen
deninombrottslighetenekonomiskadenmotverkakanegensanering

tillfälliga försäljningen.
sammanhangbetydelse i dettahaändå bedömsorganisationEn som

förstadettvå plan. FörbetydelseharEgensaneringenTOMER.är
detmedlemskap i TOMER. Förförnäringsidkamaställs vissa krav

vid plats-förandra verkar TOMER störrearrangörer tar ettatt ansvar
upplåtelser.

Kontantbranschproblemet

distributionsform inomförsäljningentillfälligaEftersom den är en
tillfälligadenfinns inomproblemmåste dekontantbranscherna som

harkontantbranschperspektiv. Härangripas frånförsäljningen ett
ochframlicensavgift skallmedföreslagitutredningen tasett systematt

taxi- ellerVarkenfrisörbranschema.taxi- ochtillämpas itill börjanen
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frisörbranscherna förekommer inom den tillfälliga försäljningen. Där-
förekommer försäljning livsmedel för förtäring stället ochemot av

servering alkohol, bl.a. i öltält. framtidaEn licensavgift för olikaav
restaurangverksamhet kommer därför omfattatyper ävenatt mot-av

svarande verksamhet inom tillfällig försäljning.
Utredningen har föreslagitockså krav typgodkända kassaregister

och skyldighet tillhandahålla kunden kvitto i kontantbranschema.att
Övergången till typgodkända kassaregister måste ske flexibelt vilket
innebär införandet kommer ske under övergångsperiod. Föratt att en
utomhushandeln aktualiseras frågan fram kassaregisteratt ärtaom som
stryktåliga och klarar klimatförändringar. Målsättningen är attsom
typgodkända kassaregister skall användas i samtliga kontantbranscher

kapitelse 9.

Hur motverkas de problem förknippade med den tillfälligaärsom
försäljningens rörlighet

Tidigare har beskrivits de PEK-projekt och myndighetsgemensamma
aktioner polisen genomför i samverkan med bl.a. skattemyndighetsom
och försäkringskassa. PEK-projekt och myndighetsgemensamma kon-
troller särskilt värde det gäller tillfällig försäljning eftersomär närav

problemen förekomsten oregistrerade näringsidkare ochett ärav av
arbetstagare. PEK-besöken och kontrollerna torde också ha all-stor
mänpreventiv effekt blotta vetskapen besök förekommer.attgenom om

Enligt utredningens bedömning PEK-projekt och myndighets-är
kontroller effektivt förebygga ekonomisksättett attgemensamma

brottslighet i verksamheter rörliga och tillfälliga till sin karak-ärsom
finns därförDet anledning byggatär. vidare på det förebyggandeatt

arbetet.
frågaEn har anknytning till PEK-projekten skattemyndig-ärsom

hetens befogenhet avkräva identitet. kontrollfonnerDe står tillatt som
buds för Skattemyndigheten bygger normalt överenskommelse och
samverkan med den skall kontrolleras och Skattemyndighetensom
måste ha konkret kunskap för den verksamhetom vem som ansvarar

skall kontrolleras. innehavareOm inte självmant lämnar rele-som en
uppgifter måste Skattemyndigheten tidsödande efterforsk-vanta göra

ningar för fastställa de förhållandena. Någon krävaatt rätta rätt att att
skall legitimera sig föreligger inte. Vid kontroller gator,personer

och marknader har skattemyndigheten därför varit hänvisadtorg till att
begära hjälp polisen. Skatteflyktskommittén har nyligen föreslagitav

skattemyndigheten får befogenhet identifieringsbesök.att göraatt



Tillfällig försäljning... 1831997:111SOU

fåskallSkattemyndighetenföreslagitkommittén rättDärtill har attatt
skattekontroll begäramedsambandvid besök i att person somen

sig.legitimerarplatsenbefinner sig på
upplåterföreslagit denvidareSkatteflyktskommittén har att ensom

skall åläggastillfällig försäljningtorghandel ellertillplats annan
och iF-skattsedelnäringsidkarenskopiainfordraskyldighet att en av

upplåtelsenanteckningar denfinns föraintede fall sådan personom
förslag.SkatteflyktskommitténstillstyrkerUtredningensker till.

PEK-projekt ochtill bådeanknytninghar vissfrågaEn som en
registrera signäringsidkareförskyldighetenidentifieringsbesök attär

skatte-påbörjas. denverksamhet ISkattemyndighetenhos när nyaen
närings-sigregistrerainförts skyldighetbetalningslagen har att omen

regel ökarmervärdesskattepliktig verksamhet. Dennaidkaren bedriver
efter-fáltkontrollerPEK-besök ocheffektivabedrivamöjligheterna att

Även denregistrerade.måstenäringsidkareallaså gott varasom som
effektivarekanidentifieringskontrollenföreslagna göras att mangenom

skett.registreringkan undersöka om
begäraSkattemyndigheten skall haföreslårUtredningen rätt attatt

arbetstagarevilkaspecifikationskall lämnaarbetsgivare överatt en
sambandiarbetsgivaravgifterochskattinnehållen preliminär avser

avgifter.och Genomsådana skatterbetalningenmånatligamed den av
denkontrolleraeffektivareSkattemyndighetenkanmöjlighetdenna
ochförsäljningentillfälligainom denverksampersonal är t.ex.som

preliminärarbetsgivaravgifter ochkontrolleraunder åretlöpande om
kontrolleradedearbetat pådeför justskatt betalas personer som

arbetsplatserna.
tagitskatteflyktskommitténbör de förslagSammanfattningsvis som

redu-möjligheternaökaförslagfram och de attpresenterarsom nu
och likasåutanför skattesystemetstårnäringsidkareantalet somcera

arbetskraften.begränsa den svarta
problemminska deförhar betydelseocksåfrågaEn att somsom

informationsskyldig-konsumenträttsligagäller denmedförrörligheten
heten i LTF.

till-betydelsedetkonsumentsynpunktFrån stor attavanses vara
undanoch drar siguppträderintefållighetsförsäljare ansvaretanonymt

försäljning ställer kravtillfälligdärför lagenför sålda Det är omvaror.
lnfonnationsskyl-adressuppgifter.ochmedsynlig skylt e.d.på namn-

innebärekobrottssynpunkt.värde från Dendigheten ocksåär stortav
deltarvilka näringsidkarekan kontrolleramyndigheter lättareatt som

har ocksåInfonnationsskyldighetenmarknader, mässor enm.m.
filers.ökar förupptäcksriskeneffektpreventiv att nongenom

polis,kontakter medutredningensstudie ochAv KOV:s genom
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skatteförvaltning och framgårTOMER emellertid informationsskyl-att
digheten efterlevs dåligt. Det polismyndighetenär skall kon-som
trollera regelefterlevnaden; uppgift sällan har någon högreen som
prioritet. En sådan kontroll bör emellertid kunna i samband medgöras
PEK och myndighetsgemensamma aktioner. Dessutom borde sådana
kontroller ingå rutin för närpolisema.som en

Som tidigare LTF undernämnts är och bereds föröversyn när-
varande inom Inrikesdepaxtementet. frågaEn gäller bl.a. hur infonna-
tionsskyldigheten kan bli effektivare. kanHär Kommunför-nämnas att
bundet i sitt nonnalförslag till lokala föreskrifter hänvisar till infonna-
tionsskyldigheten i LTF i syfte bestämmelsen känd.göra KOVatt mer
har föreslagit regeringen bör möjlighetennärmareatt överväga att

straffsanktionen iersätta LTF med med administrativaett system
avgifter vid överträdelser informationsskyldigheten. KOVav anser
också kommuner och andra upplåtare platser föratt tillfällig för-av
säljning skulle kunna bemyndigas tillsammans med polisen kon-att
trollera infonnationsskyldigheten efterlevs.att

Av skäl redan framförts utredningen det positivtärattsom anser
infonnationsskyldigheten väsentligt kan förbättras. KOV:s förslagom

låta kommunerna övervaka efterlevnadenatt infonnationsskyl-om av
digheten lämplig metod vidare på. Enligt utred-attsynes vara en
ningens bedömning pekar här liksom många andra områden in-

för ekobrottsbekämpning och konsumenträttsligatresset intressen i
riktning. Utredningen tillstyrker därför KOV:s förslag.samma

7.1 l Konsekvensanalys

Utredningen har inte tagit fram något specifikt förslag för den till-
fälliga försäljningen. I stället kommer den tillfälliga försäljningen att
omfattas förslag generell karaktär eller generella i denärav av som
meningen de sikte samtliga näringsidkare i viss bransch.att tar en
Det gäller typgodkända kassaregister, kvitto, möjligheten till specifice-
rade uppgifter skatteavdrag, ochPEK myndighetsgemensammaom
kontrollaktioner. Konsekvensbeskrivningar finns i flera de avsnittav

behandlar dessa förslag.som
Utredningen hänvisar till skatteflyktskommitténs betänkande detnär

gäller förslagen identifieringsbesök och F-skattkontroll vid tillfälligom
försäljning.

Sammantaget innebär dessa förslag möjligheterna bedrivaatt att
näringsverksamhet utanför skattesystemet kraftigt minskar. skulleMan
kunna den tillfälliga försäljningensäga i detta hänseendeatt höjs upp
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fler närings-blirhandeln. Följdenfastadennivåtill attsomsamma
socialav-mervärdesskatt ochinkomstskatt,redovisaidkare kommer att

minska.kommerkonkurrensenillojalagifter. Den att
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Övriga kontantbranscher8

brotts-ekonomiskmedProblemenbedömning:Utredningens
strukturellahuvudsakligenberorkontantbranschemalighet i
intresseradeinteofta konsumenter ärKundernafaktorer. är som

småbeloppenoftast tillmångaförekommerkvitto, därfåattav
företagsmåmångadet finnsochmed kontantertransaktioner

kontant-pekat någraharUtredningenkontroll.intern ututan
för ekono-särskiltfrisörer,taxi ochb|.a.branscher, utsattasom
andra kon-anledningfinnsbrottslighet. ävenDetmisk anta att

problem.motsvarande Enharpekatsdetantbranscher utän som
finnsdetkontantbranscher. Därandraskeundersökning bör av

utredningenmetodermeddessaproblem bör mötas somsamma
hand licensav-förstadvs. ikontantbranscher,andraföreslår för

dockomfattarframförutredningenförslagdegift. Flera somav
harsärskiltendast deminteochkontantbranscheralla som

pekats ut.

bedömningutredningenstillBakgrunden

Tvätterier

delsdelmarknader. Deti tvåkan delas äri SverigeTvättmarknaden
hushållssektom,kemtvätthushåll,privataförmarknaden t.ex.tvätt

ochföretagoffentligakommersiella ochförmarknadendels tvätt
industritvätt.inrättningar

femtiotalföretagdominerasIndustritvättsektom ettsamtstortettav
inomfrämsttvätterieroffentligt ägdatvättföretagmedelstora samt

krmiljarderomkring 2,5Industritvättsektomlandstingen. omsätter om
året.

småföretag.uteslutandebestår såKonsumentsektom gott avsom
typiskEnkemtvättar.omkring 500det finnsmedräknarMan att

företagetEventuellt haranhörig.och någonskötskemtvätt ägarenav
mellansysselsätterKonsumentsektomanställd.enstakanågon person

liggeromsättningengenomsnittligaDen200-1 500l personer.
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mellan 700 kr.000-800 000 totalaDen omsättningen uppgår till om-
kring 0,5 miljarder kr. Verksamheten bedrivs i lokal fungeraren som
såväl tvätteri butik. Kunderna enskilda konsumenter ochärsom som
det huvudsakligen fråga kontanthandel.är om

Branschorgansiationen Sveriges Tvätteriförbund har kontaktat
utredningen och påtalat företagde vill bedriva sin verksamhetatt som
seriöst har svårt klara sig grund den illojala konkurrensatt av som
uppstått under år. främstDet medlemsföretag iär storstäderna,senare
framför allt i storsstockholmsområdet har problem med illojalsom
konkurrens.

Enligt branschorganisationen använder oseriösa företag ofta meto-
den utnyttja med s.k. kommissionstvätt. Man kommeratt systemet

med antal företag, nyckelbarer,överens skomakerier ochett t.ex.
liknande dessa och lämnar kemtvätt. inlämnadeDeatt tar emot utom
plaggen hämtas, och återlevereras till kommissionärentvättas tvät-av
teriet. kommissionärenFör ligger förmedlingen vid sidantvättav av
den huvudsakliga rörelseverksamheten och tvätteriet oftatvättar
såväl direktkunder i butik rad ombud. Bransch-en egen som en
organisationen gällande dessa tvättjänster ofta säljsgör till priseratt

ligger långt under de marknadsmässiga priser måstesom tas utsom av
företag drivs seriöst och fullgör sina skyldigheter gentemotsom som
samhället och de anställda. Orsaken skulle den delen verk-attvara av
samheten ofta ligger vid sidan den redovisas officiellt, såvälav som av
tvätteriet mottagningsstället.som av

Branschorganisationen har också gjort gällande det i Stockholmatt
förekommer kemtvättar inte registrerade och därför bedriverärsom
näringsverksamhet helt utanför skattesystemet och lagstiftning.annan

illojalaDen konkurrensen har medfört de etablerade företagenatt
tvingas personal. finnsDet ocksåsäga risk för seriösaävenattupp en
näringsidkare reglerna för rädda sin företag.tummar att

Sveriges Tvätteriförbund verkar för egensanering i branschen och
har år skärpt kontrollen. Bl.a. kräver medlemsföre-attsenare man

innehar F-skattebevis. Vidare kontrollerastagen årsomsättning, före-
Ävenkomsten filialer och tvättleverantörer. tekniskexterna utrust-av

ning, arbetsmiljö och yrkeskunnande kontrolleras fortlöpande. Nyligen
har två företag uteslutits förbundet till följd den skärpta kon-ur av
trollen.

Blomsterhandeln

Försäljning blommor sker ofta i butikslokaler det ocksåärav men
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vanligt försäljning och liknande försäljningsställen.med på Itorg stor
utsträckning sker försäljningen kontant betalning före-ävenmot om
tagskunder vill ha kvitto betalningen.

finns inte några utredningar sikte eventuella problemDet tarsom
i handeln med blommor.

sig till utredningen påtalatEn blomsterkedja har ochvänts attstor
finns köpsdet problem med oseriös verksamhet i branschen. Blommor

och säljs redovisning sker, vilket leder till inte skatteratt attutan
betalas utsträckning omfattningen verksamheten motive-i den som av

företagen konkurrensfördelar i förhållan-Därigenom får de oärligarar.
till och avgifter.de dem betalar skattersom

verksamhetGodisbutiker, tobakister och liknande

finnsSveriges Köpmannaförbund framfört till utredningen dethar att
detaljhandeln har problem medanledning misstänka delaratt storaav

problemetskatteundandraganden. i andra kontantbranscher bestårSom
godisbutikeri all försäljning inte redovisas. Särskilt har pekats påatt

finnasdet, i förhållande till efterfrågan, många Sär-uppgettssom av.
innerstad därskilt påtaglig överetableringen i delar Stockholmsär av

det kan varje kvarter.finnas flera godisbutiker i
Även Köpmannaför-tobakister och andra liknande verksamheter har

bundet skäl granskadet finns anledning när-angett att att av samma
mare.

Skälen för utredningens bedömning

Branschorganisationema problem typiska för kontant-pekar på ärsom
branschema. i tvätteribranschen exempelvisSituationen påminner om
den hos frisörema. problem finns med godisbutiker ochDet.ex. som
tobakister återfinns i alla branscher med överetablering och många
relativt små kontanttransaktioner med enskilda, vanligen anonyma,
konsumenter.

finns skäl förhållandenaDet enligt utredningen granskanärmareatt
i de branscher har dock inte kunnat ske inomDettanämnts.som nu
den tid till utrednings förfogande. endast dessastått denna Intesom
branscher bör emellertid studeras andra branscher med liknandeäven
struktur bör bli föremål för kontroller och liknande granskning.

kontroller har under tid i utsträckningBranschvisa storsenare
utförts myndighetsgemensamma projekt del de regio-som som en av
nala samverkansorganens verksamhet. god bild förhållandena iEn av
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bransch kan fås sådana aktioner för säkra slutsatseratten genom men
skall kunna dras fordras i regel också den kartläggningtyp av som
RSV kartläggningarDessa skulle bättre kunnagör. till detanpassas
behov finns uppgifter ekonomisk brottslighet. kanDetsom av om vara

uppgift för den Ekobrottsmyndigheten tillsammans medatten nya
RSV bestämma hur det kan ske.

Några utredningens generella förslag har bäring kontant-av
branscherna. gäller förslagetDet alla transaktioner skall regist-attom

i typgodkänt kassaregister och kvitton skall erbjudas varjeett attreras
kund. Förslaget i skattebetalningslagen 1997:483 näringsidkareattom
skall skyldiga anmäla sin verksamhet hos skattemyndighetenattvara
innan den påbörjas har särskild betydelse för möjligheten kontrolle-att

näringsidkare i kontanthandeln. Med anmälningsskyldighetra nya en
ökar effektiviteten i PEK-besök och fältkontroller, verksamhetert.ex.

Ävenutredningen föreslår kunna utvecklas. utredningens förslagsom
skattemyndigheten skall kunna kräva specificerade månatligaattom

uppgifter vilka anställda med betalning preliminärom som avses en av
skatt har betydelse för möjligheterna kontrollera kontantbranscher.att
Licensavgift metod kan aktualiseras för olika kontant-är en annan som
branscher problemen är stora.om
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Typgodkända kassaregister och9

kvittokrav m.m.

kontanthandeln införs registre-Utredningens kravförslag: l
ring all försäljning i typgodkända kassaregister samtav en
skyldighet kvitton framställtslämna kunderna haratt som av
kassaregistret.

Ändrade för verifikationregler användning gemensamav
föreslås också.

Utredningen rekommenderar myndigheter och andraatt
verkar för kontantkort införs möjligt.att snarast

Skälen för utredningens förslag

Behövs kassaapparater och kvitton

finns för affärsinnehavareDet ingen skyldighet eller attrestauranger
stämpla försäljning kassaapparater. ändå utbrettDetta är ett
förfarande, för det praktiskt kontrollera försälj-bl.a. är sättatt ett att
ning och fram verifikationer. Användningen kassaregister under-ta av
lättar också i regel myndigheternas kontroll verksamhet.av en

Vid den granskning skett vid Operation Krogsanering har intesom
sällan all försäljning iunderlåtit registreraattnoterats att restauranger
kassaregister. försäljning visserligen registreratsallEtt sätt ärannat att

bokföringeni endast tagits med del denna. harDetattmen en av
kunnat ske kassauppgifter från eller flera inteatt apparatergenom en

verifikationtagits med eller det i den legat till grundattgenom som
för bokföringen inte all försäljning.noterats

frisörbranschen det vanligt inte använder kassaregister.l är att man
betalning ofta lämnas direkt till frisörDär det såär tvärtom att en som

har kassa i plånboken. förfarande vanligtverksamhetens Samma iär
den ochtillfälliga försäljningen, marknadshandeln.t.ex. torg-

Uppgifter försäljning förekommerinte all redovisas inte baraattom
det branschergäller de utredningen har funnit ha särskildanär som
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problem med ekonomisk brottslighet. Det generelltettuppges vara
problem för kontantbranschema. Så har företrädare för Köpmanna-
förbundet pekat förhållandena i godisbutiker borde undersökas.att

blomsterhandelEn har anfört detsamma blomsterhandlare.stor om
Sveriges Tvätteriförbund har påpekat det finns problem med bris-att
tande redovisning bland kemtvättar. Listan skulle kunna längre.göras

Utredningens uppfattning problemen har sin grund i detär att äratt
mycket svårt i dag kontrollera den handel sker med kontanteratt som
huvudsakligen till konsumenter.

intresse fåKonsumenternas kvitto i regel mycket be-äratt ettav
Endast vid köp kapitalvaror där förbehållavill siggränsat. av man

återkomma vid eventuella fel fyller kvittot någonrätten att varan
funktion. behöver kvitto från frisörbesök.Ingen Näringsidkareett
däremot behöver kvitton för användas verifikationer i denatt som egna
bokföringen. betyder restaurangbesök sker förDet näratt ett att repre-

viktig för gäller förståsDetsamma andraär gästen.sentera notan
kvitton inköpen sker för näringsverksamhet.när en

Under utredningens arbete har det från många håll framförts krav
det skall införas skyldighet registrera försäljningatt attom en

kassaapparater och lämna kunderna kvitto. viktigt skälEttatt är att
registrering i kassaregister försvårar möjligheten till skattebrott i form

inte alla intäkter i redovisningen. Registrering underlättaratt tasav upp
kontroll verksamhet. blir svårare undanhålla försäljningDet attav en
och använda de oredovisade intäkterna till löner. Branschsane-svarta
ringsutredningen delar denna uppfattning. bokföringslagen införasI bör
krav kontantförsäljningpå skall registreras i kassaregister.att en

Vilka krav bör ställas på kassaregistret

skyldighetFör registrera försäljning i kassaregister skallatt atten
försvåra möjligheten fusktill och underlätta kontroll fordras kassa-att
registret svårt manipulera. börDet inte möjligtär att t.ex. attvara
minska den registerade försäljningen minusinslag. Minus-ettgenom
inslag måste registreras sådant de kan spåras. Detsammasättett att
gäller inslag sker under övning. Utredningen har efter kontaktersom
med företrädare för Skattemyndigheten, enskilda restaurangföretag och
tillverkare kassaregister kommit fram till följande krav börattav
ställas kassaregister. kassaregisterDe skallärett att

innehålla ackumulerat minne grand total för intäkter ochett-
minusinslag,
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ha klocka med datum och tid inte skall ändraatt utan atten som-
detta på kontrollremsan,noteras

producera maskinskrivna kvitton med datum och klockslag, belopp—
med specificerad, löpnummer, identitet kassaregistret ochmoms
momsregistreringsnummer.

Om kassaregistret har funktion med övningsinslag skallså denna
funktion inte kunna användas detta registreras kontroll-påutan att

det så övningskvitton samtidigt kan framställasär attremsan om av
registret. möjligtDet lämna kunder övningskvittonär att utanannars

det behöver uppmärksammas. skall inteDet möjligtatt attvara ur
kassaregistret kopior inslagna belopp detta registreras ita utan attav
minnet.

Av kassaregistrets tömningsrapport Z och saldorapport skallX
framgå

uppgifter kundkvittona,samma som-

grand total med plus och minusinslag,-

identitet och specificerat saldo for varje sammankopplad kassa,-

för tömningsrapport, Z-löpnummer.-

Utredningen har undersökt kostnaden för kassaregisterett som upp-
fyller de krav bör ställas. Kostnaden uppgår till mellan och5 000som
6 kr.000 bör ankommaDet Bokföringsnämnden efter samrådatt
med teknisk expertis bestämma och formulera de kravnärmare som
bör ställas på kassaregister.ett

Skyldighet lämna kvittoatt

Kravet typgodkända kassaregister bör kombineras med skyldig-en
het tillhandahålla kvitto. kravEtt lämna kunden kvittoatt att gör
det svårare underlåta registrering i kassaregister. Kunderatt vet attsom
de skall få kvitto kommer uppmärksamma de inte fårett det. Påatt när
detta kommer konsumenterna fungerasätt draghjälp iatt strävan-som
dena all försäljning skall stämplas in.att

Krav på försäljning skall registreras i kassaregister finnsatt bl.a. i
Österrike.Italien och I Italien skyldigär restauranggäst t.o.m. atten se

till han får kvitto och med sig detta frånatt ett Föratt ta restaurangen.
svenska förhållanden för sådan skyldighet för långt. kanDet inteen
hävdas konsumenterna har något for den ekonomiska brotts-att ansvar
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kontantbranschema.iligheten
skallkvitto. DäremotintesåledesmåsteKunden ettemotta

detmaskinskrivet kvittoframskyldignäringsidkaren ettatt ta urvara
liggerSkyldighetendetta.kundenerbjudaochkassaregistretgodkända

närings-innebär ocksånäringsidkaren. Dethållet attochhelt en
kundförkvitto baraframunderlåtakan attidkare inte ettatt ta en

kvitto.vill haintehansäger att
med kundernasframtidsig imöjligendetAnnorlunda kan te en

kunder ochkan bliutvecklingkvitto. En attskyldighet emottaatt
hushåll,utförstjänsterskervadmedi likhet närhandlare, som nu
kundeneller tjänstpris förlägrekommer överens ett omen varaom

det gällerrelativt litenbedömsRisken närfrån kvitto.avstår varorsom
ofta intekundernabegränsat,för skatter häreftersom påslaget är mer

ofta relativtbeloppenochtill handlarenrelation ärpersonlignågonhar
kvittolösakanfrisörtjänstergällerdäremotdetsmå. När t.ex. nog

oredovisade in-dock debedömsTotaltproblem.blitjänster settett
skyldighetminska medfrisörbranscheninom attkomsterna även en

kassaregister.godkäntframställtskvittonkundernalämna ettavsom

omfattas kravenskallnäringsverksamheterVilka av

och kvitto bör gällakassaregistertypgodkäntkravetsärskildaDet
skertill konsumenteroch tjänsterförsäljningall motsomav varor

intresset för kvittonområdet därdet detbetalning eftersomkontant är
detaljhandeln med alltgälla helasåledesbörbegränsat. Detär mest

slag.olikatill kapitalvarorfrån matvaror av
tillhandahållstjänsterolikaockså gällabörKraven typer somav

lokaler, undertill näringsidkarensanslutningi eller ikonsumenter
betalning. gällerkontant Detvanligen skerdetförutsättning motatt

skoreparationer.ochfotoframkallning, cykel-kemtvätt,t.ex.
i sin verk-näringsidkarekan uppståGränsdragningsproblem när en

näringsidkare.ochenskilda konsumentersig både tillsamhet vänder
kunderna kommertapetserarverkstad därfallet medkanDet t.ex. vara

faktura ochförsäljningen skerdelolika håll, dvs.från motatt enen av
omsättningendelbetalning.kontant Om stormot avseren avannan

tillämpningsområdet.utanförverksamhetenfallerfakturerade tjänster
Är betalarprivatpersonerflesta kundernaså dedet däremot äratt som

användas.kassaregisterskallkontant
detskall gällakassaregisterför kravet påförutsättning är attEn att

betalning. Tjänsterkontantförsäljningfråganormalt ärsett motom
ochhantversarbetenfastighet,enskildutförs t.ex.personsensom
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s.k. hushållstjänster faller därmed utanför tillämpningområdet eftersom
sådana tjänster normalt inte betalas kontant faktura.utan mot

l gränsskiktet finns också tjänster hushållsapparater. före-Där
kommer både kontant och betalning. Regelmässigt torde detannan
dock fakturaså och följesedel utfärdas. Konsumenternasattvara en en
intresse handlingar visar tjänsten har utförts redan i dagärattav som
ganska eftersom tjänsterna relativt dyra och det kan finnasärstort
anledning till reklamation. Denna tjänster bör således kunnatyp av
hållas utanför tillämpningsområdet.

Kravet kassaregister och kvitto gäller endast näringsidkare. Det
innebär det inte aktuellt med sådant krav tillfälligtnågonär näratt ett
säljer för finansiera skolresa. börDet således endastatt t.ex.varor en
gälla näringsverksamhet i den betydelse detta har enligt skattelag-som
stiftningen.

Övergångsregler

De särskilda kraven kassaregister bör i princip gälla närings-alla
idkare driver näringsverksamhet i kontantbranscher. kan dockDetsom
finnas branscher enskilda företagoch under kortare eller längresom en
tid kan behöva undantas från kraven. bör i första handDetta vara en
fråga för Regeringen och Bokföringsnämnden meddela närmareatt
föreskrifter undantag, både och sådana bör gällapermanentaom som
övergångsvis. Flexibilitet enskilda företag fordras förgentemot ett
smidigt genomförande refonn.dennaav

Undantag bör kunna för företagmedges har begränsat antalettsom
transaktioner. blir då frågaDet automatiskt relativt storaom genom-
snittliga för transaktionbelopp varje eftersom det knappast ärannars
fråga näringsverksamhet någon kan försörja sig på. ställetlom en som
för registrering i kassaregister kommer det då ändå utfärdasatt en
särskild eftersomveriñkation konsumenter vill ha kvitton detnär är
fråga kostnader.störreom

marknadshandlareDet kan och övergångsvisövervägas torg-om
bör från kassaregisterkravet eftersomundantas de kassaregister som
finns marknaden i dag ofta känsliga för väder och vind. Uveck-är
lingen område går dock snabbt. behöver bara tillinom detta Man se

längre fram i dettahur registrering sker med kontantkort dettamer om
och det finns redan sådanaavsnitt. fordras endast liten dosaDär en nu

ökarkassaregisterockså kravför torghandlare. kanDet antas att ett
utvecklingen inom detta område.skyndaintresset att

kassaregister ochfungerandei dag välhar redanMånga företag
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samtliga detalj-dock inte alla gångerkontrollsystem. Dessa motsvarar
Med hänsyn bl.a. till dekassaregister.ställaskrav bör ettsom

kassaregistersystemmed bytakostnader förknippadeär att ut storasom
minimikravenmedges från vissaövergångsvis kunnabör undantag av

förbör kunna medgesUndantagsådanavad gäller befintliga system.
gjort investeringnyligenför företagtid till tio år att ensomen om upp

förutsättningonödiga kostnader.åsamkas Eni kassaregister inte skall
kontroll.fungerande internharföretagetför detta bör att envara
småföre-samtligaundantagsregeln i praktikenfrånDärmed utesluts

småföretagare bör kunnafinnas fallkan dockDet när äventagare. en
ihar investeratnyligensmåföretagareundantas. sådantEtt ettär som

de fordrasinte alla kravuppfyller mångakassaregister sommensom
för typgodkännande.

kanskall införastidpunkt kravetfrån vilkendet gällerNär som
den tidår.övergångsperiod på minst Detbehövas motsvararett somen

regleranledning påmedutbytehar beräknats för taxametrar av nyaav
sammanhangbeakta i dettaYtterligare faktordet området. äratten

kontantkort.användning Kontant-kassaregister förbehovet avav nya
till år. Tid-omfattning tvånyttjade ikort förväntas bli större treom

för näringsidkamadet möjligtsåpunkten bör bestämmas är attatt
kassaregister samtidigt.ochför kontantkortskaffa utrustning nya

verifikationGemensam

affärs-för varjeskall detbokföringslagen 1976:125Enligt 5 §
tredjefall får dock, enligtvissaverifikation. Ihändelse finnas manen

fleraverifikation föranvändaparagraf,stycket gemensamsamma
vid kontantunder daginbetalningaraffárshändelser. gällerDet en

enskild verifikation inteoch tjänsterförsäljning utanomav varor
verifikationen får antingensvårighet kan Denupprättas. gemensamma

och alla registre-kassaapparatenfinns ikontrollremsa upptarvara en
handlingellerringar, kassarapport anger summan avannan som

kon-andra företag med mångaocherhållna betalningar. Restauranger
veriñkation.användafårtanttransaktioner gemensam

förrekommendationutgivitBokföringsnämnden har gemensamen
följande.kontantförsäljning föreskrivsverfikation, VidBFN R

eller fåtal kassa-använder endast20. mindre företag,I ettensom
bestå kontrollremsorverifikationenskall denapparater, avgemensamma

jämte tömningskvitton från kassaapparatema.
får denföretag använder flertal kassaapparater2 I ett gemensammasom

tömningskvitto förfogasverifikationen bestå kassarapport till vilken ettav
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varje kassaregister. falll dessa kontrollremsa från kassaapparatutgör
inte räkenskapsmaterial. förutsättningEn för kontrollremsa skall kunnaatt

kassarapport företaget har fungerandeersättas väl förär att ett systemav
intern kontroll kassarapporten med kontroll-överensstämmerattav
remsoma.

Kontrollremsan den enda handling visar vadär registrerats.som som
dennaAv kan det ovanligt många nollslag, krediteringarärman se om

möjlighetDen till efterhandskontroll sparad kontrollremsaosv. som en
kan inte erhållas sätt.annatger

RSV har i kartläggningspromemorian Restauranger, anfört1995, att
arkiveringsbestämmelsema inte följs och rekommendationerna böratt
ändras så det klart framgår kontrollremsoma, antaletatt att oavsett
kassaregister, alltid skall i fåmansföretag, eventuellt förenat medsparas

möjlighet till dispens.en
Enligt vad har inhämtats från Bokföringsnämnden fåmans-ärsom

företag i princip alltid skyldiga kontrollremsor. Fåmansföretagatt spara
uppfyller nämligen inte kravet på väl fungerande för internsystem
kontroll förutsättning för kontrollremsanär inte skallattsom en
behöva Från fler håll harRSV emellertid framförtsänsparas. syn-
punkter Bokföringsnämndens rekommendationer och tolkningen av
dessa. Såväl Skattemyndigheten enskilda företagare osäkra påärsom
vad med väl fungerande för intern kontroll. Få-systemsom avses
mansföretagama själva förstås deras kontroll verk-attanser egen av
samheten väl fungerande bl.a. eftersom de själva dagligenär arbetar i
den. Osäkerheten tolkningen rekommendationerna medför attom av
skattemyndigheterna godtar kontrollremsor inte haratt sparats trots att
det rätteligen skulle ha skett.

förbättraFör möjligheterna kontrollera kontanthandeln böratt att
klargöras huvudregeln kontrollremsan räkenskaps-äratt utgöratt
material och skall kanDetta i och för sig ske Bok-attsparas. genom
föringsnämnden förtydligar sin rekommendation. för markeraMen att
frågans betydelse och för saken skall uppmärksammas böratt en
uttryckligt förtydligande införas i § bokföringslagen.5

Ansvar

Kravet på all försäljning skall registreras i typgodkänt kassa-att ett
register förmåste det skall ha effekt straffsanktionerat. Det-att vara

gäller kravet kvitto skall tillhandahållas kunden.attsamma
själva underlåtenhetenDet registereraär medför straff-att ettsom

innebärDet det inte krävs någon effekt för skallatt attansvar. ansvar
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intetransaktionmed endadetprincip räckerkunna utkrävas. I att en
falldock ifordrasskall utkrävas attstämplas in. För vartatt ansvar

falletinträder i detoaktsamhet. Ansvarberor ävenunderlåtenheten
typgodkänt.kassaregistret inteskerregistrering äratt om

den-straffbestämmelsenomfattasskall ärpersonkretsDen avsom
detdvs.bokföringsbrott,vid äratt genompersoner somsomsamma

näringsidkarenförställning harreellaellerformellasin attett ansvar
be-Enligt allmännaområde.dettabestämmelserochlagarföljer

till Detmedhjälpare dömasdenstämmelser kan äräven ansvar.som
tillmedverkareller barmästarebutiksföreståndareinnebär att somen

kassa-medhjälp tillförskall dömasregistrerasinteförsäljningatt
registerbrott.

dendagsböternonnalfalletibrott börStraffet för detta menvara
ådö-affärshändelser börregistreraunderlåtertidunder längre attsom

fallenstakaådömas förbördagsböterinnebärfängelse. Det att avmas
blifängelse börkvittolämnaellerregistreraunderlåtenhet attatt men

Därmediunderlåtenhetenframgårdetföljden så system.sattsattsnart
tid.tillfällen under någonfleraunderlåtits vidregistreringattavses

månader.fängelse i högstellertill böterbörStraffskalan sättas sex
vidmöjligtdet ocksåstraffskalanfängelse ifinns attEftersom det är

misstanke brott.husrannsakan vidförordnabehov omom
straffbestämmelsenbörbokföringslagenmed brottlikhetI mot

brottsärskiltKassaregisterbrottbrottsbalken.kap. ärinföras i 11 ett
bokföringsbrottet.medfinns intekonkurrensoch någon

Smart-CardKontantkort

gällerprojektharNordbankenoch ettSparbanken gemensamtett som
Även medarbetarpostgirotsmart-card.kontantkort benämnt ett

medsamordnaskommersannoliktkontankort, vilketmed attsystem
bankernas.

alltframförkontanthanteringen iminskamed projektetSyftet är att
ipågårbedrivits i Lund ochPilotprojekt harkonsumentsektom.i nu

i lanseraårDärefter beräknarHalmstad.Uppsala och att senareman
möjlig-skall hahela landetområden ochinomkontantkortet större att

år 2000.använda kontantkorthet att
bankkundföljande köpsKortetKontantkort fungerar sätt. av en

isärskild kodanvändandemedkan sedan,kr.för 100 Kortet av en
maximaltmedtankasbankkort m.m.,för bankomat,framtiden samma

allakan finnastankningsautomatersker iTankning500 kr.l som
användaskan däreftertankat kort sättstad.ställen i Ett sammaen
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plånbok med kontanter med den skillnaden kortet kansom atten
redogöra för de tio kontantk6pen har gjorts. Kontant-senaste som
kortet har likheter med telefonkort. Den skillnaden telefon-ärstora att
kortet endast kan användas i telefonautomater.

När handlar och skall betala med kontantkortet stopparman man
bara detta i liten dosa. kanDosan kopplas till vanligt kassa-etten
register. finnsDet också bärbara kontantkortdosor drivs medsom
batteri. Dosoma relativt billiga 1 000 krär styck. Denca per summa

kunden har handlat för i dosan försäljaren och dettanoteras närsom av
gjort trycker kunden knappär för registrering köpet. Deten av

krävs ingen kod och samtidigt kan registrering ske i det vanliga kassa-
registret. Därefter kan kunden dosan avläsa hur mycket pengar som
finns kvar kortet.

Fördelen med detta ekobrottssynpunkt det endasystem är attur
för företagaren få tillgång tillsättet de medel han erhållitatt som
försäljnng betalats med kontantkort dosanär tömmaattgenom som

bank. kanDet han via telefon uppsöka bankengöra utan atten men
måste alltid företagets bankkonto.sättaspengarna

Alla företagare i kontantbranschema kommer behöva komplet-att
sina kassaregister eller köpa Redan itera dag finns dosornya. som

frisersalonger med många företagare.t.ex. Dosoma kanpassar egna
också användas torghandlare eftersom det inte krävs elanslutning.av

En utbredd användning kontantkort kan förväntas minska skatte-av
undandragandet inom kontanthandelssektom på påtagligt efter-sättett

det blir mycket lättare kontrollera företagen. Kontanter iattsom som
dag läggs i kassalåda kommer bankkonto,sättas vilketatt etten

det möjligt för skattemyndighetergör och andra föra i bevis huratt
företags intäkter liggerDet således istora allasett är. intresse att

underlätta och stödja med kontantkort.ett system
Systemet mycket enkelt och bra för konsumenterna.är Det går

fortare betala med kontantkort med kontanter.att vinnerett än Det
företagarna på. företagenäven För innebär kontantkortet kontant-att

hanteringen minskar vilket kommer innebära minskningatt en av
butiksrånen och de skador de för med sig.som

Användningen kontantkort incitament redovisaär denett attav
försäljning betalas med detta. Kontantkort verksam metodärsom en

ekonomisk brottslighet i kontantbranschema.mot Utredningen rekom-
menderar därför myndigheter, organisationer och enskilda att gemen-

arbeta för kontantkort införssamt möjligt.att snarast
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Konsekvensbeskrivning

då särskiltföretag ochmedför mångakassaregisterKravet att
samordnasinvesteringenkassaregister. Omimindre måste investera

marginaleffekten begränsad.kontantkortutrustning blirmed inköp av
kr.000-6 000kassaregister kostar 5Enbart ett

teknik ochkunskaper ifordrarkassaregisterTypgodkännandet av
för arbetetexpertisfår anlita tekniskBokföringsnämndenbokföring.

dockmedförkassaregisterFrågantypgodkännanden.med ett mer-om
beräkna. Endetta blir svårtnämnden.arbete For Hur är ut-attstort

förbestämmelser ochmotsvarandegångspunkt kan att ansvarvara
Vägverkethandläggs hos äventaxameterföreskrifter person somav en

arbetsuppgifter.har andra
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Licensavgift10

"Vi utredningens Iicenavgiftsmodellen den lämpligastemodellenfördelar attsyn
undanhållaradikalt förbättra möjligheten hindra oseriösaatt att attpersoner

utredningens "osvenskt"skatter och avgifter. dock förslagatt attmenar
regelverketoch i övrigt interisken uppenbar det svenska etablissemangetatt

innovativt förslag."för den härmoget typen av

Taxiförbundets remissyttrandeSvenska SOU 1996:172över-

Sammanfattning

Licensavgift pricipskiss har remiss-Utredningens delbetänkande en-
behandlats hälften remissinstansema positiva tilloch omkring ärav
förslaget taxibranschen. Utredningen föreslårlicensavgift iom en
därför detaljförslag licensavgift, till börjanutarbetasatt ett om som en

licensavgiftfrisörbranschema. lite sikt börskall införas i taxi- och På
införas restaurangbranschen. Efter fördjupade branschkart-iäven

läggningar licensavgift införas i flertal kontantbranscher.bör kunna ett
med licensavgifter kunna det kon-På lång sikt bör ersättaett system

ventionella skattesystemet.

Inledning10.1

delbetänkandet Licensavgift principskiss harI SOU 1996:172en
utredningen redovisat detaljerad skiss hur framtida minimibe-en en
skattning licensavgift skulle kunna princip-Primärtut. toggenom se
skissen sikte taxibranschen, licensavgiften kan, efter bransch-på men
specifika justeringar, överföras till andra kontantbranscher t.ex.som
frisörer.

remissbehandlats. förteckningBetänkandet har remiss-En över
instansema och sammanställning remissyttrandena finns till-överen
gängliga i Finansdepartementet Fi 96/5065.

det följande beskrivs i korta drag principskissens licensavgifts-I
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remissutfallet punkterVidare redovisas delar och någrasystem. av
kommenteras remissyttrandena.

redovisas utredningens ställningstagande till det fortsattaSlutligen
licensavgiftssystem.arbetet med ett

Bakgrunden till licensavgiften10.2

strukturella skäl vissa möjligheter tillkontantabranschemaI ges av
skatteundandragande.

regel företag saknarKontantbranschema domineras i småav som
detalj kunna följa verksamhetensbehov intern kontroll för iattav

dennesresultat och kontrollera kassahanteringen. ochFöretagaren
anställda be-familj driver och kontrollerar verksamheten. Antalet är

personal.det alls förekommer anställd Företagets ochgränsat, om
finns tvåpartsför-familjens intressen sammanfaller. således inteDet ett

enskilda konsumenterhållande mellan företag och Kundernaägare. är
för för köpa-inte efterfrågar kvitton eftersom beloppen småär attsom

samband med eventuellskall sig ha dem inytta t.ex.av enren anse
vid försäkringsskadareklamation, för kunna styrka sin äganderättatt

e.d. Vidare kvitton värde verifikation för enskilda konsu-saknar som
kostnaderna inte får dras vid inkomsttaxeringen.eftersommenter av

Ärtillförlitliga.garantier för räkenskapemaDet finns inga äratt
i fråga frisörtjänster, det ocksåtjänsteinnehållet ärstort, t.ex. som om

verksamhetens omfattning och intensitetsvårt få någotatt grepp om
faktorereftersom få. innebär dessainsatsvaroma Sammantagetär stora

företaget befinner sig imöjligheter till skatteundandragande. Om en
moraliskaoch hård konkurrens har denbransch med överetablering

försörjningen.ribban sänkas för klara företaget och Detlättare att att
till varför inte alla intäkterhöga skattetrycket naturligtvis motivär ett

redovisas.
finns dokumenterade i taxi-, frisör ochbeskrivna problemen välDe

finns inom tillfällig försäljning,restaurangbranschema. Problemen även
förekomsten skatteundandragandet väl såsannolikt är stortmen av

fasta detaljhandeln. tid har de seriösainom delar den Påav senare
från företag etablerattvätteriema känt hårdnande konkurrens somav en

betala skatter och avgifter.sig marknaden och ipå struntar attsom
inom exempelvis blomster- och godishandeln.Problem finns också

flesta företagsjälvklarhet bör understrykas; de i kontant-En
dessa företag i första handbranscherna seriösa och det ärär som

företagens illojala konkurrens.drabbas de oseriösaav
företag, mångakontantbranschema finns det hundratusentalslnom
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mycket små. Skatteförvaltningens revisionsresurser förslår inte långt.
omfattningInte i begränsad finns möjlighet revideraänannat att

företagen kontantbranschema.i har inte enbart medDet göraatt att
antalet företag för i förhållande till antalet revisorer ocksåär stort utan
med skatteförvaltningen ofta prioriterar de företagen. Därtillstörreatt
kommer svårigheten revisioner få fram någorlunda säkraatt genom
uppgifter företag i kontantbranschema.om

Andra kontrollinstrument också begränsade. Kontrolluppgifterär
kan inte införas i branscher där kunderna konsumenter och därär
antalet transaktioner oändliga. Redovisning kan krympas ellerär ut-

för andra manipulationer. Kontantberäkningar och brutto-sättas
vinstberäkningar kan leda till skönstaxeringar resurskrävandeärsom

framkomligoch knappast komma till med utbrettväg rättaatt etten
skatteundandragande.

Genom kontakter med bl.a. branschorganisationer fack-och
föreningar framgår företag imånga branscher haratt utsatta stora
problem med illojal konkurrens och de anställdas trygghet under-att

Ävenmineras. i så genomreglerad bransch taxi proble-ären pass som
stora.men

Med beaktande de problemen har beskrivits bak-och motav som
grund vilka alternativ till buds bedömde utredningenstår attav som en
framgångsrik metod komma till med problemen inom bl.a.rättaatt
taxibranschen införa form schablonbeskattning, dvs.någonattvar av

beskattningen helt eller delvis skulle grundas andra faktorer änatt
den underliggandeskattskyldiges uppgifter i deklaration ochegna
bokföring. skatteutfallet jämförtHärigenom skulle bli realistisktmer
med dagens beskattning.

intryck schablonbeskatt-l detta arbete utredningen olikatog av
beskatt-ningssystem finns i andra länder. Till sådana utländskasom

ningsfonner frivilligt sig till, vilket harkan näringsidkare ansluta
fördelen förutsättningarna för schablonbeskatt-kan bestämmaatt man
ningen verksamhet, företagsfonn, omfattning, anställdatyp osv..av

fortsättningsvisDe inte uppfyller de stipulerade kraven får ävensom
beskattas ungefärenligt konventionella regler, uppbyggdaärsom

inför själv-i Sverige. Utredningen stod emellertid detsättsamma som
klara faktum taxirörelse liksom andra företag kontantbranschemaiatt
drivs företagsforrneri olika och där skatter och avgifter kanaliseras
olika händer resultat företagsforrn och förekomst anställdettsom av av
personal.

Någon frivillig form schablonbeskattning kunde inte komma iav
fråga eftersom syftet med beskattningen minska skatteundan-attvar
dragandet. Till frivillig schablonbeskattning skulle anmälas enbarten
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medan dedetkunde drade näringsidkare systemetnytta av nyasom
fördelaktigarekonventionella skattesystemetdetansåg att varsom

i detta.skulle kvarstå
metoder fördärefter med fram tvåarbetadeUtredningen att ta

minimibeskattning verksamheten. Me-schablonbeskattning för aven
konventio-minimibeskattningen skulle detningen inte ersättaattvar

den befintligadet skullenella skattesystemet stöttaattutan snarare
beskattningen.

benämningen intäktsmodellen.gick under DetmodellenDen ena
med denfortfarande tillämpasskullekonventionella skattesystemet

till bransch-för i förhållandelågaskillnaden intäkterna ettatt varom
be-nivå. Följden blev högrehöjas till dennaskulle intäkternaindex

inte schablonbe-index aktualiseradesintäkternaskattning. Om översteg
dessaefter antalet taxibilar och hurskattning. Index skulle bestämmas

omvänd bevisbörda.innehöll regelmodellanvändes. Denna omen
uppfyllde index-varför intäkterna inteskattskyldige visaKunde den

eller ned.schablonbeskattning underlåtaskundekravet sättas
till intäkternalicensavgift såg intemodellenandraDen utan

Beroendeverksamheten.resultatetskattemässigatill det avsnarare
nivåbestämdes lägstaanvändstaxibilar och hur dessaantalet en

ochUndersteg skatteroch avgifterna.licensavgift för skatterna av-
faktiskmellanskillnaden betalasgifter licensavgiften skulle som en

månad och jäm-skulle betalas varjeLicensavgiftenlicensavgift. en
avgifterskatter ochlicensavgiften och demellanförelse skall göras

uppbördsdeklarationen skatte-månatligaredovisas i denskallsom
skattekontosystemet.i detdeklarationen nya

neutral olika företags-licensavgiften denmedFördelen ärär motatt
mot/licensavgiften avräknasoch avgifterformer. skatterDe som

mervärdes-eller A-skatt,skatt F-skattjämförs med bl.a. företagetsär
arbetstagareinnehållen preliminärskatt försocialavgifter ochskatt,

avräkning mellan åretsslutligskatteavdrag. Vid årets slut görs en
licensavgiftema. Licens-avgifter och de samladetotala skatter och

tillavgifterna lägst måste uppgåavgiften skatterna ochinnebär att
storlek.licensavgiftens

utredningenmellan de båda modellerna ansågVid jämförelse atten
uppfattning delaslicensavgift föredra.med Enattett system somvar

tagit ställning till modellerna.de remissinstanser somav

licensavgiftmed10.3 Systemet

verksamhet bör vissLicensavgiften bygger att en generera en
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beroende bl.a.Licensavgiftens storlekavgifter.mängd skatter och är av
Licensavgiften måste grundasomfattning.verksamhetens omstän-

ochberäkna skatte-relevanta fordels kandigheter attansessom
avgifternaSkatterna ochmanipulera.avgiftsutfallet, dels svåraär att

vadoch läge,affárslokalensbestämmas efterkan ytaparametrar som
rörelseniverksammaverksamheten består hur många är m.m.som

destofleranvändas samtidigt ochkanFlera parametrarparametrar
blirnyanserat systemet.mer

det kon-den skalllicensavgiften inteMeningen med ersättaär att
räkenskaperskattskyldige skall föradenventionella skattesystemet utan

emellertid deLicensavgiften innebärordning.i vanligoch deklarera att
inkomst-resultatredovisasoch avgifterskatter ett avsomsom

verk-bestämd förlicensavgiftjämförs med denberäkningen ärsom
avgifterna licensav-redovisade skatterna ochUnderstiger desamheten.

licensavgift.faktiskmellanskillnaden betalasgiften måste som en
tillämpningha varit vidden skulleBeskattningen blir högre än av

Överstiger skatterkonventionella skattesystemet.i detreglerna enbart
inte betalasytterligare belopplicensavgiften behöver någotavgifteroch

minimibeskattning. Densåledes karaktärenLicensavgiften harin. av en
avgiftemaskattema ochmellan de redovisadejämförelsenbeskrivna

skattedeklarationenvarje månadskall skelicensavgiften närresp.
skattemyndigheten.tillochuppbördsdeklarationen upprättas ges

inne-F-skatt,preliminärskatternaredovisade t.ex.inte deUppgår
utgåendeöverskjutandeochanställdaA-skatt forpreliminärhållen

arbetsgivaravgifterochegenavgifteravgifternaochmervärdesskatt
licensav-faktiskbetalasmellanskillnadenskalllicensavgiften som en

jämförelse skeochavräkningårligslut skallgift. Vid årets göras enen
ochredovisade skattemalicensavgiftema och desamlademellan de

licensavgiftemabetaldaavgifter deochskatterUnderstigeravgifterna.
skillnaden.återbetalningsker inte någon av

taxibranschenLicensavgift i10.4

kon-och förtaxibranscheninriktadPrincipskissen attnärmastvar
branscheni denlicensavgiftermed parametrarkretisera togssystemett

efterlicensavgiftenbestämdesprincipskissenavgiftsnivåer fram. Ioch
fordonenhurtrafik ochhar itaxiföretagantal fordondet ettsom

ochflerförarlicensenförarlicens,iindelning gjordesanvänds. En
användstaxibilsikteEnförarlicensdispensnivå. tog avsomen

belopptillberäknadesLicensavgiftenendast förare. mot-ett somen
medverksamhetförnonnalinkomstensvarade ett80 procent enav
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fordon och förare. Beräkningen skedde grundval uppgifteren av
från branschorganisationer och RSV:s skatteregister. totala skatte-Det
och avgiftsuttaget uppgick till 110 000 kr året, vilket motsvaradeom

månadslön drygt kr före skatt. Eftersom14 000 licensavgiftenen
skulle 80 normal verksamhet beräknadesmotsvara procent av av en
licensavgiften till 6 000 kr i månaden.

flerförarlicensen, fordonFör dvs. får föras obegränsatettsom av
antal förare, hade utredningen svårt beräkninggöra närmareatt en av
hur mycket skatt dessa fordon genererade. Skälet bl.a. dessaattvar
fordon används med mycket variation. Vissa fordon, särskilt istor
storstäderna, där finnsdet kundunderlag dygnet under delrunt storen

veckan, körs i skiftgång många förare. Andra bilar används iav av
begränsad utsträckning flerförarbilar, under trafiktoppar.t.ex.som
Flerförarlicensen beräknades därför försiktigtvis till enförar-1,2 gånger
licensen kr.6 000 Med hänsyn till intäkterna de rörligaatt resp.
kostnaderna ökar med fasta20 medan de kostnaderna kon-ärprocent

flerförarlicensenlåg i storleksordningen 8 kr.500stanta
En dispensmöjlighet infördes för taxiföretag i glesbygd taxi-när

verksamheten inte bedrivs heltid. Licensavgiften beräknades i
dispensfallen till i4 000 kr månaden.

visa licensavgiften betald skulleFör licensmärken skickasatt att var
till företagen. märken skulleDessa vindrutan. märketAvsättas
skulle framgå inte för vilkenenbart månad licensavgiften betaldvar

också vilken kategori licensavgift hade betalats. Häri-utan av som
kunde kontrolleras myndigheter, konkurrenter ochsystemetgenom av

kunder. Tanken märket också skulle kunna ianvändas andraattvar
branscher med licensavgift syftei utåt visa företag hade gjortatt att ett

för sig. koppling finns också mellan trafiktillståndEn och licensav-rätt
gift. Betalas inte licensavgiften återkallas trafiktillståndet.

10.5 Remissinstansema

femtiotalEtt yttranden delbetänkandet har kommit ochöver sam-
manfattningsvis det lika många remissinstanser positivaär ärsom som
negativa till principskissens förslag. börDet tilläggas flera remiss-att
instanser påpekat det svårt någon definitiv ställning tilläratt att ta ett
principförslag och därför lämnat sina yttranden med det förbehållet.

Flertalet de myndigheter och organisationer harnärmastav som
för eller intresse taxibranschen positiva till förslagetäransvar av om

licensavgift och konkret lagförslag bör fram. Väg-att ett tasmenar
verket ställer sig bakom intentionerna med förslaget. Länsstyrelsernai
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Länsstyrel-licensavgiften.Östergötlands tillpositivalänochSkåne är
ställataxirörelsedrivaförvillkor ettAtti Skåne attsommenarsen

hittillskanskedetavgifterochskatter ärbetalninglägsta krav av
iskattemoralenåterställaförförslagviktigaste attpresenterats ensom
denlänVästerbottensLänsstyrelsen attibransch.havererad anser

storstadspro-främsttaxibranschen äribrottsligheten ettekonomiska
Riksförbund Friaförslaget. Taxiägarnasdärföravstyrkerochblem

TaxiförbundetSvenskaförslaget.tillpositivaiställer sigTaxi stort
angelägetdetpåpekar är attförslagutredningens attvälkomnar men

licensavgiften.följdtillminskarkontroll intemyndigheternas av
endastbyggamåsteTaxiförbundet systemet enSvenska attanser

efternedskall kunnalicensavgiften sättasochavgiftskategori att
för-tillstyrkerTransportarbetarförbundetSvenskaprövning.särskild

åkeribranschen.iinföraslicensavgift bör ävenochslaget attanser
svårkontrollerade bran-licensavgifter inommedidénRSV attanser

intres-brottslighet,ekonomisk ärfördessutomscher, är utsattasom
tekniskaochpraktiskaomfattandeemellertidpekarRSVsant.

taxibranschenväl irelativtproblem. RSV systemetatt passarmenar
det dåOmbranscher.andraförutförligtbeskrivas ävenoch det böratt

börtaxibranschenförendastinföraslicensavgifter kanvisar sig att
införas.inteuppfattningenligt RSV:s systemet

schablonbe-medsystemSverige ettför Västra attHovrätten anser
framkomlig vägutsträckningvissikanformskattning i någon vara en

brottslighet.ekonomiskför bekämpaatt
förslagetbetänkligheter motStockholm harKammarrätten i stora

prak-ochprincipiellabåderadförslaget inrymmeroch att enmenar
betänkandet.ibelystatillräckligtellerlöstaintetiska problem ärsom

tillhänvisningmed attförslagetavstyrkerBolçföringsnämnden en
bokförings-sänktallmäntmedförariskerarschablonbeskattning att en

branscher.berördastandard i
uppfattning attutredningenshuvudsakiRikspolisstyrelsen delar

ekonomiskmotverkametod förlämpligkanlicensavgift attvara en
brottslighet.

vidare.utredavärdvällicensavgiften attRiksåklagaren ärattanser
väsentligatilllederförslagetgenomförandebedömerRRV att ett av

utformning.principiellaförslagetstillstyrkereffekter ochpositiva
vid Uppsala meto-fakultetsnämnden universitet attJuridiska anser

ochväl värdförefaller attlicensavgifterden med prövaatt mananser
till regler.förslagfram konkretaochskall arbeta vidare ta

licensav-införastarka skäldet finnsKonkurrensverket attattanser
gifter.

ochförslagetavstyrkerUppgiftslämnardelegationFöretagens menar
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förbättrad kontroll kan effektivare.att vara
Glesbygdsverket licensavgifter kan minska problemen iattanser

storstäderna föreslår generellt undantag från licensavgiftatt ettmen
införs för gles- och landsbygdsområden.

Konsumentverket tillstyrker inför licensavgift iatt man prov
taxinäringen.

Näringslivets organisationer, med undantag de företräderav som
taxibranschen, allmänhet förslaget.i negativa till Företagarnasär
Riksorganisation avstyrker förslaget och schablonbe-att ettanser
skattningssystem förstai hand bör syfta till förenklingaruppnå iatt
nuvarande reglering. Grossistförbundet Svensk Handel avstyrker för-
slaget finnsdet efter omarbetning kanatt momentmen anser som

under tidsbegränsad period. Förbundet framhåller detprövas atten
starkt kan ifrågasättas befarade eller konstaterade missförhållandenom
inom vissa branscher tillräckliga skäl för frångå den fundamen-är att
tala principen skatter och avgifter baseras de faktiska intäkteratt

verksamhet föreslår förbundetI stället licensav-attsom en genererar.
giften skall preliminär skatt vid den slutliga avräk-ses som en som
ningen jämföras faktiska fak-skall med det resultatet. Understiger de
tiska skatterna licensavgiften bör den skattskyldige beredas möjlighet

inkomma med redogörelse för varför hans verksamhet inte såäratt en
lönsam i normalfallet i branschen. rimlig förklaring inteKansom en

fastställs skatten till licensavgiftens belopp. Framstår däremotges
orsaken rimlig bör licensavgiften kunna jämkas till korrekt nivå.som

StockholmsSAF, Handelskammare och Sveriges Industriförbund hän-
visar till frånyttrande Näringslivets skattedelegation avstyrkerett som
förslaget det oacceptabeltoch det inte skall möjligtattanser vara vara

ändra licensavgiften. hänvisar företagsbeskattningensMan tillatt
grunder till nettovinsten skalloch ligga till grund för beskattningen,att
inte licensavgift. Skattedelegationen sig emellertid intemotsätter atten

preliminärt licensavgiftssystem införs i syfte för lågamotverkaett att
inbetalningar skatter och avgifter. FastighetsägareförbundSverigesav
avstyrker förslaget och utredningen inte kunnat anföra till-attmenar
räckliga förskäl åsodsättande grundläggande principer förett av en

och för det svenska skattesystemet. KöpmannaförbundSverigesrättsstat
tveksamt till schablonbeskattning kan tänka sig licensav-är attmen

gifter införs i taxinäringen under begränsad tid för anlysera för-atten
och nackdelar med Lantbrukarnas Riksförbund avstyrker ochsystemet.

det principiellt felaktigt med schablonbeskattningär nä-attanser av
ringsverksamhet.

Konkursförvaltarkollegiernas avstyrker förslagetFörening och
förordar i stället skärpt kontroll.
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licensavgiften.tillpositivsigställerLO
licens-införandetpositivtKommunförbundetSvenska enavser

avgift.
hänvisningmedförslagetavstyrkerRevisorssamfundet SRSSvenska
Förbundetfast.liggabörföretagsbeskattningenförgrundernatill att

robustochprincipfastuppbyggt,konsekventställetiförordar ett
Ävenkontrollmöjligheter.avvägdavälmedkombinationiskattesystem

bl.a.hänvisarochavstyrkerFARAuktoriserade RevisorerFöreningen
sträck-skadeeffekterharbranschibeteendenkriminellatill somatt en

ocksådrabbarBrottslighetenskatter.bortfalletsig långt utöver aver
Licensavgiftenkonkurrenter.laglydigaanställda ochkreditgivare,

riskeraskullesymptombehandling attformbedöms somavvara en
deeffekternanegativaandraförhindra deförminska intresset avatt

bransch.iosunda dragen en
utredningsarbetefortsatttillstyrkerAckordscentralSveriges men

licensavgiftenkonstruerapåhand inriktasförstaiarbetetföreslår attatt
taxeringen.årligavid denfår drastillståndsavgift avsomsom en

tillhänvisningmedförslagetavstyrkeradvokatsamfimdSveriges
rättssäkerhetsaspekter.

förslaget.avstyrkerFörbund SRFRedovisningskonsultersSveriges
kommityttrandenantal överharremissinstansemaUtöver ett

bakomställt sigFrisörföretagareSverigesBl.a. harbetänkandet.
frisör-förinförasbörsådant ävenochförslaget systematt ettangett

branschen.
problemenuppfattningutredningensdelarremissinstanser attMånga

detochkontantbranschema äriskatteundandraganden attmedär stora
tillkommaförlicensavgiften rättametoderandra atthitta änsvårt att

utredningenemellertidremissinstanserFlera attproblemen.med anser
tillför kommametoder rättaalternativavältillräckligt attinte övervägt

påtalarremissinstanserMångabrottsligheten.ekonomiskamed den
licensavgift. Detmedkomplikationerpraktiskaochockså tekniska en

ochskatterskeskalllicensavgiftenavräkningsärskilt hurgäller mot av
fore-utredningeni detfår lösasfrämstfrågoravgifter. Det är avsom

licensavgift.förslag tilldetaljeratframmedslagna arbetet ettatt ta
blilicensavgiften kanförriskenberör ettfråga många är attEn som

normaltbranschvissiföretagareskattför hur myckettak enensom
gånger1,2flerförarlicensen,s.k.redovisa. Den motsvararbehöver som

storstadsom-iför lågremissinstanserfleraenförarlicensen, varaanser
remissinstanserNågraanvänds dygnettaxibilarrådena där många runt.

och hurfordonantaletnyanseradefler och änefterlyser parametrarmer
används.dessa

taxibranschenmeningar ärdeladeråderremissinstansemaBland om
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för ekonomisk brottslighet eller inte. Någrautsatt utredningenattanser
kunnat visa problemen medan andra harär uppfatt-att stora motsatt
ning. Från flera håll påpekas problemen främst storstadsfeno-att är ett

berörsHär också glesbygdsfrågoma och flera remissinstansermen.
påpekar reglerna måste utformas det möjligtatt sättett äratt att

Ävendriva verksamhet i glesbygd lönsamheten kan låg.trots att vara
frågor kring nyföretagandet Flera remissinstanser förtas attupp. varnar

licensavgift kan etableringshämmande eftersom lönsamhetenen vara
regel dålig under verksamhets förstaär år eftersom investe-som en

ringarna samtidigt näringsidkaren lärär sig branschen ochstora som
försöker få plats på marknaden.en

Flera remissinstanser effektivt medel ekonomiskatt ett motanger
brottslighet hög bokföringsstandard kombineradär med incitamenten

använda och verifikationer. Licensavgiften kan enligtatt dessaspara
leda till bokföringsstandarden sjunker samtidigt det blir mindreatt som
intressant redovisa kostnader för anställd personal eftersomatt t.ex. en
licensavgift ändå skall betalas. Samtidigt påtalas licensavgiften inteatt
löser problemet med skatteundandraganden på marginalen, dvs. när
skatter och avgifter redan överstiger licensavgiften. flertalEtt remiss-
instanser påtalar med licensavgifter resurskrävandeatt ett system är
och kräver mycket administration och kontroll.

10.6 Nystartade företag

Kännetecknande för taxibranschen, särskilt i storstäderna, någonär att
egentlig relation inte uppstår mellan företag och kund. Varje gång en
kund taxi sannolikheten detärtar företagärstor att ett änannaten

anlitades vid det tillfället. nyetableradEn taxiägare fårsenastesom
intäkter redan under första arbetsdagen. betyderDet denne kon-att
kurrerar kunderna i det lika villkornärmaste de redanom som
etablerade företagen. nyetableradEn taxiägare kan härigenom omedel-
bart lönsamhet i verksamheten. Ett med licensavgift behöversystem
därför inte särskilt beakta problematiken med nystartade företags
bristande lönsamhet i uppbyggnadsskedet. Däremot torde nystartade
företag generellt ha högre skuldsättning etablerade företag.sett änen
Vid beräkningen licensavgift för taxi beaktades förhållandevis högaav
fasta kostnader vilket medförde nyetablerade företag knappastatt
skulle missgynnas. finns därförDet inte skäl införa några särskildaatt
regler för nystartade företag i taxibranschen.

flertaletl andra kontantbranscher taxi måste företag först fåän ett
kundkrets innan någon lönsamhet kan uppnås. Verksamhetenen är
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bärstamkunderkärnamindreellerberoende större uppsomavenav
uppnås.lönsamhetinnanviss tiddärförkanverksamheten. Det ta en

fastmedrörelseretableraderedanovanligtdet inteEmellertid att enär
be-verksamhetenochnäringsidkarenystartadekundkrets övertas av

kundkrets. Köparebyggagrundenfrånintedärförhöver aven nyupp
goodwillvärdedettaförbetalasidanandrafår åverksamhetsådanen

lönsamheten.minskarochkostnadernaökartypisktvilket sett
harföretagarenyetablerade störrekonstateraskanGenerellt attnog

allmänpolitiskaochkonsument-minstetablerade. lntekostnader än av
under-motverkassjälvfallet intenyetablering utanskäl bör snarare

lättas.
ietableringströskelinföraintelicensavgiftenmedSyftet är att en

kanskatteundandragandet. Snarareminskabranschervissa attutan
ochskatte-etableringströskelsänkasikt attlicensavgiften genomen

nyföretagareseriösmedförvilketbranschenihöjs attavgiftsnivån en
före-licensavgiftingenbranschenisigetablera änhar lättare att om

kom.
förlicensavgiftssystem,imåstebedömningutredningens ettEnligt

lägreregelmässigtlönsamheten ärbeaktastaxi,branscherandra attän
får inteLicensavgiftenetablerade företag.förföretagnystartadeför än

Därför börsig.etableranyföretagareseriösaförhinder attinnebära ett
företag någotnystartadeoch fördifferentieradlicensavgiften vara

räkenskapsåretförstaunderlicensavgiftenkanFörslagsvislägre. vara
iverksamhetenföravgiftsutfallochnormalt skatte-30 ettprocent av

Tredje året60licensavgiftenkan procent.andra åretUnderfråga. vara
licensavgift.fulldvs.till 80uppgålicensavgiftenkan procent,

medkringgärdasmåstenystartade företaglicensavgift förlägreEn
verksam-missbrukasskallinte attförreglerolika systemetatt genom
syftefamiljen iinomöverlåts attmellanrummed jämna t.ex.heten

med jämnaocksåkanavgift. Sammanedsattbetalapermanent person
gamla företagetsdetmedföretagformelltmellanrum settstarta nya -

förhindraavgift.reducerad Förmeddriften attoch fortsättainkråm -
närstående kan,kretsinomöverlåtelsevidlicensavgiftreducerad aven

nystartadunderskottkvittningreglernafrånefter mönster avavom
fålicensavgiften aldrigKL,i 46 § lnäringsverksamhet varamom.

fortsattöverlåtarennärståendedenvarit attskulle hadenlägre än om
närstående-avgiftreducerad inombetyderverksamheten. Detdriva att

tid punkt 14årsunder tvâi frågakommakankretsen avsammantaget
fysiskförhindrasyfteKL. Itill 32 § attanvisningarna att personen

rörelseretableraråterkommandejuridiskeller viadirekt nyapersonen
reduk-föreskrivaskanaktualiseras,licensavgift attreduceradför vilka
driver,fysiskatillfällevidfår ske närenbarttion ett personsamma
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eller företräderäger näringsverksamhet. Med sådan regelen en upp-
kommer behov registeruppgifter.ett av

Ett kringgående regeln full licensavgift kan emellertid skeav om
bulvaner, problematik i alla sammanhang svårgenom ären attsom

motverka.

10.7 Deltid

Inom olika branscher förekommer i varierande omfattning verksam-att
heten bedrivs deltid. Näringsverksamheten därför integenererar
skatter och avgifter i nivå med tänkt licensavgift. Frågan itogsen upp
principskissen taxi där särskilt glesbygdsföretag kunde saknaom en
marknad för driva taxirörelse heltid. Ett särskiltatt dispensför-
farande föreslogs därför för taxi, vilket byggde länsstyrelsenatt som
har hand trafiktillständen för taxi skulle bevilja dispens. del-Förom
tidsrörelse licensavgiften reducerad.var

Utvidgas licensavgiftssystem till andra branscher uppkommerett
frågan hur licensavgiften skall konstrueras i deltidsrörelser, inte ärsom
tilståndspliktiga. möjlig lösningEn skattemässig bevisbörderegelär en

den har lättast visa verksamheten bedrivsatt part påatt attom som
deltid har bevisbördan för detta. Med andra 0rd det den skatt-är
skyldige bör kunna visa verksamheten bedrivs deltid.attsom

Ökad10.8 nyansering

En grundläggande fråga för alla former schablonbeskattning hurärav
förfinad beskattningen, i detta fall licensavgiften, bör Meningenvara.

licensavgiften skallär golv, lägstaatt nivå skatter ochettvara en
avgifter. licensavgiftenOm kan differentieras kan golvet bli exakt.mer
Risken för mångaär redovisar skatter och avgifterstor attannars som
överstiger licensavgiftsnivån och det sig skyldiga tillgörtrots om-
fattande skatteundandraganden. Detta kan bli följden licensav-t.ex. om
giften för låg för fordonär får framföras flera förare och därsom av

viss taxibil går dygnet i storstadsområde. Nackdelen medrunt etten ett
för kontrollproblemennyanserat system är ökar. licensav-att Ett
giftssystem kan inte bygga kontrollresurser används föratt stora att
undersöka o.d.parametrar

Taxiförbundet har å andra sidan invänt olika nivåer licensav-att
giften hämmar branschens marknadsfunktion fordon kanatt ettgenom
behöva användas flerförarbil under enbart några dagar och medsom
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eftersomlicensavgiftsnivåändrasvårtdetkanvarsel. Dåkort attvara
månadsskifte.föreskemåsteförslagetenligt ettdet

nyanseradsåfådetbedömning önsvärt attärEnligt utredningens en
får bliintebeaktandemedmöjligt systemetattlicensavgift avsom

licensavgift ökarnyanserad systemetsresurskrävande. Enkrångligt och
bör detdeltaxibranschensexaktare. Förblirträffsäkerhet; golvet

licensavgiften.nivåerdärför finnas flera
licensavgiftenkundenivåerfleråstadkomma ännu varaFör att

tillanslutetföretagetinte ärfordonförhögre ennågot genomsom
beställningscentraltill ärkostnadernafastabeställningscentral. De en

storlek. Förlicensavgiftenspåverkar atthöga vilket nyanse-en mer
skalllicensavgifterolika nivåerdärförföreslåslicensavgiftrad att

beställningscentraltillanslutenföretagarenberoende ärgälla enomav
medlemskap iförkostnaderharinteföretagarenOmeller inte. en
storleksordningenmed ilicensavgifter höjasbeställningscentral kan

månaden.kr i0002

frisörbranschenLicensavgift i10.9

förkonstrueraslicensavgift kanundersökt hurharUtredningen en
bransch-hjälpmedskettharUndersökningarnafrisörbranschen. av

delfåttharUtredningenFrisörföretagare.Sverigesorganisationen av
viharFrisörföretagareSverigesmedbranschstatistik. Tillsammansbl.a.

utvalda frisör-slumpmässigttjugotaltillriktadenkätgenomfört etten
licensavgift.tillunderlagfåförföretag att en

skatteregistret.centraladetuppgifterfrånutgåttocksåVi har ur
vadvariationenbranscher,andra äri mångafrisörbranschen,l som

anställ-enmansföretagsmåfrån utanföretagsstorlek mycketgäller stor,
finnsdetEftersomårsarbetskrafter.har 30företagda till över ensom

tillmed hänsynblikanfrisersalongför hurpraktisk storgränsövre en
Även fleraföretag.med alltförovanligtdetläge storalokal och är om

ändånonnalföretagetsåföretag ettingår i äriblandsalonger samma
företag.relativt litet

schablonmässigtkanbranschen sägasiföretagiKostnadsbilden ett
följandebestå poster:av

varieraravgiftersocialainklusivepersonalkostnader,ochLöner övriga
anställ-eller ingamed fåfirmorenskildaeftersommycketnaturligtvis

snittetkanaktiebolag sägaför attsnittvärdetdrarda manmenner
och 70mellan 50ligger procent.
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Vart/kostnaderna cirka 10 15utgör procent.-
Övriga kostnader ligger 10runt procent.

Hyra och övriga lokalkostnader uppgår till 20 35 procent.-

För fram utgångspunkt för licensavgiftatt i frisörbranschenen en
har jämförelse gjorts med rekommenderade självkostnadskalkyleren
for branschen, statistik från skatteforvaltningen löneläget i bran-samt
schen.

Genomsnittslönen för anställd i frisörbranschen knappt 13 000ären
kr brutto 1995 års uppgifter. Detta timlön kr75 imotsvarar en
timmen och inkomst efter skatt 8 900 kr. För nyanställdger en en
med viss branschvana ligger lönen nivå.nästan samma

En egenföretagare före skatt och efter avsättning forsom egenav-
gifter har inkomst 13 000 kr behöver lågt räknat ha omsätt-en en
ning 30 kr000 månad.ca per

Denna omsättning följande nonnalkalkyl.ger

Bruttointäkt 30 000
Moms -6 000
Nettointäkt 24 000
Omkostnader 200-7
Överskott 16 800
Egenavgifter -4 200
Bruttolön 12 600
Skatt -3 900
Nettolön 8 700

Ovanstående normalkalkyl skatteuttagettger

Inkomstskatt 3 900
Egenavgifter 4 200
Moms 4 500
Summa 12 600

Utgående 6 O00 ingående 20 7 200 kr fullmoms procentmoms av moms—
har beräknats samtliga omkostnader lokalhyran.även

Vid beräkningen licensavgift för taxi diskuterades skatteut-av atten
skulle baseras inkomstnivåtaget motsvarade 80 procenten som av

normalinkomsten. I ovanstående fall innebär det följande.
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24 000Bruttointäkt
800-4Moms

19 200Nettointäkt
-6 500Omkostn

Överskott 12 700
-3 200Egenavgifter
9 500Bruttolön

950-2Skatt
6 550Nettolön

varför dekostnaderfastahuvudsakligenkalkyleniOmkostnadema utgörs av
till omsätt-beräknat 10rörliga delen procentdenmedminskarendast av

ningsminskningen

skatteuttagnormalkalkylOvanstående ettger

9502Inkomstskatt
2003Egenavgifter
5003Moms
6509Summa

kr6 50020ingående800 procentUtgående 4 avmomsmoms -

därförböranställdanäringsidkareenskildLicensavgiften för utanen
kr.till 650uppgå 9

kr.000enförarbil till 6Förlicensavgiftenuppgicktaxis delFör en
ingåendeberoendeborträknatsheltmervärdesskatten atthadeDå

medandrivmedel m.m.fordonsinköp,mervärdesskatt 25är procent
Omforreducerad till 12 transporter.utgående procentärmoms

frisörverksamhetenförmervärdesskattenfrånbortserberäkningsmässigt
förbeloppexaktdvs.kr,6 150kr återstår nästan5003 somsamma

frisörverksamhettaxi-forlicensavgiftenbetydertaxi. Det att resp.
skildatagits tillhänsyn momssatsernivå, attligger närsamma

taxi.förskatteutfalletpåverkar
branschen måsteanställda inommedvanligtmycketEftersom det är
någonytterligaremedkompletteras parametergrundlicensovanstående

skillnadTillverksamheten.omfattningentillhänsyn äventarsom
detfinnslicensgrunden,bilensjälvadärtaxibranschen, utgörimot
blikanfrisörföretagiverksamhetenför hur ettingen gräns storövre

teoretiskt sätt.
hitta någonförsökadärförmåstefrisörbranschenl annanman

kompletteraanvändas förkanfastställbar attobjektivt parameter som
medFördelenlokalyta.kansådangrundlicensen. En parameter vara
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den den kan tillämpas iär samtligaparametem kontantbranscheratt
och då tillfällig försäljning däräven torgstånd och liknande kan anses

lägsta grundyta för verksamheten.utgöra en
Vi har med ledning tillgängliga statistiska uppgifter och denav

enkät tjugotal företag besvarat inte kunnat hittaett några sambandsom
mellan lokalyta och omsättning så säkraär kanattsom pass man
bygga kompletteringslicens dem. Ytan kan slumpmässigen vara
eller betingad andra faktorer just kundmaximering.än lokal-För attav

skall kunna användas krävsytan ytterligare utredning.parametersom
Det lättast kopplaär omsättningen till antalet stolar.att Iärsom

den statistik har varierar antalet stolar årsarbetskraft mellan 1,2per
och 1,8. Med det utgångspunkt skulle generelltettsom man som
antagande kunna utgå ifrån det finns två stolar finns detatt om en
årsarbetskraft. Om kompletterar det med grundlicensman en som
konsumerar två stolar har fått byggbar licens.man en

10.10 Licensavgift i restaurangbranschen

Utredningen har undersökt hur licensavgift kan konstrueras fören
restaurangbranschen. Undersökningarna har skett med hjälp bran-av
schorganisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Utred-
ningen har fått del bl.a. branschstatistik. Vi har också frånutgåttav
uppgifter det centrala skatteregistret.ur

förutsättningarDe för licensavgift gäller för taxi- och frisör-som
branscherna kan inte vidare tillöversättas restaurangbranschen.utan På

i frisörbranschen finnssätt variation vad gällersamma storsom en
företagsform och storlek; variationema emellertid iär ännu större
restaurangbranschen.

finnsDet flera skäl till varför variationema i restaurangbranschen är
För det första restaurangbranschenstora. är annorlunda organiserad än

taxi- och frisörbranschema. Många näringsställen ingår i restau-samma
rangföretag, vilket bl.a. innebär de 600 företagen,största totaltatt av
omkring 10 000 företag, för 50 branschens totalaprocentsvarar av
omsättning. Vidare variationemaär det gäller vilkenstörre kategorinär
företaget tillhör. Branschen kan indelas i följande kategorier:grovt
lunch- och kvällsrestauranger, hotellrestauranger, personal-/företagsrest-

dans-/nöjesrestauranger, snabbmatsrestauranger, caféer,auranger,
pizzerior, nationalitetsrestauranger vägrestauranger. Inom flerasamt av
dessa kategorier förekommer variation beroende affärskon-storen

såsom målgrupp, prissättningcept, m.m.
Av tillgänglig branschstatistik framgår vidare grunddelama iatt
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storlekberoende påvarierarkostnadsbilderochintäkterföretagens
företaget.

följande sätt:Intäktssidan grovt utser

omsättningeniIntäktsfördelning procent av

miljonerOmsättning i

l 05-105Alla

487l8370Mat
40271525Dryck
122Övrigt 25

uppdelning:följandeharKostnadssidan

omsättningeniKostnadsfördelning procent av

i miljonerOmsättning

105-105Alla

30353835Varukostnad
37383738Arbetskraftskostnad

18131314Rörelsekostnader

9888Hyra
3344Kapitalkostnader
330lNettoresultat

100100100100

ochvaruinköpkostnadspostema ut-deframgår störstaärSom ovan
mellanÄven likarelativtmedelvärdena ärarbetskraft.gifter för om

variation.förekommerså storomsättningsgrupperolika en
kvartilnedresådan övrevarukostnaden är attSpridningen resp.

arbetskraftskostnaden ärSpridningen40på 29ligger procent.resp.
4332motsvarande procent.sätt resp.
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Medelvärde Kvartiler

Varukostnad 35 % 29%/40%

Arbetskraftskostnad 38 % 32%/43%

Ett visa skillnadernasätt i branschenannat att framgår följandeav
tabell:

Genom ittsrestaurangsn

Omsättning i miljoner

Alla 5 5-10 l0

Oms, milj 9,3 3,0 7,5 21,8

Gästnota, kr 149 73 201 215
Yta, m2 739 428 551 1306

Antal
sittplatser 221 142 177 392

Antal
årsanstäl Ida 16 14 34

Energi/kvm 325 199 394 424

Oms/m2 12 600 7 000 13 600 16 700

Oms/årsanställd
tusental 581,2 535,7 641,2

Oms/sittplats
tusental 42,1 42,4 55,6

Som framgår ovanstående variationen mycketär mellan såvälav stor
omsättning omsättning sittplats detyta gäller företagnärper som per
inom olika omsättningsklasser. Troligtvis förekommer mycketäven en

variation inom de olika omsättningsklasserna.stor
faktorDen stabil,är omsättning, omsättningmest oavsett ärsom

årsarbetskraft, det varierar deläven 600 000 krper runtmen en per
anställd.

Med hänsyn till de variationerna i branschen det svårtstora är att
grundval övergripande studie hitta säkra kanparametrarav en som
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licensavgift.förgrundenutgöra en
frisörbranschenlicensavgift förtillskissenredovisadedenI ovan

haböregenföretagarehypotesenberäkningenbyggde sammaatt en
självaanställd. Dettavarithanarbetesittavkastning varsom om

utgjordebeloppetframräknadedetlicensavgiften ochförgrunden
tillhänsynmedsedan byggasfickGrundavgiftengrundavgift.också

stolarantaletbeaktaGenomlokalen. ävenifrisörstolarantalet att
storlek.verksamhetensavspeglalicensavgiftenkommer att

avkast-haskallegenföretagareGrundförutsättningen att sammaen
licensavgifttillämpaanställd, gårvarithan även attning enomsom

såanställdaenmansföretag är gottEftersomrestaurangbranschen. utani
korvgubbar undantas ärrestaurangbranschen omiobefintligasom

licensavgiftssystem.ipåbyggnadsdelarhanödvändigt ettävendet att
gårgrundasbörlicensavgiften helst parameterEftersom somen

lämpligårsarbetskraft inteomsättningfastställaobjektivt är peratt
dehosproblemenvanligaredearbetskraft ärjusteftersom ettsvart av

ochskatterredovisningkorrektinte harbranschenföretag i avensom
avgifter.

hartabellovanståendei parameterntänkbaraövrigaAv parametrar
sittplatserantaletnackdelenuppenbarasittplats den attomsättning per

lämpligtintedärförochförändra ärlättmycketi är attrestaurangen
varieradessutomkansittplatserAntaletinstrument.objektivt avsom

olikaväderlek,bravidsommartidplatserskäl;olikamånga extra
dagtid/kvällstidvardagar/helger,dukningar osv.

objektivomsättning utgöråterstående yta,Den parametern, enper
medproblemetmycketalltför ävenpåverkagårintegrund att omsom
helainteOmbeaktas.naturligtvis måsteåretdelaruteserveringar av

detmåste görasräknasskall ävenlokalinnehavverksamhetens en
ochintasmåltiderdärvadmellan är restaurangytagränsdragning som

lokaler.övrigavad ärsom
varia-efterlicensavgiften är attbestämma ytanmedProblemet att

kanDessutomolikamellanmycket restauranger.typertionen är stor av
och intetillfälligheterberodisponerar varaden restaurangyta en

under-ytterligarekrävsomfattning. Detverksamhetenstillanpassad
och skatteut-mellanfinnssambandvilka ytaförsökningar att somse

kategorier. Enolikaidelametod kanfall. restaurangerEn attvara
läget. Dengeografiskadetfrånutgåocksåvariant senareär attannan

följande.i detnågotfrågan berörs
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10.1 1 Lägesfaktom

Behovet nyanserade och differentierade licensavgiftsnivåer siggörav
bl.a. gällande beträffande verksamhetens geografiska läge. Presum-
tionen likartade verksamheter harär olika skatteutfall, ochatt därmed
borde ha olika licensavgiftsnivåer, beroende verksamhetenvar
bedrivs. Verksamheter bedrivs i glesbygd ha lägre skatte-antas ettsom
utfall verksamheter i och inomän finns variationertätort därtätorter
de centrala delarna i storstäder de områden där verksamheter förvän-är

ha det skatteutfallet.tas största
möjligEn skulle kunna användas vid framtagandetparameter som

differentierade licensavgifter skulle kunna skapas med ledning deav av
underlag ingår i fastställa taxeringsvärden för hyres-attsom processen
fastigheter. sambandI med fastighetstaxering avseende hyreshus såtas
kallade riktvärden fram för olika geografiska värdeområden. Nivåema
på dessa riktvärden varierar mellan de olika värdeområdena och kan

belägenhetsfaktor.sägas utgöra en
Genom tillämpning dessagöra värden skulleatt parameteren av en

kunna införas innebär licensavgiften till viss del baserasattsom
verksamhetens geografiska belägenhet.

finnsDet dock flera nackdelar med i nuläget föreslå enbartatt att
värden hämtade från fastighetstaxeringssystemet används som para-

för licensavgift.meter en
Beträffande fiisdrbranschen har den föreslagna licensavgiftsnivån

sitt i beräkning verksamhet skatteutfall,ettursprung en av en som ger
bortsett från mervärdesskatt, snittlön i branschen.motsvararsom en
Licensavgiften ökas sedan med hänsyn till antalet arbetsplatser i
lokalen. Eftersom grunden för licensavgiften till del snittlönen iärstor
branschen finns det ingen logisk koppling till verksamheteratt som
bedrivs inom fastighetsekonomiskt attraktiva områden skulle generera
högre skattemässiga utfall. Det troligt verksamheterär bedrivsatt som
inom dessa områden har högre hyror och därmed högre omsättning,

saknar underlag det skattemässiga utfallet högre.att Inteärmen
heller finns det uppgifter visar snittlönema varierar i enlighetsom om
med fastighetstaxeringens värdeområden.

Beträffande restaurangbranschen det lättare kombineraär att en
licensavgift eller frånutgår medsätt belägen-ett annat ytansom en
hetsfaktor med licensavgift baserasän genomsnittslönen.en som
Samma invändningar finns emellertid för restaurangbranschen försom
frisörer. Någon statistik finns inte framtagen visar detattsom genom-
snittliga skatteutfallet kvadratmeter varierar i enlighet med värde-per
områden.
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baseradanvändandettalarskälYtterligare parametermot enavsom
värdeområdenifaktum indelningendetfastighetstaxeringenpå är att

beroende bådeFörsäljningsvärdenförsäljningsvärden.baseras på är av
faktumvärdeökningsbedömningar. Detochavkastningsmöjligheter att

innebäranödvändigtvisbehöver intevärderatområde högt attärett
branscherna.för nämndadeekonomisk intressantområdet i sig är ovan

visserligen intebehöververksamhetutfalletskattemässigaDet enav
fastighetsekonomisktiverksamheten har lokalerbara förhögre attvara

samband.det finnstroligtdetområdenattraktiva är ettäven attom
värdeområdesparameterinvändningar ärpraktiskaAndra attmot en

intebyggnaderikan finnasbranschernanämndabåda de somovan
kommuni-fastighetstaxeringenivärderingsenheterskattepliktigautgör

skolbyggnad m.m..idrottsanläggning,vårdbyggnad,kationsbyggnad,
värdeområdenågotsig alltid inomi och förbyggnader liggerDessa

be-värdeområdetspåverkatinte harbyggnadereftersom dessamen
förhållandenbedömda utifrånbliverksamheterdömning skulle dessa

be-verksamhetenbyggnad därtillämpliga deninte direktärsom
drivs.

belägenhetspara-åstadkommarestaurangbranschenförFör att en
börgrundavgiftengrundlicensavgiftenkompletterarmeter mansom

ochfastighetstaxeringenvärdeområdenkunna från deutgå gersom
branschstatistik därförfinadmeduppgifterkombinera dessa en mer

del i statistik-igeografiska placeringenden vägsäven som en
belägenhetsanpassningtillförlitligskulleuppgiftema. På så sätt en mer

kunna skapas.

överväganden förslagoch10.12

licensavgift införas10.12.1 Bör

förbör utarbetaslagförslagUtredningens förslag: Ett ett sys-
kontantbranschersedan kan införas ilicensavgiftmedtem som

ekonomisk brottslighet.förär utsattasom

förslagSkälen utredningensför

inställning till utredningensremissinstansemasredovisatsTidigare har
remiss-hälftenEftersom så mångalicensavgift.förslag som avom

bör konkretfrågan utreds vidarepositiva tillinstansema ettär att
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förslag fram.tas
Av särskild betydelse företrädarna för branschenär att attanser

licensavgift verkningsfullt medel ekonomisk brottslighet.är Detett mot
gäller både branschorganisationer och företrädare för den fackliga
sidan. gäller ocksåDet Vägverket och två länsstyrelser.

Utredningen licensavgiften metod komma till rättaattser som en
med skatteundandragandet i de svårkontrollerade kontantbranschema.

finnsDet därför skäl fasta både Grossistförbundet Svenskatt ta att
Handel och Sveriges Köpmannaförbund, visserligen kritiska tillär
Förslaget för licensavgift med vissa förändringar ellerär öppnamen en

licensavgift införs försök. På arbetstagarsidan har bl.a. ställtLOatt
sig bakom med licensavgift.ett system

Remissutfallet får således förstöd arbeta vidare frågan.medattge
Eftersom förslaget helt medför det emellertid antal och inteär nytt ett
helt lättöverskådliga konsekvenser. finns inga förutsättningarDet att
inom för denna utredning, skall klar underramen som vara sommaren,

tidsmässiga fullföljaskäl hela detta omfattande detaljarbete.att av rena
Detta kan endast utföras i regeringskansliet eller via särskild kompe-
tens.

framgåttSom redovisningen remissutfallet saknas intedetöverav
invändningar principskissens förslag. Många remissinstanser haröver
lagt ned arbete med analysera principskissen kom-och harett stort att
mit med värdefulla förslag hur olika problem skall lösas. Självfallet
bör kommande lagstiftningsarbete inte låst vid den utformningett vara

redovisats i principskissen bör frisystemet utan att taav som vara
fram Förslaget till schablonbeskattning. också iDet ärett eget ett
sådant arbete de invändningar och förslag kommit framsom som

remissen får behandlas.genom
Däremot har utredningen något skisserat hur licensavgiftovan en

kan utformas i bransch taxi. frisörbranschen.Det gälleränen annan
det gällerNär restaurangbranschen krävs ytterligare undersökningar för

fram lämplig indelning olika verksamhetsinriktningar ochatt en
Utredningen har tidigare berört några frågor tagitsparametrar. som upp

remissinstanserna. Utredningen finner skäl här kommenteraattav
remisskritiken ytterligare punkter.tre

Den frågan gäller taxibranschen för ekonomiskär utsattena om
brottslighet eller inte. Några remissinstanser har gjort gällande att
utredningen inte övertygande kunnat redovisa taxibranschen haratt

problem med ekonomisk brottslighet.stora
detNär gäller förekomsten ekonomisk brottslighet i olikaav

branscher det utredningens erfarenhet det svårigheterär äratt stora att
få fram branschkartläggningar och material visar gradenannat som av
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systematiska under-sådanamedhängerbrottslighet. Det attsamman
branschkart-genomför RSVVisserligenförekommer.sökningar inte

ekono-gradentill undersökadessa syftar inteläggningar att avmen
redskapstället tjänabranscher skall ii olikamisk brottslighet utan som

företag i aktu-revisionför granskning ocherfarenhetsbank aven ——
ocksåekonomisk brottslighetForskningenella branscher. är syn-om

den ekono-Sammanfattningsvis för litebegränsad.nerligen vet om
och det finnsspecifika branscherförekomst ibrottslighetensmiska ett

vid livhålla detkunnandet ochökabehovmycket attattstort av
fördjupadeFörhoppningsvis kanundersökningar.kontinuerligagenom

utredningensresultatenkartläggningar blifortlöpandeoch ett avav
Ekobrottsmyndigheten.denansvarsområdearbete, ett nyasom passar

svårighetenbrottslighet ochekonomiskkunskapBristen på attom
utredningensdet enligthindrar intemed andrajämföra branscher att
kartlagdså välfinns branschnågonuppfattning knappast är somsom

ocksådelasproblemenUppfattningentaxibranschen. är storaatt av
övervakande ochoch fackförbundbranschorganisationer samt av

erinrainte någotUtredningen harmyndigheter.rättsvårdande motatt
övriga landet,ii storstädernaproblemenuppfattningen änär störreatt

taxi.branscherför andrarelevantförhållande änävenärett som
ellerligga fastlicensavgiften skallfrågan gällerandraDen omom
tidigarejämka avgiften. Sommöjlighetdet skall finnas någon att

inteavgifterskatter ochlicensavgift betalasfaktiskskallangetts omen
beskattningensådant fall blirstorlek.licensavgiftens Iuppgår till ett

konventionellamed stöd deenbarthade sketthögre denän avom
skulle intelicensavgiftennedsättningtillmöjlighetreglerna. Någon av

kontroversiellkanförslagetfinnas. denna del iDet är anses somsom
problemetbelysaprincipskissen försöktdärför iharoch utredningen ur

iproblemenrättssäkerhetochrättssäkerhetsaspekterolika avvägt mot
vid bestäm-redanrättsäkerhetsaspekterbeaktadesbranschen. Dessutom

det gällerolika nivåer. Närkonstruktionlicensavgiftensmande av
samtidigtkostnaderhöga fastaförhållandevisbeaktadesnivåerna som

nonnalutfall.tillskedde 80nedsättning procent ettaven
del ochförslaget i dennariktat kritikharFlera remissinstanser mot

taxerad eftermöjlighet blifinnashävdat det måste netto-attatt en
avsnittetlicensavgiften. iSomenligtvinsten och inte angetts om

Handel föreslagitGrossistförbundet Svenskremissutfallet har att
slutligavid denpreliminär skattskalllicensavgiften somenses som

deUnderstigermed det faktiska resultatet.jämföraskallavräkningen
möj-beredasden skattskyldigelicensavgiften börfaktiska skatterna

verksamhet intevarför hansredogörelse tillmed ärlighet inkommaatt
förklaring interimligbranschen.nonnalfallet i Kaniså lönsam ensom
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fastställs skatten till licensavgiftens belopp. Framstår däremotges
orsaken rimlig bör licensavgiften kunna jämkas till korrekt nivå.som
Utredningen kan dela uppfattningen det bör finnas möjlighetatt atten

ned licensavgiften. emellertidKraven måste höga försätta fåattvara
licensavgiften nedsatt. bör krävas denDet skattskyldige kan visaatt
varför licensavgiften för hög. En nedsättning kan ske endast detär om
föreligger särskilda skäl. nedsättningEn bör vidare föregås taxe-av
ringsrevision för utreda uppgifterna riktiga. Revisionen böräratt om

omfatta tidigare beskattningsår.även
Den tredje frågan gäller risken för licensavgiften inte enbart bliratt
golv, syftet med också tak. Många remiss-ärett systemet, utan ettsom

instanser har för denna effekt.varnat
delbetänkandet framfördesl faran med minimibeskattning,att en
licensavgiften exempel på, kan leda till anpassning såär ett attsom

skatteutfallet successivt sjunker till nivå ligger licensav-näraen som
giften. Utredningen inskärpte därför nödvändigheten kontrollenattav
fortsätter. utredningenSom det fördelen med licensavgiftenär attser
den höjer golvet, beskattningen hamnar rimlig nivå. Däremoten
löser licensavgiften inte skatteundandragandet för skatteutfall över
licensavgiften på marginalen. måste den denDär traditionella kon-
trollen fortsätta och förfinas. Licensavgiften frigör emellertid resurser

öka denna kontroll.att
Utredningen har också tagit fram andra förslag och rekommenda-

tioner skall förbättra läget för skatteutfallet överstigandeävensom
licensavgiften. Särskilt inom offentliga upphandling färdtjänst finnsav
det förutsättningar motverka ekonomisk brottslighet. kravNyastora att
på tömningscentraler ytterligare metoder för ökataxametrar ärsamt att
kontrollen.

10.122 vilka branscher bör licensavgift införasI

Utredningens förslag: licensavgiftssystem bör tillEtt börjanen
införas i taxi- och frisörbranschema. På lite sikt bör licensavgift

införas i restaurangbranschen. Efter fördjupade bransch-även
kartläggningar bör licensavgiftssystemet införas i flertalett
branscher.
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Skälen för utredningens förslag

Faktureringsbranscher

Det problemet med ekonomisk brottslighet fakturerings-istora
branscherna skatteundandragande via underentreprenörerär entre-
prenadbranscher. Detta problem kan inte kommaman genom en
licensavgift eftersom det inte möjligt säkertär sätt mätaatt ett
verksamhetens omfattning och därmed skattutfall, dvs. licensavgiftens
storlek. Delar byggbranschen, städ- och flyttbranschen arbets-ärav
intensiva och det svårt utifrån något hur mångaär att grepp om

verksamma i företag eller serie företag. licensav-Omär ettsom en av
giften skulle grundaspå det antal företagen redovisarpersoner som
skulle dessutom licensavgiftssystemet spegling detenbart vara en av
konventionella skattesystemet redan förutsätter uppgiftersådanasom
för bl.a. arbetsgivaravgifter inkomstskatt föroch innehållen preliminär
arbetstagare. Licensavgiftssystemet syfte.skulle därför inte tjäna något
Dessutom kännetecknas kraftigabygg- flyttbranschenoch sväng-av
ningar, vilket det omfattning.svårt klarlägga verksamhetensgör att

Ett skäl till i entreprenad-varför licensavgift inteannat passaren
branscherna legitima skäldelar fulltverksamhetenär att stora av
förutsätter inom bygg-underentreprenörer gäller främstanlitas. Detatt
branschen. före-skatteutfalletDet därför svårt bestämmaär ettatt av

under-verksamhet eftersom det till del beroendetags ärstor omav
mervärdes-anlitas, vilket utgåendeupphov till främstentreprenörer ger

skatt, arbets-eller arbetet leder tillutförs arbetskraft, vilketom av egen
givaravgifter företagetoch innehållen Skatteutfallet ipreliminärskatt.
blir regelmässigt arbetskrafthögre arbetet utförs än omom egenav
underentreprenörer flyttasanlitas. Vid anlitande underentreprenörerav

delar betalar arbets-skattutfallet till underentreprenörenstora av som
givaravgifter och innehållen anställda.preliminär för sinaskatt

fakturerings-Däremot skulle licensavgift kunna införas iävenen
branscherna beskattningen.nöjde sig med lägsta nivåom man en
Utgångsläget för sådan licensavgift näringsidkaren en personär atten
skall kunna leva sitt företag efteroch licensavgiften bestäms ett
rimligt skatteutfall utifrån denna frisör-premiss jfr grundavgiften för
branschen. de flesta faktureringsbranscherl således enbartskulle det

nivå licensavgiften, företagets storlek. redanSomoavsettvara en
skälet till införa endastnämnts nivå hittaär svårighetenatt atten
för bestämma olika nivåer. sådanFördelen medparametrar att en

minimibeskattning kommer till med skatteundandra-är att rättaman
gandet åtminstone i de minsta företagen. licensavgiftEn detta slagav
skulle kunna införas för all näringsverksamhet i samtliga branscher.
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det struk-motverkaemellertid intelicensavgiften skullesådanEn
eftersommed underentreprenörerentreprenadbranschproblemetturella

medNackdelenlågt.alldeles förliggalicensavgiften kommer att en
försörja sig påskall kunnalicensavgift baseras att en personsom

företagende minstamellanobalansskapardetverksamheten är att en
iskatteundandragandetminskar segmentföretag. Man ettoch övriga

minstadeTrycket ökarövrigt.förbättring iingenåstadkommermen
licensavgifts-fred.företag i Förövrigalämnarföretagen att ettmen
anpassad tillstorleklicensavgiftens ärbli rättvist krävsskall attsystem

antaletavhängiglicensavgiftentaxibranschenstorlek.företaget För var
utred-Enligtstorlek.företagetsdärigenomavspegladefordon och

därbranscherinföras ilicensavgift enbartkanningens bedömning en
storlek.till företagetsanpassadnågorlunda hyggligtavgiften är

tekniskafinnasoch för sigdet ifaktureringsbranscher börvissaI
fordonen,däråkerierlicensavgift. gällerinföra Detförutsättningar att

licenavgiften.underlag förför taxi, kan tjänaliknande sätt somsom

Kontantbranscher

i kontant-bättrelicensavgiftssystem med olika avgifterEtt passar
lokaler.fastafrånbranscherna eftersom verksamheten i regel drivs

förunderlagfinns därför tjänaLokalen, och vad i den, kan somsom
Vik-storlek.licensavgiftensbestämmande och därmedparametrarav

kan emel-taxis deltaxi.tiga undantag tillfällig försäljning Förär samt
gällerdetlokalen.lertid fordonet för Närersättningsägas vara en

frånverksamhetenbedrivsden tillfälliga försäljningenmerparten av
kansaluståndfasta torghandel eller tillfälliga marknader m.m. som

lokaler.motsvaraanses
i kontant-bättreSammanfattningsvis licensavgiftssystemettpassar

branscherna i faktureringsbranschema.än
restaurangbranschenframgått licensavgift iSom avsnittetav om

krävs det framomfattande förutredning parametrartaatt somen
licensavgiften kan baseras på.

branscherGenerell licensavgift eller enbart i utsatta

ilicensavgifthands införaVid första påseende tillligger det nära att
ochtaxi,branscher problem,med klart dokumenterade restaurangt.ex.

medtillkommasyftefrisör. Skälet licensavgiftens rättaärär attatt
branscher.skatteundandragandet i utsatta

enbartutpekade har intebranscher göraOrsaken till dessa attäratt
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med problemen där också samhällets tilläratt stora utan att resurser
viss del till dessa branscher.koncentrerats väl bransch blivitNär en
uppmärksammad ökar benägenheten företagkontrollera och granskaatt
i den branschen och de oegentligheter upptäcks förstärker bildensom

problembransch. Små branscher betydelselösa för totaladeärav som
skatteinkomstema får inte uppmärksamhet.samma

fastaenbart dokumenterade problembranscherAtt inteärta
rättvist skall försöka fånga förekomsten ekonomiskom man av
brottslighet i olika branscher. Vår kunskap omfattningen ekono-om av
misk brottslighet inom de hundratals delbranscher finns inomsom
kontantbranschema mycket begränsad. fåtalMed undantagär ettav
branscher det inte möjligt med någon säkerhet kunna pekaär störreatt

kontantbranschemavissa delar andra. Någraänut utsattaav som mer
exempel kan illustrera problematiken. Om det klart konstateratär att
det frisörbranschen,vanligt med skatteundandraganden i hur för-är
håller det det då i närliggande branschersig solarier och skönhets-som

Ärvård licensavgift motiverad enbart i frisörbranschen och inte i
förandra närliggande branscher bara det saknas underlag deatt om

finns problem inom tillfällig försäljning, finns detsenare Det men
grund för påstå problemen hos torghandlare hos denär större änattatt

blomsterbutikdriver grönsaks- ellersom
förbedömning det mycket talarEnligt utredningens är attsom

till fåtalkontantbranschema inte inskränker sigproblemen i ett
har med kontant-omfattande.branscher Det göraär attutan mer

vilket ökarofta hårdstruktur och konkurrensenbranschemas äratt
inte kanProblemetrisken för oegentligheter. är nännareatt ange

gällalicensavgiftssystemet börtalar förvilka detbranscher Dettaär. att
Samtidigt harnågorlunda bredd.fall införas medigenerellt eller vart

skatteundandra-problem medkontanthandeln intedelenden största av
licensavgift enbart iinföraförganden. Detta utsattaär attargument

branscher.
kontantbranscherstorlek. Mångaaspekt företagensYtterligare ären

och därintemkontrollmed kravaffärskedjordomineras storaav
gällande. Inominte alls sigkontantbranschproblemen gör samma

understrukturellt fallerföretagmindrebranscher finns också som
reglerinföraknappast möjligtkontantbranschproblematiken. Det är att

talardettakategori företag. Motgäller för enbartenbart atten avsom
kriteriersvårigheten hittakonkurrensneutrala ochregler skall attvara

Enligt utredningensför företag bransch.objektivt skilja iatt samma
isamtliga företagbedömning därför licensavgift gällabör enen

kategorier.bransch inte objektiva faktorer kan skilja vissautom
och detdelen kontanthandeln seriösSom nämnts är större avnyss
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för införa licensavgift i samtliga kontant-saknas skälskulle därför att
otillfredsställande införa sådantdetbranscher. Däremot är att ett sys-

skälproblembranscher det finnsfåtalenbart i när anta attattetttem
har utbredning.ekonomiska brottslighetenden störreen

införas branscherbedömning bör licensavgift iutredningensEnligt
relativtfunnit problemenfördjupade kartläggningardär efter ärattman

licensavgiftskatteundandraganden. Vidare börgällerdetnärstora
storlek och betydenhet.branscher någorlundainföras endast i av

utarbetas ochdärför licensavgiftssystemföreslårUtredningen att ett
taxi- ochbranscher. gällertill införs i några Detbörjan utsattaen

positivafrisörbranschema ställer sigfrisörbranschema. Både taxi- och
licensavgiftsikt börinförs i branscher. På litetill licensavgiftatt resp.

utvärderasrestaurangbranschen. Samtidigtinföras iäven systemetsom
införabranschkartläggningar i syftebör fördjupade göras systemetatt

förmycket talarEnligt utredningen deti fler branscher. är attsom
kontantbranscher.flertallicensavgift bör införas i ett

Licensavgift i framtiden10.12.3

medsikt börPâ långbedömning:Utredningens ett system
det konventionella skattesystemet.licensavgifter kunna ersätta

redogörelsenframgåttbedömning: SomSkälen utredningenstill av
konventionella skattesystemet,detsyftar licensavgiften till stöttaatt

uttryck för lägsta nivåLicensavgifteninte det. ärersätta ettatt en
förhållanden hindrar inte licensav-beskattningen, golv. Dessa attett

framtidsperspektiv kan användasgiften i sätt.annatett
tillsammans medlicensavgift i kritiska branscherinförandeOm av

skatteundandragandenproblemen medandra metoder medför att
skulleinte beskattningenminskar betydligt bör övervägaman om

licensavgiften. skulle väsentliga förenk-kunna vid Härigenomstanna
lingar ske för företagarna.
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1 1 Yrkestrafik

Sammanfattning

Genom länsstyrelsens tillståndsprövning sedan lång tid tillbaksär
företag bedriver yrkesmässig trafik föremål för förhållandevissom en
grundlig lämplighetsprövning factooch de också näringsförbud förett
den missköter sig. Trots detta kan vi konstatera flyttföretagattsom
och taxi några de branscherär för ekono-är mest utsattaav av som
misk brottslighet. De ordinära åkeriföretagen har dock inte större
problem med ekonomisk brottslighet företag inom andra branscher.än

För minska den ekonomiska brottsligheten inom yrkestrafikenatt
krävs insatser på olika områden. Som metod har utredningen redanen
tidigare föreslagit licensavgift SOU 1996:172 för taxi.en

Utredningen föreslår för licensavgift,taxi, utöver attnu

regelbundet skall i tömningscentral,taxametrar tömmas en-

den har begått ekonomiska brott inte skall få köra taxi.som-

Utredningen föreslår för flyttbranschen att

skärpta krav skall ställas för näringsidkare skall få F-skatt,att-

huvudentreprenör skall skatteavdrag för underentreprenörer.göra-

Utredningen föreslår för yrkestrafiken

effektivare informationsutbyte mellan myndigheterna för bättreett—
tillgång till uppgifter relevanta för trafiktillstånd.ärsom

Andra förslag får betydelse för yrkestrafiken är attsom

kontrollen vid offentlig upphandling förbättras-

Skattemyndigheten skall kunna begära specifikation vilkaöver som-
omfattas inbetalning anställdas preliminär skatt och arbetsgivar-av av
avgifter.
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Allmänt11.1

Inledning11.1.1

trafikpolitiska skälhuvudsakligentrafiken haryrkesmässigaDen av
bestämmelserregler.omgärdad Detillbaka varittidsedan lång somav

yrkestrafik-och1988:263, YTL,yrkestrafiklagenfinns igäller nu
1988:1503, YTF.förordningen

har1996:93 1995yrkestrafiklagstiñning SOUbetänkandet NyI
yrkestrafiklag.till bl.a.förslagyrkestrafikutredning lämnatårs en ny
till riksdagenpropositionremissbehandlats ochharBetänkandet en

under hösten 1997.förväntas
Delbetänkandetiutredningbehandlats dennaharTaxibranschen av

föreslagitsharprincipskiss 1996: 172. DärSOULicensavgift atten-
den ekono-kommametodinföraslicensavgift skall attensomen

ilicensavgifttaxinäringen. Fråganibrottslighetenmiska tas uppom
åkeribranschenutredningenavsnittdettakapitel 10. I tar menupp

licensavgift.taxiförandra förslagockså än

trafikVad yrkesmässigär

betalningförarefordon medyrkesmässig trafikMed när motavses
godsellerförförfogandeallmänhetensställs till transport personerav

antingendrivastrafik kan enligt 2 § YTLYrkesmässig1 § YTL.
gods-ellerbeställningstrafik med busstaxitrafik,linjetrafik, somsom

trafik-tillståndfordras särskilttrafiksådanbedrivatrafik. För att
trafiktillståndansökningar närLänsstyrelsentillstånd. utomprövar om

prövningen Väg-dålinjetrafik länsgränsema görsgällerdet över av
tillstånd.får sådantlämpligbedömsdenverket. Endast gesvarasom

trafiken och kanyrkesmässigatillsyn denharLänsstyrelsen över
lämplig.längreinteinnehavarentillståndåterkalla närett anses

och bil-fordonskungörelsen 1972:595ibestämmelserVissa
sammanhanget.betydelse iockså1972:599registerkungörelsen är av

skall hataxibilframgårfordonskungörelsen§ taxa-Av 13 att enena
hurbl.a.föreskrifterutfärdatVägverket har taxametrar,meter. omom

förordningen1997:190. lbeskaffad VVFSskallsådan varaen
den harregler bl.a.yrkestrafikregister finns1979:785 att somomom

yrkestrafikregister.registreras itrafiktillstånd skall
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Historik

Yrkesmässig trafik

Krav personlig lämplighet hos den skulle driva yrkesmässigsom
trafik infördes redan förordningen 1940:910 angående yrkes-genom
mässig automobiltrafik Detta uttrycktes så trafik-sätt attm.m.
tillstånd må meddelas allenast den, med hänsyn till erfarenhet ochsom
vederhäftighet andra frågan inverkande omständighetersamt be-
finnes lämplig såsom yrkesmässig trafik.utövare av

År 1972 utvidgades lämplighetsprövningen vid ansökan trafik-om
tillstånd till också ekonomiska förhållanden.att Motivet till dennaavse
ändring det ansågs viktigt med realistiska bedömningaratt devar av
ekonomiska förutsättningarna för trafikföretag eftersom ekonomiskaett
påfrestningar kunde medföra frestelser överträda olika bestäm-att
melser. Detaljerade bestämmelser hur den ekonomiska prövningenom
skulle för godstrafiken infördes igöras särskild förordning. Någraen
motsvarande bestämmelser för andra yrkestrafikområden infördes
aldrig.

Ett uttryckligt krav det vid lämlighetsprövningenatt särskilt
skulle beaktas hur trafiksäkerhetsbestämmelser följts infördes genom
lagstiftning år 1978. Samtidigt begreppet vederhäftighet medersattes
vandel. Departementschefen anförde den praxis utbildats iatt som
fråga tillämpningen vederhäñighetskravet framför allt beaktatom av
förmögenhetsbrott, gäldenärsbrott och förseelser olika bestäm-mot
melser i vägtrafik- och yrkestrafiklagstiftningen prop. 1977/782137 s.
77 f.. I stället förordades tyngdpunkten i vandelsprövningenatt skulle
inriktas på följt trafiksäkerhetsbestämmelser.om man

Förordningen 1940:910 angående yrkesmässig automobiltrafik
1980 lagen 1979:559 yrkestrafik.ersattes Den lagenm.m. av om nya

innebar inte några sakliga ändringar beträffande kraven trafiktill-
stånd.

Den ekonomiska prövning sikte godstrafik ochtogsom som
hade införts 1972 visade sig ineffektiv. Den därförersattesvara av en
Lppföljning tillståndshavamas ekonomiska skötsamhet prop.av
1981/82:78 9. Genom samarbete med andra myndigheter skulles.
lämsstyrelsema få kännedom tillståndshavares ekonomiska missköt-om
sanhet. Dänned skulle de i tidigare skede kunnaett försätta stopp
illojal konkurrens och hindra uppkomsten ekonomiska för-storaav
luster för och kommun.stat

Reglerna för trañktillstånd kundenär återkallas ändrades efter
Ändringenförslag i l983/84:65 s. ff..13 innebar det iprop. att

lagtexten kom till klarare uttryck återkallelse kunde ske grundatt
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företaga-ålågskyldigheterrörde sådanamissförhållanden somsomav
yrkestrafikutövare. Deålågendast sådanaallmänhet och intei somre

avgifter,ochskatterrestföringaråsyftadesmissförhållanden avvarsom
skötaförmågabristande vilja ellerbero rättvilka kunde attantas

Även systematisktallmänna.detförpliktelserrörelsens ettgentemot
skulle kunnaredovisningsreglerochbokförings-åsidosättande av

detuttryckligensadesåterkallades. Dettrafiktillståndetmedföra attatt
skulleåterkallelsebrottslig förmisskötsamheteninte krävdes attatt var

1983/84:65 15.få ske prop. s.
frågandepartementschefenproposition ävendennaI tog omupp

gällde.vilket dååterkallelsebeslutet,verkställighetomedelbar av
bordenormalaemellertid detDepartementschefen ansåg attatt vara

beslutettill dessverksamhetmed sinfortsättaficktillståndshavaren
fallvid klaraskulle dock kunnaUndantagkraft. görasvunnit laga av

yrkes-trafik-överträdelserupprepadebrottslighet ochekonomisk av
föreslagitbetänkandehar i sittYrkestrafikutredningenf..regler s. 15

huvudregel.blirverkställighetomedelbaratt
NäringstillstånddelbetänkandetiföreslogEkobrottskommissionen

ekonomiskadenstävjametod fördet,1984:8SOU attatt som en
skullenäringstillstånd, vilkenlaginförasskullebrottsligheten, en om

åkerinäringen.påtillämpas bl.a.
genomfördesnäringstillstândlagsärskildFörslaget omenom

trafik-ansökanvidvandelsprövningenutökadesställetaldrig. I om
näringsverksamhetdrivalämplighetsökandenstillstånd till attatt avse

benägenhetlaglydnad ochskullePrövningen atthuvudöver taget. avse
skyldigheterKontrollen hurdet allmänna.skyldigheterfullgöra mot av
utökatskulle skefullgjordesallmännadet ettgentemot sam-genom

kronofogdemyndighetema.medarbete
lag-manifesteradesvandelsprövningenutökade attDen genom

allmännaskyldigheter detsinafullgörabenägenhetlydnad och motatt
YTL.lades till i kap. 3 §2

i kraft.yrkestrafiklagengällandeträdde denjanuari 1989Den l nu
denomfattningenbl.a.i detalj bestämmaMyndigheternas rätt att av

lagenmed denflera ochavvecklades itrafikenyrkesmässiga steg nya
bestämmakunde inte längreLänsstyrelsentaxinäringen.avreglerades

ochområde ochi visstskulle finnastaxifordon närhur många ettsom
trafik.fick ihur dessa vara

Särskilt taxiom

taxitrafik be-skulle bedrivaför denyrkeskunnandeRegler somom
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taxifrågor 1979/80:handlades proposition vissa prop. 142,i en om
Transportrådetföljd detta fastställdebet. 1979/80:TU Som27. en av

dessaden januari 1983. Enligtvissa började tillämpas 1regler som
särskildför ha genomgåttsökte trafiktillstånd taxiskulle den som

yrkeskunnande.förvärvat motsvarandeutbildning eller hasättannat
frågorbokföring, beskattning och andrautbildningen ingickI om

försäkringsfrågor.ekonomi, lagstiftning transporter samtom
taxifordondet krav förareden januari 1995lFr. är att avo. m.

särskild förarlegitimation.skall ha

Några fakta1.21

Godstrafik

år.minskat med 400mellan och 1996Antalet åkerier har 1990 ca per
åkerier ochenligt 12 500årsskiftet 1996/97 fanns det SCBVid ca

trafik. åkerierför yrkesmässig Mångadessa ägde 970 bilar33 är
förhållandevis små.

anslutnaåterfinns i åkeriföretagtredjedel fordonenCa ärsomaven
fleråkeriföretag hartredje finns itill lastbilscentral. En somannanen

lastbils-inte med ivilka med något undantagelva fordon och ärän
företag friåkare.Uppskattningsvis De3 000centralema. ärär var-

deorganisation ellerlastbilscentral eller i någonken med i annanen
mindre antal fordon finns iföretag.hör inte heller till Ettstörreett

former flyttverksam-huvudsakligen sig olikaföretag ägnar avsom
het.

Åkeriemas godsbestår huvudsakligen iverksamhet att transportera
specialiseradefinns åkerierolika uppdragsgivare. Det ärsom

flyttföretag.företag benämner utredningen Derasflyttuppdrag. Dessa
lastbil mellan olikaflyttgods medverksamhet består i transporteraatt

packa gods ochföretagen åtar sig ocksågeografiska punkter attmen
Åkerier huvudsakligen siglokaler.omflyttningar inom ägnarsom

åkeri-flyttningar benämner utredningen ordinäraverksamhet änannan
er.

Åkeriförbundet,åkeriföretagen medlemmar i SvenskaflestaDe är
för åkeribranschen. flyttföretagintresseorganisation Förärsom en

Sveriges Möbel-finns särskild intresseorganisation,därutöver en
Svenska Förbundet för InternationellaFörbund SMF.transportörers

inter-organiserar företag sigMöbeltransportörer SFIM ägnarsom
nationella flyttuppdrag.

trafik-fanns det drygt 900 innehavareVid årsskiftet 1996/97 17 av
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tillstånd för godstrafik samtidigt innehade lastbil 3,5över ton.som en
En del dessa har verksamhet huvudsaklig sysselsättning,av annan som

handel, byggverksamhet eller jordbruk.t.ex.
tredjedelEn trafiktillstånden finns i de storstadslänen.treav

Under 1996 försattes 254 åkeriföretag i konkurs. fjärde kon-I var
kurs fanns företaget i Stockholms län.

Åkeribranschen miljarder35 kr år 1993. Antalet anställdaomsatte
uppgick 1996 till 45 750. Om till enmansåkeriema räknas medägarna
sysselsätter branschen åtminstone 50 000 personer.

Lastbilscentraler

Vid årsskiftet 1996/97 fanns det lastbilscentraler.184 dessaAv 116var
ekonomiska föreningar, 67 aktiebolag och handelsbolag. Medellast-ett
bilscentralen bestod 41 åkerier och 64 lastbilar.av

Totalt det knappt åkerier7 700 anslutna till lastbils-var som var en
central lastbilscentralema1996. Inom fanns det totalt 784 lastbilar
vid årsskiftet 1996/97. ungefärDet tredjedel det antal fordonär en av

finns inom âkerinäringen. Lastbilscentralema förmedlar oftasom
uppdrag från den offentliga sektorn, kommunerna och Vägverket.t.ex

Lastbilscentralemas verksamhet omfattar bl.a. lastbilstransporter och
maskinverksamhet. Lastbilscentralema och åkare. Deägs styrs av
enskilda åkeriföretagen, huvudsakligen små företag, träffar avtal med

lastbilscentral denna skall administrera åkeriföretagetsatt trans-en om
portuppdrag. innebärDet lastbilscentralen beställningar,att tar upp
fördelar uppdrag, fakturerar uppdragsgivama och betalar åkeriföretaget.
Ofta finns det i avtalen bestämmelse åkaren inte får utföraatten om
uppdrag inte har förmedlats lastbilscentralen.som av

År 1996 lastbilscentralema drygt 15 miljarder kr.omsatte

Taxi

oktoberI 1996 antalet trafiktillstånd för taxi drygt dock9 800,var
hade tiondel tillståndshavama inte något fordon anmält fören av
taxitrafik. Antalet företag verksamma i branschen torde såledesärsom

ungefär tillståndshavama9 000. Av 7 200 enskilda närings-ärvara ca
idkare, 2 aktiebolag100 och handelsbolag.500 fåNågra rörelser drivs

föreningar, dödsbon och konkursbon.av
Svenska Taxiförbundet den intresseorganisationen förär största

taxiföretagama och taxiföretag5 500 medlemmar direkt eller viaär en
beställningscentral. Fria Taxi Riksförbund intresse-är en annan
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medlemmar.företagorganisation och har 200 somca
uppgiftBeställningscentraler taxiföretagen och deras ärägs attav

oftaFärdtjänstservice köpstaxitjänster.administrera t.ex. genomupp
till beställ-taxiföretag anslutetbeställningscentral. Ett är ensomen

centralenstelefonbeställningarningscentral får görs genomsom per
formed-vilka uppdrag harBeställningscentralen registrerarväxel. som

lats.
avregleringen, ökade antaletdirekt efter1990-1991,Under åren

Därefter har inte någontillfrån fordon 14 500.taxibilar 1 l 000 nämn-
Stockholmstaxibilama finns idryg tredjedeländring skett.värd En av

År taxiföretag i konkurs.län. gick1996 194
från offentligainkomster kommertaxiföretagensdelEn stor av

denregeringen avseendetillVägverkets 1995Enligt rapportorgan.
tredjedelfår taxinäringentrafiken YT-rapportenyrkesmässiga ca en

för bl.a. färdtjänstresor.kommunerfrån landsting ochsina intäkterav

reglergällande11.3 Mer om

Trafiktillstånd

sökandenlän därlänsstyrelsen i detmeddelas ärTrafiktillstånd av
där företagetsjuridiskdet frågafolkbokförd eller, är person,om enom

ledning finns.
eller fleratrafiktillstånd skall haharJuridiska ensompersoner

trafikansvariga.trafikutövningenförhar särskilt ansvarpersoner som
verkställandeförening har denekonomiskaktiebolag eller iI ett en
fall detsådan, detta Idirektören, det finns ärannat enansvar.enom

varjeåvilar dettahandelsbolagsärskilt utsedd styrelseledamot. l ansvar
styrelseledamot.särskilt utseddföreningarbolagsman och i ideella en

meddentillfår trafiktillständ endastEnligt 6 § YTL somges
och fönnågaförhållanden, viljaekonomiskahänsyn till yrkeskunnande,

övrigtlaglydnad iskyldigheter det allmänna,fullgöra sina samtmotatt
drivalämpligbetydelse bedömsandra omständigheter attav vara

skall prövningengäller juridiskaverksamheten. detNär avsepersoner
skall ocksåLämplighetsprövningtrafikansvariga.den eller de ärsom -

beträffande andra ledandeyrkeskunnande skegällervadutom perso--
detaljerade bestämmelserfinnsi trafikföretaget. YTFI ommerner

lämplighetsprövningen.
gällerekonomiskatrafikföretagsVid prövningen ett somresurserav

godstrafik skall haverksamhet medskall drivaminimikrav denatt som
denkr fordon ochmotsvarande 000ekonomiska 30 somperresurser
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skall köra 1 500 kr sittplats b5 § YTF. Yrkestrafik-passagerare per
utredningen har föreslagit dessa miniminivåer höjs. För godstrafikatt
har föreslagits 100 000 kr för och de första två fordonenvart ett av
och 50 000 kr för varje tillkommande fordon därutöver. För passa-
gerartrafik med taxi har föreslagits 75 000 kr för och devart ett av
första fordonentvå och 35 000 kr för varje tillkommande fordon
därutöver.

Det gällande ekonomiska kravet för godstrafik denmotsvararnu
miniminivå på 3 000 ECU föreskrivitshar i EG-direktiv påettsom
området. Inom EG-kommissionen arbetar direktivett nyttman nu
med bl.a. högre miniminivåer för ekonomiska godstrafikFörresurser.
föreslås 9 000 ECU.

Trafiktillstånd gäller inte särskilt föreskrivits tills vidare.annatom
Uppgifter trafiktillståndshavare och trafikansvariga och övrigaom

enligt 6 § försYTL i yrkestrafikregistretprövats 3 §personer som
förordningen 1979:785 yrkestrafikregister.om

Återkallelse tillståndav

Länsstyrelsen tillsyn den verksamhetutövar tillstånds-över som en
havare bedriver och kan återkalla tillståndet. I 15-17 YTL regleras

trafiktillstånd kan återkallas. Tillståndetnär skall återkallas förut-om
sättningarna för tillstånd inte föreligger eller det i den yrkesmässi-om

trafiken eller i övrigt vid driften trafikrörelsen eller iga av annan
näringsverksamhet tillståndshavaren driver har förekommit allvar-som
liga missförhållanden. Om missförhållandena inte allvarligär art,av
kan varning i stället meddelas.

Tillstånd juridisk innehar kan återkallas läns-som en person om
styrelsen den trafikansvarignär eller ledandeprövar om en ny en ny

lämplig inte denne uppfyllerär de krav finns.attperson anser som
I ll § finnsYTF regler tillstånd skallnämnare åter-när etta om

kallas. Det skall ske bl.a. tillståndshavare ellernär en en person som
tillhör den kategori vandelsprövats har dömts för brott,som grova
inräknat ekonomiska sådana, eller någon dessa pånär ettav personer
väsentligt underlåtit fullgöra sina skyldighetersätt det allmännaatt mot
vad betalning skatter och avgifter. tillståndNär återkallasettavser av
skall det bestämmas minsta tid, mellan och fem år, under vilkentreen
den prövade skall olämplig driva yrkesmässig trafikattanses vara
ll § YrkestrafikutredningenYTF. har föreslagit bestämmelsenatta

minsta tid bort i syfte bl.a. få friare tillämpning.tas attom en en
Den driver yrkesmässig trafik tillstånd kan dömas tillutansom
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Yrkestrafikutredningen harmånader.i högsteller fängelseböter sex
fängelse år.tillhöjsstraffmaximumföreslagit ettatt

förFörarlegitimation taxi

trafikenyrkesmässigadenförfinnskravallmännadeUtöver som
hardenförasfårendast sär-taxibiltaxitrafikenförgäller att somav

beslutarLänsstyrelsen§YTL.14skild förarlegitimation vemoma
fordras, förutomlegitimationfåförarlegitimation. Förskall få attsom

för yrketlämpligbedömssökandenkörkortsbehörighet,föreskriven att
Iaglydnad.ochyrkeskunskapermed avseende

yrkeskunnandeskall kravetförarlegitimationgäller ansesdetNär
anordnatVägverketvidgodkändblivithar ettuppfyllt den avsomav

YTF.d §skriftligt 12prov
itaxibilaroch ärtaxichaufförerkravensärskildadeSyftet med

allmänheten upprätt-taxiåkandedentillförhållandeiförsta hand att
skyddssyfteiocksåtaxitjänsten atti självakvalitethålla krav på men

läm-mindrebrottslighet ärtidigaregrundpåhålla borta dem avsom
ekonomiiinsikterpåsyfte krav taxameter,pade för yrket. Ett annat -

fullgörföretagareansvarsfullataxichaufförer blirtill somär attatt se- ochocksåkunden statenmotbaraskyldigheter inte utansina gentemot
anställda.

Ä förarlegitimationterkallelse av

förarlegitimationinnehardetillsynLänsstyrelsen överutövar att som
gärningbrottsligtaxiförareuppfyller detta. Omförkraven genomen

förutsätt-ellertaxitrafikiföraretjänstgöraolämpligvisat sig att som
länsstyrel-skallsåföreliggerinte längretaxilegitimationförningarna

legitima-föranledakanbrott attlegitimationen. Deåterkalla somsen
förbetydelsehakanallt sådanaframför passa-tionen återkallas är som

grundintebrottslighetEkonomisk ärtrygghet.säkerhet ochgeramas
RÅ ref. 44.1995avgörande,Regeringsrättensåterkallelseför se

Taxameter

medförseddtaxibilskall varje taxa-harSom tidigare nämnts envara
plom-skalldenfastsättningenochBåde taxametemmeter. varaav

berad.
typgod-får endastföreskrifterVägverketsEnligt taxametrarom
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kända användas och plombering endast utföras dentaxametrar av som
har tillstånd Svensk Bilprovning. Nya taxameterföreskrifter har trättav
i kraft den augusti1 1997. dessaI reglerna fårstramas om vem som
plombera och kraven har skärpts på vilka uppgiftertaxametrar upp

skall lagras i Standardiserade skalltaxameter. görataxametrarsom en
det enklare för polisen utföra kontroller. Vid kontroll skall polisenatt

kopia avstämningsrapporten.spara en av

11.4 Praktisk hantering hos länsstyrelsen

Trafiktillstånd

Länsstyrelsen ansökningar trafiktillstånd. Vid dennaprövar pröv-om
ning har några länsstyrelser via terminal tillgång till aktuellaegen
uppgifter i PRV:s bolagsregister. Uppgifter vilka tidigare bolagom en
sökande eller dess företrädare varit verksam i kan endast fås efter
särskild beställning hos Uppgifter bolagsregistrenPRV. är storur av
betydelse vid bedömningen sökande eller dess företrädare,av om en

skall enligt 6 § YTL, har vilja och förmåga fullgöraprövas attsom
sina skyldigheter det allmänna. kan därMan varitmot se om en person
verksam i andra bolag kan ha avslutats med konkurs. Ent.ex.som
sådan uppgift kan skäl ytterligare undersökningarutgöra göraatt om
sökandens vilja och förmåga för sig. Från PRV:s registergöra rättatt
får också uppgift någon försatt i konkurs.ärman om

Uppgifter sökandens eventuella skulder finns i utsöknings-om
Enligt och i utsökningsregisterlagenregistret. 7 7 har1986:617a

kronofogdemyndigheten och riksskatteverket terminalåtkomst till
utsökningsregistret. tillståndsärendetI måste således uppgifterna sär-
skilt rekvireras länsstyrelsen inteom sökanden själv bifogat ettav
utdrag registret. Förutom personuppgifter kan länsstyrelsen enligtur
2 c§ utsökningsregisterförordningen 1986:678 bl.a. få uppgift om
skulder i allmänna mål där borgenär, eventuell avbetal-ärstaten
ningsplan, näringsförbud och konkurs.

det gäller kontroll sökandensNär laglydighet har länsstyrelsenav
enligt 16 § i polisregisterkungörelsen 1969:38 via terminala egen

Åtkomstentillgång till polisregistret. dock begränsad till uppgiftär om
den ansöker förekommertillstånd i registret eller inte. Om detsom om

så kan länsstyrelsen beställa utdrag polisregistret med stödär ett ur av
lagen polisregister.3 § 1965:94 utdraget framgårAv vilka brottom

Ävenden har efterfrågats har dömts för. misstanke brottsom som om
finns antecknat i utdraget.
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Tillsyn

tillsynenocksåtillstånd har överutfärdatharlänsstyrelse ettDen som
tillsyns-föreslagitharYrkestrafikutredningen atttillståndshavaren.

tillståndshavarenlän där äri detlänsstyrelsenskall liggaansvaret
ledningföretagetsdärjuridiskdetfolkbokförd eller, är person,enom

finns.
frågananledningfinnsdetskall taLänsstyrelsen när omt.ex. upp

läns-ske.kan Föråterkallelsejfr atttillstånd näråterkallelse ettav
uppgifterbehovhartillsynenfullgöraskall kunnastyrelsen avman

myndigheter.från andra
bytsenligt 6 § YTLlämplighetsprövats utharOm sompersonen

lämplig.denlag ärenligt 7 § prövalänsstyrelsenskall nyeomsamma
föreskrivsändringarsådanakännedomskall fålänsstyrelsenFör omatt

anmälalänsstyrelsentillskyldigtillståndshavare är atti § YTF8 att
lämplighetsprövningentrafikansvarig ellerutbyte avser.annan somav

uppgifterkanföljsbestämmelse göras attdennaKontroll genomattav
tilllämnatsuppgifterdejämförs medbolagsregisteri PRV:s som

bolagsregistrenförordarYrkestrafikutredningen attlänsstyrelsen. sam-
yrkestrafikregistret.medbearbetas

fårutsökningsregisterförordningenstycketandra§Enligt 2 upp-c
innehavareuppgiftermedsambearbetasutsökningsregistretgifter i om

skerDettayrkestrafikregistret.itrafikansvarigatrafiktillstånd ochav
fåskalltillsynsarbetei sittlänsstyrelsenSyftetår.gånger är atttre per

medeftersläpartrafikansvarigaochtrafikföretagkännedom somom
1681993/94:konkurs prop.iförsättaellereller avgifter ärskatter som

denbeträffandeenbartuppgifter skerSamköming somff..20 avs.
beträffandeintesåledesochtrafikansvarigellertrafiktillstånd ärhar

lämplighetsprövats,.hakan t.ex.trafikföretagiandra ett sompersoner
kontrolle-sökstillståndliksomfår när nyttettDessastyrelseledamöter.

personkretsenföreslagitharYrkestrafikutredningen attmanuellt.ras
enligtlämplighetsprövatsharallatillutvidgas att sompersoneravse

YTL.6 §
konkursförord-stycket 5första§enligt 12domstolAllmän är

kungörelsen ettkopiaskickaskyldig av1987:916ningen att aven
gäldenä-upplystdet atttillståndsmyndighet ärtillkonkursbeslut omen

ochnäringsverksamhetvissföreståellertillståndhar utövaatt enren
innebärDetkonkursen.grundupphörakommatillståndet kan att av

konkurs.iförsattshartrafikföretaguppgiftfår närlänsstyrelsenatt om
brotttrafiktillstånd förharnågondömthardomstolEn somsom

denunderrättaskyldigYTFenligt §15 atteller YTFYTL ärmot
Underrättelse-detta.trafiktillståndetlämnatharlänsstyrelse omsom
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skyldigheten i förhållande till den personkrets omfattasär, som av
vandelsprövningen enligt 6 § YTL och de brott kan föranledasom
återkallelse tillstånd, begränsad. Yrkestrafikutredningen förordarettav

domstolarnas underrättelseskyldighet utvidgas.att

Tillsyn taxiförareav

har körkort döms för vissa brottOm någon särskilt räknatssom som
körkortsförordningen domstoleni 83 § 1977:722 enligt 85 §ärupp

förordning, med vissa begränsningar, skyldig underrättaattsamma
brott trafiklagstiftningenlänsstyrelsen detta. Förutom omfattarmotom

flertal brott enligtunderrättelseskyldigheten brottsbalken underett
böter.förutsättning påföljden omfattar inteDenär änatt en annan

bedrägerier eller ekonomiska brott.
har taxiförarlegitimation också har körkort fårEftersom den som

har meddelats taxiförare.länsstyrelsen uppgifter domar motsomom
för påbörja ärendegrund åter-uppgifter kanDessa utgöra att ett om

förarlegitimationen.kallelse av

brottslighetEkonomisk1 1.5

Åkerier inklusive flyttiöretag

Åkeribranschen Ekobrottskommissionen närings-pekades ut som enav
ekonomisk brottslighet.belastadsärskilt avgren som var

BRÅ-PM branscher studie iSkatterevision En1992:2I i sju -
Pia Wikström redo-ochekonomisk brottslighet Dan Magnussonav

taxeringsårenskatterevisioner avseende 1988-1989visas utfallet av
storlek. företagenåkeriföretag varierande 33gjorts hos 102 avsom av

kategorien ekono-kunde för sådana brott räknas tillmisstänkas som
fråga bokföringsbrottmiska huvudsakligen ochbrott. Det omvar

intäkterförsvårande skattekontroll. Några fall oredovisade sexav av
fall och löner fall kom också fram det påpekastre sär-svarta men
skilt i båda dessa företeelser svåra påvisaärrapporten att att utan
spaningsinsatser. de granskade företagen fick skattetillägg.Av 20

Åkerier,redovisar i Kartläggningspromemorian resulta-RSV 1993,
skattemyndighetemas revisioner i åkeriföretag under åren 1992tet av

och Vid kartläggningen har1993. revisionspromemorior från olika111
delar landet fallgranskats. 18 konstateras intäkter kömingarI attav av
inte redovisats, i fem fall förekommer falska fakturor och fyra hari
oredovisade löner Sammanfattningsvispåvisats. anförs i promemorian
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ochrevisionemavidframkommitvadtillhänsynmeddet,att som
BRÅ:siuppgifternaingåvaribranschundersökningarandra synes

förekommer.skatteundandragandeväsentligtkanPM, ettattantas
1995-1996under årenharlänStockholmsSkattemyndigheten i

Åkeriprojekt. företagits 108hardettalkallatvadbedrivit ettman
expressföretag.ochflytt-och 27transportföretagutredningar omom

den 5slutrapportiredovisatfinnsgranskningenResultatet avenav
mil-109skatteri höjdaresulteratharKontrollprojektetmaj 1997.

expressföretagen.ochkr flytt-miljoner85dettakr. Avjoner avser
huvudsakligenvaldesåkeriföretagordinära ut enmans-De varsom

haochtaxeringÄven höjdfåttföretagenmångaföretag. ansesavom
granskare inteskatteförvaltningens attuppsåtligenfuskat man avanser

före-sådanbranschendet islutsatsendrakangranskningen att som
områden. Svart-andrainombrottslighetekonomisk änkommer mer

Åkeriföretagen har enligtpåvisats.har inteomfattningnågonarbete av
sina fordon. Förförkostnader attrelativtskatteförvaltningen stora

intäkterförutsättsfordonenförkostnadsavdragen attutnyttjakunna
därförkankostnadernahögaomfattning. Debetydandeiredovisas vara

last-Attintäktsredovisningen stämma.varförtillförklaring synesen
i någotpåvisatsinteredovisning haroriktigtillmedverkatbilscentraler

fall.
däremotjlyttföretagengällerdet ärslutsatsSkatteförvaltningens när

ibestårFusketbrottslighet.ekonomisk attmedproblemen är storaatt
hjälputförs medsedanuppdragsigflyttfinna åtarseriös avsomen

under-oseriösaDeunderentreprenörer.oseriösamindreellermer
fakturorIbland hararbetskraft.siganvänder svartentreprenörerna av

förBetalningenluftfakturor.varitunderentreprenörerfrån rena
ellertransportarbetare ägarenbetalaförharfakturorna använts att egna
faktiskt hardeföretagdessaKännetecknande för är attlön. somsvart

uppdrag heltutförtförbetalningokända,uppdragmed attärarbetat ett
funnitssamtidigt hardet storadeklareratshar attdelviseller men

huvudsakligen skettbetalningochunderentreprenörer attförkostnader
denmisstankefall finnsmångacheck. attImedeller somkontant om

ellerarbetslöshetskassaersättning frånfåttsamtidigtarbetat svart
tillvaritföretag harverksamhetstid för dessa ettNormalsjukpenning.

konkurs.iledning försattsunderdeDärefter hartvå år. ny
höjningaroch deflyttbranscheni taxe-konkursermångaDet avär

endaintepraktikeni iresulterarrevisionemaringarna engersom
hämta. Det ärnågrafinnsdet inte atteftersomskattekrona pengar

sittikonkursefterellerföreflyttföretagförföreträdarevanligt att
branschen.iföretagföretag nyttettstartar

avslutatjustharMalmöhus läntidigareSkattemyndigheten i en
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granskning åkerinäringen. länet finns1 1 300 åkeriföretag. dessaAvav
valdes 120 för särskild granskning ochut det resulterade i 110-115
revisionspromemorior. Man inte med de mindre företagentog utan
huvudsakligen det fråga något företag. kriterierstörre Devar om som

avgörande för företag skulle väljas förett granskningvar harutom
varit företaget haft utländskl personal anställd, 2 differenserom
mellan kontrolluppgifter från lastbilscentraler och deklarationer, 3 låga
eller höga lönekostnader i förhållande till omsättning eller 4 låg
bruttovinst. Företaget kan också ha valts efter tips från andraut t.ex.
myndigheter eller organisationer. Endast flyttföretag ingick iett par
granskningen. Skattemyndighetens granskare inte resultatetattanser av
granskningen visar åkeribranschen belastadatt ekonomiskär mer av
brottslighet andra branscher.än bristerDe och fel har funnitsom man

sådanaär hittar i alla branscher, privata kostnadersom t.ex.man att
har bokförts i och belastat företaget. När projektet startade måletvar

granskningen skulle resultera iatt skattehöjningar miljoner54 men
resultatet blev 14 miljoner.

Organisationernas uppfattning

ÅkeriförbundetSvenska har inte några uppgifter eller statistikegna om
Åkeriförbundetsoegentligheter i branschen. intryck åkeri-är att

branschen inte för ekonomiskaär oegentligheterutsatt andraänmer
branscher. För 10-15 år sedan det vanligare med ekonomisk brotts-var
lighet i branschen, vilket berodde då rådande överetablering. Enligt
Åkeriförbundet det flera faktorerär talar ekonomiskmot attsom
brottslighet vanligt förekommandeär i de vanliga åkeriföretagen i dag.
En viktig faktor de flestaär de mindre åkamasatt uppdrag går viaav
lastbilscentralema och det därför egentligen inte finnsatt några helt
odokumenterade transaktioner, vilket upptäcktsriskengör för denstor

inte redovisar sina intäkter. Få åkeriföretag vänder sig tillsom privat-
Det normala är led i affärsverksamhetatt transporter ärpersoner. ett en

där kostnader faktureras och följer affärsmässiga rutiner.
Sveriges Möbeltransportörers Förbund det finnsatt storaanser

problem i flyttbranschen med illojal konkurrens användninggenom av
arbetskraft.svart

Förbundet bildade våren 1996 tillsammans med företrädare för
Svenska Förbundet för Internationella Möbeltransportörer, Biltrafikens
Arbetsgivareförbund, Transportarbetareförbundet, Skattemyndigheten i
Stockholms län och ekoroteln vid polismyndigheten i Stockholms län

arbetsgrupp för sanering tlyttbranschen.en av
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arbets-Enligtprobleminventering.gjortharArbetsgruppen en
arbetskraftochgrådenproblemet svartaallvarligastedetärgruppen

alltframföruppmärksammatsharlandethelafinns över sommensom
Efterfråganpersonalintensiv.Flyttbranschen ärstorstadsregionema.i

periodenunderdenStörståret.under ärmycketvarierarflyttjänster
såverksamhetendetvill flytta störföretag näreftersommaj-augusti

fredag-dubbelt såefterfråganskäl storärmöjligt. Avlite sammasom
efterfråganiSvängningamaveckodagar.övrigamedjämförtmåndag

utförakunnaextrapersonal föranvända attmåsteflyttföretagengör att
basis.seriösextrapersonalrekryterasvårtuppdrag. Det är attsina

hosskuldermed storaresterarmisstänkaskan attDet sompersoner
officiellförhavillskäl intedetta storochkronofogdemyndigheten av

välspridddeteftersom ärflyttbranschentillsigsöker eninkomst
yrkes-duktigastedeMångaarbete.finnsdäruppfattning svart avatt

arbetslöshetskassa,frånersättningfåbefarasdärförkanarbetarna
inkomstmedkombinerassiglåterintebidragandraellersjuklön som

dessaföretagen svartoseriösadeerbjuderextraarbete entjänst. Förav
beskattnings-med denjämföraskanvilketkr,80-90påtimersättning

har.transportarbetarenanställdefastdenkr75-85påinkomstbara som
ekonomiska brotts-denTransportarbetarförbunde attSvenska anser

Transportarbetar-Enligtåkeribranschen.helaomfattande iligheten är
svartjobbhjälpmedåkaresmåmångadetfinnsförbundet avsom

åkarna.seriösadeförnackdeltillprisernadumpar

Taxi

välfärdssystemetifuskochsystembristerUSKFRRI/:sI rapport -
bedrivitStockholmspolisenPOLYprojektredovisas1995:32 ett som

Under141.taxibranschen s.inomskattefuskbeivrasyftei att m.m.
450identifierades1994oktober30till den1992novembertiden l

arbetskraft.helt300dessa svartocharbetstagare varavsompersoner
taxiföretagetfrånkontrolluppgiftÖvriga fåtthadearbetstagare150

skattemyndig-tillarbetsgivarentid lämnatsiintehadesådan avmen
90framkomtaxiföretagi attförare90kontroll pro-ettVidheten. av

intebidragformhade någondedvs. sombidragstagare, att avcent var
slumpmässigtinte utanUrvaletarbetsinkomst.medkombineraskan var

ioch tips.spaningeftergranskadesde
taxibranschenavseendekartläggningspromemoriahar iRSV en

tillämpasochmetoderolika sättflertaltagit1995 somutgiven ettupp
möj-olikadärBl.a.skatt.undgå tasförtaxinäringen uppinom att

rörel-iintäkternakrympaförmanipulera atttaxametrarligheter att
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sen.
Skattemyndigheten Stockholmsi län driver för närvarande ett pro-

jekt i vilket taxiföretag i Stockholms län granskas, huvudsakligen med
inriktning på intäktssidan. förstal del projektet har 400en av ca
företag, anslutna till beställningscentralär med 1 200 företag,som en
granskats avseende taxeringsåret 1994. Urvalet företag har inte skettav
slumpmässigt. Företagen valdes jämförelseut gjordesattgenom en
mellan den omsättning fanns i företagens mervärdesskattedeklara-som
tioner och den omsättning myndigheten räknat fram materialur som
inhämtats från beställningscentralen. Föremål för granskning blev de
400 företag hade redovisad omsättning understeg 65som en som

den omsättning Skattemyndighetenprocent hade räknat fram.av som
Totalt har 522 utredningar gjorts, 267 avseende enskilda närings-varav
idkare, 101 avseende aktiebolag och 154 avseende delägare. Den
taxerade inkomsten för företagen och delägare till aktiebolag har höjts
med sammanlagt belopp 130 miljonerett kr, inklusive skattetillägg.om
Samtidigt har enskilda chaufförers inkomster höjts med drygt 25
miljoner kr, inklusive skattetillägg. Siffrorna skattemyndighetensavser
beslut. Många beslut, långt ifrån alla, har överklagats. Uppskatt-men
ningsvis har företagen i genomsnitt undanhållit 30-40 procent av
intäkterna. finnsDet inga uppgifter hur mycket den debitera-av nu
de skatten har betalats eller kan förväntas bli det. Sammanlagt 234som
fall har anmälts till åklagare för misstänkta brott.

Skattemyndigheten Västmanlandsi län har tillsammans med andra
berörda myndigheter gjort aktion länets taxiföretag.moten gemensam
Särskild revision gjordes hos 45 taxiföretag avseende inkomståret
1993. följdEn detta arbete fall12 harär överlämnats till åklaga-attav

för prövning. Intäkterna till följd aktionen uppgår till 2,8 mil-re av
joner kr. Resultatet har redovisats i den nämnda kartlägg-ovan
ningspromemorian givits RSV.utsom av

Länsskattekontoret Malmöhus läni började hösten 1992 nämnare
analysera Malmös taxiföretag och under 1993 startade de första revi-
sionerna. Sammanlagt 27 revisioner har sedan dess slutförts. Bland de
reviderade företagen finns beställningscentral och stadens domine-en
rande minitaxiforetag. På i Stockholmsätt har uppgiftersamma som

funnits i beställningscentral jämförts med de enskilda före-som en
redovisningar och deklarationer.tagens vissa fallI har, resultatettsom

samarbete mellan berörda myndigheter, erhållitsav taxameterrapporter
från polisen omhändertagit dem i samband med flygande inspek-som
tioner taxifordon. Dessa har sedan jämförts med före-rapporterav

bokföring. Revisionematagens har lett till beslut fattatsatt om en
ökning debiterade skatter och avgifter med drygt 19 miljoner kr. Deav
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bok-ochskattebrottföråtalsanmälantillhar lettrevisionemaflesta
skattekontroll.försvårandealternativtföringsbrott, av

uppfattningOrganisationernas

ekono-medproblemfinnsdetTaxiförbundetSvenska storaattanser
lönsamheten,försämradesförbundetEnligtbrottslighet.misk som

samtidigtungefärdrastisktbranschenigod,varithadetidigare som
taxiverksam-omöjligt levablev iavreglerades. Det atttaxi stort sett

sidamyndigheternasfrånKontrollenredovisades.intäkterallahet om
Fusket inomavregleringen.efterdirektobefintligi det närmastevar

redovisas ochinteintäkteribestårmarkant. Detökade attbranschen
mångaDärtill kommerersättning. attbetalassedan avsvartut som
ersättningvanligenbidrag,formnågonharjobbardem svart avsom

A-kassa.från
problemtaxi harTransportarbetareförbundet storaSvenska attanser

brottslighet.ekonomiskmed

Överväganden förslagoch11.6

forÄr särskilttrafikenyrkesmässiga utsattden11.6.l

brottslighetekonomisk

åkeri-deloch denTaxibranschenbedömning:Utredningens av
ekono-försärskiltflyttforetagen utsattautgör ärbranschen som

devisaringetfinns det attbrottslighet. Däremotmisk som
ekonomiskmedproblemharåkeriföretagen störreordinära

taxibranschenbranscher. Iandrainomföretagbrottslighet än
deochredovisasinteintäkteralla attiproblemenbestår att

de-Flyttbranschenslöner. ärbetalningföranvänds svartaav
under-regeliproblemen näruppkommerdärmensamma

används.entreprenörer

bedömningutredningensförSkälen

Taxi

isituationenallavittnarbranschfolkMyndighetsforeträdare och attom
företagare,föromöjligtintilldetsådan nästärtaxinäringen är att en
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vill för sig, leva singöra rätt verksamhet. Många företagattsom
verksamma i näringenär överlever enbart därför de inte betalarsom att

alla skatter och avgifter. Trots överetablering finns inte någon egentlig
priskonkurrens. De förhållanden råder i näringen leder till ävenattsom
seriösa företagare, för klara sig och företaget, ibland kanatt tvingas
rucka på sina principer. Skatteundandraganden har förekommit i
branschen under många år förhållandena har förvärratsavsevärtmen
efter avregleringen taxinäringen 1990. Avregleringen har inte varitav
oproblematisk det finns positiva effekteräven det ärattmen som
lättare för kunderna i taxi. Det delresultat föreliggeratt tag en som
för den pågående granskningen Stockholmsföretag visar, ävenav om
den taxering slutligt fastställs domstol blir något lägre denänsom av

Skattemyndigheten har bestämt, skatteundandragandetattsom är
mycket i branschen. dettaI sammanhang bör hålla i minnetstort man

den omständigheten endast 400 l 200 företagatt vid den ifråga-att av
varande växeln har granskats enbart beror begrän-äratt resurserna

Ävensade. det troligen de företag har undanhållit deär störstaom som
intäkterna har valts för granskning kan det förväntas detut attsom
också bland de ogranskade företagen finns andel företagstoren som
har låtit bli redovisa intäkter, i mindre omfattning deatt än änom som
har granskats. finns fler beställningscentralerDet i Stockholms län och

många taxiföretagäven inte med i någon beställningscentral.ärsom
finnsDet ingen anledning dessa företag skull fuska mindretro att än

vad visats vid granskningen den ifrågavarande beställnings-som av nu
centralen.

Många företag Skattemyndigheten i Stockholm har fått sinasom av
taxeringar höjda har fått det efter s.k. skrivbordsgranskning. Det är
således i första hand intäkter har varit möjliga kontrolleraatt motsom
beställningscentralens noteringar har lett till höjningar. Någonsom

undersökning hur intäkternärmare undanhållits har inte gjorts. Detav
har emellertid visat sig vid dessa kontroller och vid andra kontrollak-
tioner taxiföretag, ofta slutat med brottmålsdomar,mot att meto-som
derna för minska de redovisade intäkterna avancerade. finnsatt Detär

särskilda dataprogram företagarent.ex. begärt krympersättsom av
de intäkter rätteligen borde framgå registreringar.taxametemssom av
Förekomsten krympningsprogram visar inte endast det finnsattav en
icke föraktlig efterfrågan på sådana också problemen iutan att
branschen mycket allvarliga. Särskilt allvarligtär det dubbla fuskär

påvisades i POLY-projektet där erhållit sjukpension,som personer som
arbetslöshetsersättning eller sjuklön kört taxi ersättning. Förmot svart
det första har trygghetssystem, bekostas skattebetalare, utnytt-som av
jats under falska förutsättningar. det andraFör har statskassan gått
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forfår lidaskattebetalareallaavgiftsintäkter,ochskatte—miste somom
fusket kandubblaavgifter.och Detskatterhögrebetalaattgenom

illojalamed denfusktredubbeltockså betraktas tarett manomsom
betalabedriver,ohederliga företagen attkonkurrensen. De genom

avgifter,ochför skatterutgifternadärmed begränsaochlönersvarta
skyldigheter. Detsinafullgörde företagarekonkurrensillojal mot som

dentillmedverkararbetardentill attfalli svartleder sämsta att som
anställningsluta sinfårkonkurrentseriöshoslojale arbetstagaren en

arbetsbrist.p.g.a.
såÄven storstädernadeikanproblemen störst treantas varaom

Över-storstadsfråga.saneringbehovetinnebär inte det äratt en renav
problemenstäder.medelstora Att ärochi allafinnsetablering stora

denresultatetbekräftasstorstadsregionemautanför sam-avavstora
harlän ochVästmanlands nämntsigjortsaktionordnade somsom

trafiktillstånd,taxitrafiksvart-taxi, dvs.gäller utandetNär t.ex.ovan.
i börjanSundsvall gjordeipolisenkartläggningresulteradeså somen

yrkes-för olagarapporteradesfemtontali1995 ettatt personerav
kunnaskallrapporteringdet förkanmässig trafik. Det attattnoteras

mediakttagesspaningvidfordrasi regelske att passa-personsamma
tillfällen.fleravidgerare

baraskatteundandraganden inte ärbransch därTaxibranschen är en
dettaeffekternanegativa äri Deoftavanliga system.satta avutan
framförskatteintäkterförloradeformenbart i utanpåtagliga, inte av

ochdrabbasföretagareseriösaillojala konkurrensdenallt somgenom
slåsi fallvärsta ut av.

IyttbranschenF

Transportarbetarförbundet ochbranschenföreträdare förSåväl som
åkeribranschenden delimed insynmyndighetsföreträdare somav

ekono-medproblemfinnsdärflyttföretagen storaattutgörs anserav
Stock-Skattemyndigheten igranskningbrottslighet.misk Den som

ansenligt.skatteundandragandetocksåvisar ärgjortholms län har att
deproblemsärskiltbranschen är storaFöreträdare för att ettanser

samtidigt lyftakanarbetstagare t.ex.förtjänster göra attgenomsom
granskningVid denarbetaocharbetslöshetsersättning svart. som

miss-finnsflyttbranschengjortStockholm hariSkattemyndigheten av
Dubbelfuskdubbelfusk.formdennafleratankar mot avompersoner

särskilt allvarligt.taxi,avsnittföregåendeanförts iär, omsom
isvartjobbenskatteundandragandet och system.fall sattavissal är
efter detflyttföretagetoseriösadetfinnsDet startar enapersoner som
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andra. När bolag går i konkurs fortsätterett i Enligtett annat.man
skatteförvaltningens uppfattning finns det inte några hämtaattpengar

myndigheternanär väl kommer oseriös verksamhet spåren.en
Betalningssäkring metod i tidigt skede säkra betalning föratt ettsom
företagens skulder meningslös i branschen.är

Problemen de typiska förär entreprenadbranschema, nämligen att
underentreprenörer inte betalar skatter och avgifter anlitassom av
huvudentreprenörer ofta seriösa. Genomär under-attsom

inte betalar skatterentreprenörerna och avgifter kan de erbjuda sina
tjänster till relativt lågt pris. På detta tjänar såväl huvudentreprenö-ett

därigenom själv kan hålla lägre pris, underentreprenö-ettren, som som
och beställaren.ren

Flyttbranschen utmärks variation efterfrågan tjänster.storav av
Sett under året sker de flesta flyttningar för företag under sommartid

produktionsstörningamanär i regel minst. Stor efterfråganär ärsom
också vid månadsskiften och i samband med veckoslut. För klaraatt av
variationema i efterfrågan krävs god tillgång extrapersonal i elleren

form. Att underentreprenörer används i omfattningannan stor ettav
företag därför inte misstänkt iär sig. Därmed skiljer sig denna entrepe-
nadbransch från städbranschen.

Andra åkeriföretag

Enligt Ekobrottskommissionen åkeribranschen flera bransch-var en av
för ekonomisk brottslighet andra branscher.utsatter änsom var mer

ÅkeriförbundetEnligt kan det också ha varit så tidigare, bl.a. beroende
överetablering inom godstrafiken. skatterevisionerDe nyligensom

har gjorts i Stockholm och Malmö inget stöd för åkerinäringen,attger
flyttföretagen undantas, har problem med skattefuskstörre andraom än

branscher.
finnsDet egentligen inte heller några strukturella orsaker görsom

denna slutsats bör ifrågasättas.att ordinäraDe åkeriföretagen tillhör
inte entreprenadbranschema och inte heller kontantbranschema. Många
transportuppdrag förmedlas lastbilscentraler eller speditö-storagenom

Uppdragen faktureras eftersom uppdragsgivama företag ellerrer. är
myndigheter bokför sina kostnader. Möjligheterna kontrollerasom att
företagens intäkter relativt goda, särskiltär uppdragen förmedlasnär

Ävenlastbilscentral. litet åkeriföretag har relativtettgenom en stora
investeringskostnader. Dessa får dras och det finns därför incita-ettav

bokföra intäkter. olikament De faktorernaatt detgör sammantaget att
finns skäl utgå från åkeribranschen, flyttföretagenatt undantagna,att
inte belastad ekonomiskär brottslighet andra branscher.änmer av
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fråntaxibranschenskallHur11.6.2 saneras

brottslighetekonomisk

utarbetaslicensavgift börmedEttförslag:Utredningens system
taxibranschen.iinförasoch

särskildi töm-skall tömmasTaxifordonens taxametrar en
ningscentral.

taxi.få köraskall inteekonomiska brottbegåttharDen som
mellaninformationsutbytetocksåföreslårUtredningen att

tillsyneneffektiviseraförunderlättasskallmyndigheter att av
taxi.bl.a.

harupphandlingoffentliggällervadförslagUtredningens
taxiföre-oseriösahindramöjligheternaförbetydelse attsärskild

sektorn.offentligadenuppdragfåfrån atttag av

bedömningochförslagutredningensförSkälen

Allmänt

Kundkretsen ärsmåföretagare.domineras anonymTaxibranschen av
utsträckning. Detiförekommerkontanttransaktioner stor van-och

betalaanvänds förintäkter,oredovisade attibestårfusketligaste som
fuskaMöjligheternaföretagaren. atttillersättningochlönersvarta

taxifordonflerbetydligt ändetfinnsPå många orterdetta sätt är stora.
för-svårtdetmedför är attDettaefterfrågan. attvad motsvararsom
lösavaltharAlltför många atttaxiföretagare.delförsörja sig en

taxeringenavgifter. Närochskatterbetalainteproblemet attgenom
dagsdetskattekontroll och ärefterhöjtsåreller någraefter något en

företaget.imedel kvaringafinnsavgifternaochbetala skatternaatt
förfordrasskattekontrolloch attspaningi formBetydande avresurser

liten.Upptäcktsrisken ärfusket.åtkomma
måstetaxibranscheniskatteundandragandetförFör sätta stoppatt

Enellerminska sätt.fuska annatfinns ettmöjligheterde attnusom
skyldighetinförafuska attförintresset ärminskar attmetod att ensom

intäktervilkanivåvisstillavgifter oavsettochbetala skatter enupp
föreslagittidigareutredningenharlicensavgiften. Dettaredovisassom

delbetänkande.i ett
Licensav-skattebetalningar.förribbanlicensavgift höjsMed en

Kontrollenkontrollmöjligheter.med bättrekompletterasgiften måste
vadomfattninghar änföretaginriktas på störresärskilt sommåste som
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licensavgiften.motsvarar
För effektiv kontroll taxibranschen fordrasen myndigheternaav att

har tillförlitligt kontrollmaterial.ett fårDet endast taxiföreta-man om
tvingas hos någonatt utomstående löpandegarna lämna uppgifter om

körningar och intäkter Antingen kan det ske obliga-m.m. genom en
torisk anslutning till beställningscentral, har till uppgiften som att
samla och behålla taxiföretagens kontrolluppgifter eller också genom

fordonensatt kontinuerligttaxametrar kontrolleras och påtöms upp-
gifter sedan lagras hos tredjesom man.

Licensavgift för taxi

Utredningen har i delbetänkande redovisatett principskiss fören en
minimiskatt licensavgift för taxiföretag. Förslaget i korthet föl-är
jande.

Ett villkor för få driva taxiföretagatt företagetett är betalaratt en
licensavgift. Hur licensavgiften berorstor på hurär många fordon som
finns i verksamheten och på hur dessa används. Fordonen delas i
olika kategorier. Ett fordon används endast förare undersom av en
obegränsad tid får avgift. Om fordonet förs två eller flera förareen av
blir avgiften högre. Som bevis på betald licensavgift skall företaget få

märke fästa fordonetsett framruta.att Av märket skall framgå att
avgift betalats vilken kategori fordonetsamt tillhör. En dispens-som
möjlighet skall finnas för glesbygdsföretag.

Licensavgiften har beräknats utifrån vad normalt körsettman
med taxifordon underett månad och vad dessa intäkter, med hänsynen
till eller flera fåratt sin försörjning frånen taxirörelsen,personer

i skatter och socialavgifter. Hänsyn hargenererar tagits framför allt till
de inbetalningar skall för anställdasgöras källskatter och arbets-som
givaravgifter.

Kravet på licensavgift har uttryckts så taxiföretageten varjeatt
månad skall betala skatter och avgifter minst uppgår till vadsom som

licensavgiften. Det betydermot det varjesvarar månad skallatt ske en
avräkning. För seriöst företag medett normala inkomster och utgifter
medför förslaget licensavgift egentligen ingen ändring detom en när
gäller storleken löpande skatteinbetalningar eller för den delen på
den slutliga betalningen. Ett seriöst företag betalar i dag redan skatter
och avgifter överstiger licensavgiften. För företag under-som ett som
låter redovisa delaratt intäkternastora medför licensavgiftenav att
såväl de löpande skattebetalningarna den slutliga betalningensom av
skatter och avgifter blir i dag.större än
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skatteundand-tillmöjligheternaminskarlicensavgiftmedSystemet
verksam-baseradskattlägsta ärbetalamåsteAllaragande. somen

förintäkterdeklarera trelängreintegårDet attomfattning.hetens
Konkurrensvillkorentrafik.fordon ihaverklighetenoch ifordon sex

medförsesfordonenGenomföretagen.seriösa attdeförförbättras
kontrolleraskunna t.ex.lättaretaxibranschen avkommer attmärken

betalataxirörelsedriva attomöjligt utandetblirpraktiken attpolisen. I
såväluppmärksammaskommerlicensmärkena att aveftersomavgift

företagare.konkurrerandeallmänheten som
utred-Enligtremissbehandlats.licensavgift harFörslaget enom

huvudsakligiutarbetas överens-lagförslagböruppfattningningens ett
kapitel 10.jfrprincipskissenmedstämmelse

Beställningscentraler

skyldighetfannsjuli 1990den 1taxinäringenavregleringen enFöre av
drevsbeställningscentral. Dessatillanslutnataxiföretagför att envara

taxiföretagenpraktikenmedförde i atttaxiförening. Detregeli enav
Beställningscentralemasföreningen.imedlemmartvingade att varavar

ochbeställnings-förochtrafikensamordnabl.a.uppgift svaraattvar
trafikledningsfunktioner.

åkaremångadeti dag ärfinnsBeställningscentraler somäven men
beställningscentralema ärföruppgiftviktigcentral. Enmed iinte är en

habl.a. attvilkettaxiuppdrag, gör gemen-enfönnedla genommanatt
träffasuppdragoffentligaandraochfärdtjänstAvtalväxel. omsam

enskildautförstjänsternamedanbeställningscentralmed avofta en
dekravbeställningscentralemahargångerMångataxiföretag.

centralensunderuppträdautåt m.m.företagen namnanslutna att
dekömingarsamtligaregistrerarbeställningscentraler somVissa

kanuppgifterpåslagen. Dessamed taxameternföretagenanslutna gör
Entaxiföretag.enskildakontrollförmyndigheternaanvändas avav

skattemyn-nyligen närhar använtsregistreringarbeställningscentrals
Eko-avsnittetlän seStockholmsiföretaggranskade 400 omdigheten

ovan.brottslighetnomisk
beställnings-skall tillhörataxiföretagföreskriva att enGenom att

kanarkiveringsfunktioner,ochregistrerings-vissaskall hacentral, som
möjlighetMedi dag. attdeneffektivare ärbli äntaxikontrollen enav

fuskförriskenökarintäkter attdeklareradeochregistreradejämföra
lämnarcentralernabliÄnnu kontrollenkaneffektivareupptäcks. om

före-anslutnadeavseendeSkattemyndighetentillkontrolluppgifter
tagen.
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En föreskrift obligatorisk tillhörighet till beställningscentralom en
fordrar omfattande reglering. Den känsligaste frågan utformaen är att
reglerna så konkurrensen inte hämmasatt och bäddar för kartellbild-
ningar. principI måste varje beställningscentral för allaöppenvara
taxiforetag. Enligt utredningens uppfattning bör återgång till obliga-en
toriska beställningscentraler först deövervägas andra metoderom som
utredningen har föreslagit inte har tillräcklig effekt ekobrottsligheten
i taxibranschen.

TÖmningscentraler

Vid den granskning taxibranschen under år har skett påav som senare
olika håll i landet har det visat sig många taxiforetag haratt siganvänt

relativt avancerade för dölja intäkter intesystem redovisas.av att att
Man har funnit originalrapporter frånt.ex. att har slängtstaxametrar
och särskilt framställdaersatts deI harrapporter.av rapporternanya
intäkterna krympts. Rapporterna har framställts särskiltettgenom
krympningsprogram och till det har de original-yttre sett ut som en
rapport.

Om uppgifter i regelmässigt hostaxametrar utomståendetöms ett
och lagras där ökar risken för upptäckt vid dennaorgan mani-typ av

pulationer också mindrenär avancerade metoder används. Skatte-men
myndigheten i Stockholm har del taxiprojektet nämntssom en av som
granskat 400 företag anslutna till beställningscentral.stor Isom var en

del detta projekt har revisioner genomförts hos företagen annan av
anslutna tillär beställningcentral. Skattemyndigheten harsom en annan

vid dessa revisioner material från fordonensanvänt taxametrar som
fanns lagrade hos taxameterföretag. De uppgifter fannsett där harsom
jämförts med företagens deklarerade intäkter. finnsDet inte någotännu
resultat redovisa från dessa revisioner.att

Enligt fordonskungörelsen74 § 1972:595 skalla taxameterutrust-
ning besiktigas godkänd verkstad gång år. Vid besikt-av en en per
ningen skall kontrollrapport I Vägverketsupprättas. föreskrifteren nya

kontrollrapport skall innehållaatt bl.a. identiñkationsuppgifteranges en
taxiföretaget och innehållet i ackumulerande register.om

Enligt utredningens uppfattning bör skyldighet införas för taxi-en
företag regelmässigt varjeatt fram uppgifter ochtaxameter ta över-ur
föra dessa för arkivering hos utomstående Bestämmelserett organ. om
detta bör införas fordonskungörelsen.i
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medskalluppgifterVilka tas

skall1997:190föreskrifter VVFS taxametrarVägverketsEnligt nya
föridentifikationsuppgiñerregistrerabl.a.köruppdraggällerdetnär

kör-och slutat,börjatuppdragtidpunktföraren,och närtaxiföretaget
skallmed löpnummerkvittoEttinkördochlängdsträckans summa.

specificera-30uppgifter imed närmarekörpassrapportframställas. En
slut. Denärnärskall passetavseendende upprättas taxametemav
och föra-taxiföretagetidentifikationsuppgifter förinnehålla bl.a.skall

vägsträcka,tillryggalagdslutade,började ochtidpunkt när passetren,
mervärdesskattmedinkörduppgiftermedköruppdragantal summaom

och körpassköruppdragUppgifteruppdrag.varjeförsärredovisad om
administrativttillfrånöverföras annatettskall kunna taxametem

inhämtatömningvidmöjligt taxametrardärförDet att enär avsystem.
uppgifter.mängdmycket stor

deöverförastömningscentralentillböruppfattningEnligt vår
identifika-ochi körpassrapportenskall finnasuppgifter avsersomsom

ochkörsträckakörpass,föraren,ochföretagetfordonet,tion en-av
uppgifterhatömningscentralenDärmed kommer attköruppdrag.skilda

verifikationställsde krav gemensammotsvaras ensomavsom
kapitel 9.jfrbokföringslagenenligt

tömningNärmare taxametraravom

möjligtdeti dag tömmafinnsteknik attärmodernaMed den ensom
plats. Detfrånbilen ellerfråndirekttelefon, annantaxameter per

besvärligtsärskiltbehöver attföretagenförinteinnebär detatt vara
skall kunnatelefonviatömningförförutsättningdetta. En attgöra

mycketintefinns iuppgifter utande taxametemgodtas är att som
överföring-föremed ellersambandförvanskas ikansvårigheterstora

frånoredigeradekommeruppgifternaframgåklartmåsteDet att enen.
Ändring skekunnaskulleuppgifternaviss genomtaxameter. annarsav

ikrympningsprogramtillöverföringmellanliggande ett person-enen
dator.

tömningscentraler.besök hosdirektavidskeocksåTömning kan
tele-viaöverföringförgodkäntsinte harDen taxameter somensom

metod.hänvisad till dennafonledning bör vara
beställ-hostillåtetocksåbör tömma taxametemDet att envara
skickarbeställningscentraltillanslutnaFordonningscentral. är ensom

centralen.tillkontinuerligtuppgifter frånradiolänkofta via taxametem
Över-kreditbetalningar.administrerabl.a.uppgiftCentralens är att
detta.påverkakantaxiförarenoftaskeruppgifterföringen attutanav
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Om det hos beställningscentral finns säkert för han-etten system att
uppgifter från bör tömningtera till dessa godtas.taxametrar

Överföring bör för minnet inte skall bli fullt ske ungefäratt en
gång vecka. När tömning sker till beställningscentral kan detper en
ske löpande.

Det uppgift förär närmast Vägverket godkänna tömnings-atten
centraler. dennal uppgift ingår fatta beslut viss beställning-att om en
central, ofta ekonomisk förening, kan godtas tömningscentral.en som
l Vägverkets uppgifter ingår också lämna föreskrifternärmareatt om
vilka uppgifter skall överföras, hur arkivering skall skesom m.m.

Egensanering

Egensanering metod komma ekonomisk brottslighetattsom en
innebär branschorganisationema ställer krav bl.a.att ekonomisk
redlighet hos sina medlemmar och också kontrollerar dem.att man

Taxiförbundet har krav för medlemskap företaget inneharattsom
trafiktillstånd. innebärDetta endast deett har bedömts lämp-att som

liga länsstyrelsen kan bli medlemmar i branschorganisationen. Detav
svårt vilkaär ytterligare krav deatt gäller enligt 6 §utöverse som

YTL Taxiförbundet, led i egensanering, skulle kunnaettsom som
Ävenställa sina medlemmar. tänker sig reglersträngareattom man

skulle gälla medlemskap uppkommer problem med hur skallman
kunna kontrollera efterlevnaden.

För egensanering skall fungera metod ekobrottslighetatt motsom
fordras det hög organisationsgradär bland företagarnaatt och att
medlemskap i branschorganisationen särskilt värderas dessa. Ytter-av
ligare förutsättning majoritet företagarnaär eller deatten ton-en av
givande, ekonomi eller ställa etiska kravärannat, attp.g.a. av ense om

sig själva och sina kollegor. Det tveksamt dettaär gäller förom en
bransch taxi. harDet delvis med kunderna knappastgöraatt attsom
kan skilja Ävenmedlemsföretag och taxiföretag.ett ett annat om
det möjligt ofta det främsta intressetär hos enskilda kunder fåvore att

l taxi inte hellertransport. iär entreprenadbranschemaen man som
beroende varandra beställare eller utförare tjänster, vilket ärav som av
omständigheter har betydelse för möjligheterna ställa krav.storsom att

Sammanfattningsvis utredningen egensanering endast kanattanser
få begränsad betydelse för komma till med den ekonomiskaatt rätta
brottsligheten inom taxinäringen. hindrarDetta inte i och för sig att
branschorganisationema bör öka insatserna i formattuppmanas av
information och utbildning för bekämpa ekobrottsligheten och denatt
osunda konkurrensen.
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ekobrottochTaxiförare

inteekonomiska brottskyldig till ärsig ettgjorttaxiförare harAtt en
vandelspröv-medsyftetSkäletförarlegitimation.för få ärhinder attatt

trygghetstärkataxiförarepresumtivaningen är att passageramasav
diskvalifice-intedärförbrottslighetekonomiskochsäkerhetoch anses

rande.
dei mångabrottslighetenekonomiskaför denförutsättningEn av

anställdafinnsdetdettaförsärskilt ärbranscher attär utsatta somsom
förhållandelön. Dettafördelvis arbetahelt ellervilliga svartär att en

motarbetas.ochbeaktasbör således
tillskyldigasiggjorttidigarededet kanEftersom attantas som

branschsåriskgrupp isärskild utsattekonomiska brott utgör somenen
ochmellantidsgränserförarlegitimation. De trefåde intetaxi, bör

gällabörbrottslighet ävenbeträffandetillämpasfem år annansom
brottslighet.denna typ av

grund förkunnaekonomiska brott utgörabörmotsvarandePå sätt
förarlegitimation.återkallelse av

trafik-förbetydelsehar ettbeaktasbörbrott ärDe somsammasom
tillstånd.

ochföreskrifteri sinadettaVägverketförfrågaDet att taär uppen
domarkännedomskall fåVägverketråd. Förallmänna avseen-att om

körkortsförordningentillägg i 83 §krävsbrottekonomiskade ett
underrättasskallVägverketfalli vilkareglerar1977:722 omsom

domar.

upphandlingOffentlig m.m.

församhällsbetaldadestod1984intäktertaxibranschensAv resorna
år 1994andelMotsvarande1987/88:78 37.hälften prop.drygt vars.

taxi-deltredjedel. Genomtidigare att stor avnämnts enensom
sektornoffentligadenskattemedel kanbetalasintäkterbranschens av

träffas.avtalkravställa särskilda när
bli bättrekantaxitjänsterköpenskattefinansieradedeHur genomav

avtalsbestämmelsereffektivareochupphandlingvidkontrollutökad
Upphandling.Offentligbeskrivs i avsnittet om

anställdauppgifterÄven specificeradeförslagutredningens omom
betydel-arbetsgivaravgifter fårochskatterpreliminärabetalningvid av

arbetskraft iförekomstenkontrollera svartmöjligheternaför att avse
effekt.preventivuppgiftsskyldighetenharFramför allttaxi.
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11.6.3 skallHur flyttbranschen frånsaneras
ekonomisk brottslighet

Utredningens förslag: Flyttföretag skall i likhet med företag i
andra entreprenadsbranscher särskilt innanprövas F-skatt bevil-
Jas.

Huvudentreprenör anlitar underentreprenör för flytt-som en
arbete skall skatteavdraggöra underentreprenörenäven harom
F-skatt.

Utredningen föreslår också ändringar i yrkestrafiklagstift-
ningen berör bl.a. flyttföretagen.som

Även andra förslag flera branscher fårrör betydelse försom
flyttbranschen. gällerDetta särskilt förslagen offentligom upp-
handling och specificerade uppgifter anställda vid inbetal-om
ning preliminära skatter och arbetsgivaravgifter.av

Skälen för utredningens förslag och bedömning

Särskild -skatteprövningF och skatteavdrag för underentreprenörer

De problem med ekonomisk brottslighet finns i flyttbranschen ärsom
de vanliga för entreprenadbranschema.är Seriösa företag åtar sigsom
uppdrag sedan i praktiken helt eller delvis utförs under-som av

Underentreprenörema har i förhållandeentreprenörer. till de kostnader
förknippade med uppdragenär relativt låga priser sina tjänster.som

Orsaken till detta arbetskraften fårär löner vilka betalas medatt svarta
intäkter inte redovisas.som

minskaFör möjligheterna till denna formatt skattefusk föreslårav
utredningen företagen i entreprenadsbranschema, bygg,att städ och
flytt, skall få F-skatt först efter fördjupad prövning. Alla medpersoner
inflytande skall och tidigare brottslighetprövas skall in. flytt-1vägas
och städbranscherna krävs ytterligare insatser. Utredningen föreslår
därför huvudentreprenör, underentreprenörenatt även har F-skatt,om
från det belopp utbetalas till denne för flytt- och städarbete skallsom

skatteavdrag. Förslagengöra skärpt F-skatteprövning och skatte-om
avdrag i kapitel Metoder14 för entreprenadbranscherna.presenteras

Egensanering

Sveriges Möbeltransportörers Förbund organiserar flyttföretag harsom
50-tal medlemmar, Åkeriförbundet.allaett ocksånästan med iärsom
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Förbundet för InternationellaSMF och Svenska Möbeltransportörer
organiserar företag sigSFIM internationella flytt-ägnarsom som

uppdrag har i arbetsgrupp tillsammans med bl.a. företrädare fören
Skattemyndigheten och polisen gjort probleminventering seen ovan
avsnittet Ekonomisk brottslighet.om

Branschorganisationema och utåtrik-SMF SFIM att startaavser en
för syftetad kampanj och arbeta egensanering i komma till rättaatt

med med oseriösa konkurrenter.problemen
krav organisationerna i dag ställer sina medlem-Utöver de som

innehav trafiktillstånd och F-skattesedel, vilket tidigaremar om av som
indirekt innefattar lämplighetsprövning, skall medlemmarnaangetts en

förbinda varken direkt ellet indirekt anlita arbetskraft ellersig att svart
upptäcks medlembetalning. Om det har gjort dettaattta emot svart en

till förbundet. varje tillfälleskall han betala vite För över-ett som en
belopp basbe-trädelse skett skall erläggashar ettett motsvararsom

i dag.000 krlopp, dvs. 35ca
särskilt legitimationskoit och namnlis-anställda skall bäraSamtliga

finnas. ochutför visst arbete skall SMF SFIMpersonalövertor som
kontroller iskall haauktoriserade revisorerskall rätt göraattutse som

verksamheten bedrivs lagen-tillbokföring förmedlemmarnas att attse
krav sinaställahuvudentreprenörskallMedlemligt. sammasom
honomställerbranschorganisationenunderentreprenörer somsom

Även kontrollerasanställda skallunderentreprenörersmedlem.
inteMedlembidragstagare.upptäckasyfte bl.a.iarbetsställena att som

uteslutas.kanföljer reglerna
fåkanbranschorganisationemaplaneras storinsatserDe avsom

i branschen. Dennaföretagarnablandseriositetenökaförbetydelse att
bl.a.föreslårutredningeninsatserdevid sidanbehövsinsats somav

under-förskatteavdragupphandling ochoffentligeffektivareom
entreprenörer.

upphandlingOffentlig m.m.

från bl.a.tjänsterköparesektorn entrepre-offentligaDen är stor aven
oflentligavsnittetflyttjänster. Igällernadbranschema. Det även om

offentligadenhurförslagutredningen fleraupphandling lämnar om
frånföretagoseriösahindrai syfteupphandlingen effektiviseraskan att

bådefrågamedel.offentliga Detfå betalasuppdrag äratt omsom av
forfår betydelseavtalsregleringlagändringar och förslag somom

flyttbranschen.
Även åläggasskall kunnaförslag näringsidkareutredningens attom
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i sambanduppgifter anställdaspecificerademånad lämnavarjeatt om
arbetsgivaravgifter får betydelseochpreliminär skattmed betalning av

vidmyndigheternaUppgiftema kan användasflyttbranschen.i av
företagen.svartjobb ikontroll förekomsten avav

regelsystem förnuvarandeFörbättringar i1l.6.4

yrkestrafik m.m.

sambe-Länsstyrelserna skall bl.a.förslag:Utredningens genom
uppgifter behövsarbetning register få bättre tillgång till somav

för tillstånd och tillsyn.

Skälen för utredningens förslag och bedömning

Allmänt

Oavsett vilken metod väljer för för fusket i taxi-sätta stoppattman
branschen och flyttbranschen bör vissa ändringar i det nuvarandegöras

Ändringarregelsystemet. framför allt syftar till effektiviseraattsom
myndigheternas arbete tillsynen helhet.med yrkestrafiken i dessav
Förslag ändringar i yrkestrafiklagstiftningen nedan.presenterasom

Trimning nuvarande reglerav

Vandelsprövning sker redan dagi

förhållandevisEn ingående prövning sker redan i dag villdenav som
etablera sig inom yrkestrafiken och det möjligt tillståndåtertaär att ett

de förutsättningar fanns tillståndet ändras. Innannär ettom som gavs
tillstånd beviljas sker kontroll den sökande för brott,har dömtsav om

denne har skulder och också i viss mån ekonomiska förut-deom av
sättningarna för företaget. Domar ligger och femmellan årtresom
tillbaka i tiden beaktas.

Regleringen och den förhållandevis ingående prövningen har inte
hindrat omfattande skattefusk inom flyttbranschen.taxi- och Avett
detta kan sluta sig till det, tillmed den information stårattman som
buds, inte förvägi går presumtiv fuskare.avgöra äratt vem som en
Inte heller risken för och därmedtillstånd återkallas,att attettsynes
oftast särskilt vidmöjligheten till försörjning försvinner, väga tungt en
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oredovisade intäktermöjligheter till förtjänstjämförelse med de som
innebär.

och kraveteffekt prövningeninte mätbarpositiv ochEn av
skulleolämpliga företagare,mångatillstånd förståsär att som annars

yrkestrafiksektom,inomha kunnat etablera sig utestängs.

lämplighetsprövningen bli bättreKan

kritik denallvarligarehåll framförts någonhar inte från någotDet mot
detheller harlämplighetsprövningen. Intenuvarande sättannat

finns någratyder däromständigheterframkommit några attsom
endast skärp-såledesproblem.brister eller Detgrundläggande ärstörre

i självamindre ändringaroch andragällande krav pröv-ningar av
aktuella.ningen kansom vara

fram-trafikföretagen harhosekonomiskapåKrav större resurser
bland företagar-seriositetenökametodfrån hållförts några attsom en

harminiminivåemaekonomiskadehöjningförslagEtt avna. om en
Kommuni-inombehandlasochYrkestrafikutredningenlämnats nuav

kationsdepartementet.
de kravgällerdetskulle kunnaytterligare närVad göras somsom

ansökanochtillstånd ärsöker prövningenskall ställas den avsom
skattemyn-granskning hosochbrottsutredningarbeakta pågåendeatt

skall hatillståndshavarenfordramöjlighetdigheten. är attEn attannan
skallfalltveksammainteauktoriserad revisor. Förgodkänd eller atten

förgällervadmedi likhetkan,Iämplighetsprövningen som nupassera
skall visasökandendetföreskrivas attserveringstillstånd, äratt som

han lämplig.är
lämplighet kansin störrevisasökandenförskyldighetMed atten

misstänktvidfinansieringutredningarkrav olikaställas på m.m.om
Restaurangbranschen.avsnittetibulvanskap jfr bulvaner omom

brottutredningochskattSkattebeslut, pågående ärenden omom

förstskattebeslut närkännedomLänsstyrelsen får i normala fall om
skattefordranregistreratindrivning påbörjats, harsedanRSV, som

utsökningsregistret.obetald i
indrivningskallindrivningsförordningen 1993:1229Enligt §4

betalats. Förskulle hamånader efter fordrantvåbegäras attsenast
förfallodagen.fem månader eftertidsfristenfordringarvissa är senast

utsöknings-tillkännages iskattebeslutsåledes dröja innankanDet ett
betydelse.skattebeslut habör i vissa falltillståndsärendetregistret. I ett
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kanDet visa sig sökanden blir restförd och intet.ex. attsenare senare
kan betala inom rimlig tid. skall trafiktillståndetDå enligt praxis

Eftersomåterkallas. de omständigheter beslutet återkallelsesom om
grundas fannspå i princip redan tillståndet lämnades kan hävdasnär

tillstånd aldrig borde ha givits. Länsstyrelen bör således beaktaatt ett
skattebeslut tillstånd söks.när

skyldighet vid tillståndsprövning beakta skattebeslut fordrarEn att
länsstyrelsen får kännedom dem. Eftersom skattebeslutatt ärom

offentliga föreligger inga sekretesshinder. Praktiskt skulle länsstyrelsen
kunna få dessa uppgifter till Skattemyndigheten skickaattgenom en
lista på ansökningar. Skattemyndigheten skulle därefter kontrolleranya
vilka beslut fattats under tid och underrätta länsstyrelsensom senare

dessa.om
Pågående brottsutredning och granskning hos skattemyndighetema

beaktas redan i dag länsstyrelsen får kännedom ärendena. Närom om
det brottsutredningargäller pågående kan i utdrag polisregister tasur

uppgift misstanke brott. Kännedom pågående skatte-om om om
ärenden kan länsstyrelsen få skall enligtprövast.ex. om en person som

ledande ställning i trafikföretag6 § eller harYTL är änett annaten
sökandebolaget. Emellertid det mycket grannlaga uppgift förär en
länsstyrelsen under pågående handläggning ärenden hos polisenatt av
och skattemyndigheten bedömningar och lägga dessa tillgöra egna

Ågrund för avslagsbeslut. andra sidan stötandedetärt.ex. ett om
tillstånd sökanden föremål förbeviljas brottsutredning ochnär är
åtalsbeslut kan inom kortare tid. gäller i principDetsammaväntas en
skatteutredningar de kan förväntas leda till beslut väsentligom om en
höjning taxeringen.av

Enligt utredningens uppfattning bör länsstyrelsen i tillståndsärenden
beakta pågående utredningar brott. gäller skatteutred-Detsammaom
ningar. Givetvis måste samlad bedömning sökandengöras ären av om
lämplig eller inte. denna får in vad känner till pågåen-I vägas man om
de undersökningar.

kravEtt på sökanden skall visa sin lämplighet medför inteatt en
allmän skärpning kraven sökanden.på medför detDäremot detattav
blir möjligt neka tillstånd i tveksamma fall. Dit kan vid samladatt en
bedömning fallhöra där företrädare för sökandebolag står underett
utredning för bokföringsbrott i verksamhet tidigarehan drivit.en som
Tveksam till tillstånd bör också det iatt ett nyttge man vara om
skattepromemorior föreslås höjningar sökandeföretagsstora ettav
taxering. Företaget bör då kunna visa det inom rimlig tid kan betalaatt

eventuell skatteskuld. Med krav sökanden skall visa sinett atten
lämplighet blir det i praktiken för fånågra svårare i dag fåän att
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tillstånd, vilket också avsikten.är
Länsstyrelsen får redan enligt gällande regler kännedom om en

skall lämplighetsprövas misstänkt för brottslighet. Upp-ärperson som
gifter skatteskulder får inte innan de registrerats i utsöknings-om man
registret. pågående skatteutredningarFör och skatteskulder iatt ett
tidigare skede skall kunna beaktas i tillståndsärenden så måste skatte-
myndigheten underrätta länsstyrelsen.

Enligt kap. sekretesslagen9 l § 1980:100 huvudregelnär att
sekretess gäller för uppgifter hos Skattemyndigheten enskildsom

förhållanden. viktigt härifrånekonomiska undantag skattemyn-Ett är
dighetens beslut. Skattemyndigheten till länsstyrelsen skallFör att
kunna lämna uppgifter finns i revisionspromemoria krävst.ex.som en
dels föreskrift uppgiftsskyldighet, dels uppgifterna hosatten om
länsstyrelsen skyddas sekretess. bestämmelse uppgiftsskyl-Enav om
dighet införas regel sekretess införaskan i YTF och kanen om genom

tillägg kap. sekretesslageni 9 24 § 1980:100.ett

Revisorskrav

Aktiebolag godkänd eller auktoriserad revisor. Sammamåste ha en
för yrkestrafikföretag drivskrav skulle kunna införas även avsom

skulle kunnaenskilda näringsidkare eller handelsbolag. Kravet vara
möjlighet för länsstyrel-obligatoriskt för nyetablerade företagare med

från kravet.efter år bevilja dispensatt ettsen
föreskriva åkerier ochnå syfteEtt sätt äratt att attannat samma

ökartaxiföretag skall drivas i aktiebolagsform. sådan ordningEn
kravet förstås kan kring-på kapital också sådant kraväven etteget om
gås.

god ord-kvalificerad revisor företagen fårFördelen med är atten
uppstårning sina Nackdelen för företagen detär att enpapper.

blimerkostnad för kvalificerad revisor. Möjligheten låta att taatten
finns kvarmed del intäkter och motsvarande lönekostnader även omen

krav hahar kvalificerad revisor. Emellertid torde sådantettman enen
färre företagare etablerar sig,preventiv effekt, dels oseriösaattgenom

dels kunskap fördet sprids medvetenhet det krävsatt attgenom en om
företagare.att vara

Effekterna företagen harden ekonomiska brottsligheten att enav
kvalificerad gäller aktie-revisor torde begränsad. detNärvara
bolagsformen formerså används denna inte sällan just vid olika av
ekonomisk brottslighet. fördel ekobrottslingens synpunktEn är attur
det inte finns för aktiebolags skulder.något personligt ettansvar
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till begränsade betydelse krav kvalificeradMed hänsyn den ett
förväntas ha skattefusket inom den yrkesmässiga trafi-revisor kan

ken till kostnaderna för detta relativt höga och skulle drabbaoch äratt
företag utredningen inte böralla i branschen detta krav in-attanser

föras.

Tillsynsfrågor

tillsynen förbättrasKan

uppgifter från källorVid tillsynen har länsstyrelsen behov sammaav
från bolagsregistren, utsökningsregistrettillstånd dvs.när ettsom ges,

Uppgifterna jämföras medoch polisregistret. i dessa register skall dem
trafikansvarigfinns i yrkestrafikregistret tillståndshavare, ochsom om

uppgifterna iandra i företaget. jämförelseledande En avpersoner
betydelsefullayrkestrañksregistret med dem i de andra register ärsom

olika kan ske denvid tillsynen kan Detgöras sätt. t.ex. attgenom
för register underrättar länsstyrelsenmyndighet ettsom ansvarar om

beträffande registrerad i yrkestrafikregistret.ändringar den Enärsom
flerasamköra yrkestrafikregistret med ellermöjlighet är ettattannan

de registren.andraav
förändringar beträffandedag får länsstyrelserna uppgifterl om

skatteskulder yrkestra-tillståndshavares och trafikansvarigas attgenom
fikregistret med utsökningsregistret. Yrkestrafikutred-sambearbetas

föreslagit den personkrets beträffande vilken det inhäm-ningen har att
till alla lämplighetsprövatsuppgifter utvidgastas att avse somom

Branschsaneringsutredningen förordar förslagetenligt 6 § YTL. att
underlätta länsstyrelsemas arbete medgenomförs. ytterligareFör att

tillstånd tillsyn bör de få direktåtkomst till utsökningsregistret.och När
ärenden återkallelse skatteskulder skall kan kontrollavgörasom p.g.a.

skuldemas storlek ske via tenninal. dag sker kontrollenIegenav
kronofogdemyndig-tidsödande efterfrågningar telefon tillgenom per

heterna.
bästaEnligt Branschsaneringsutredningens uppfattning denär

få förändringarlösningen det gäller uppgifter andranäräven attom
samköming sker mellan yrkestrafikregistret och ifrågavarande register

i dag sker beträffande utsökningsregistret ochsättsamma som
yrkestrafikregistret. föreslagits YrkestrañkutredningenPå sätt som av
bör beträffande vilken samköming skall ske omfattaden personkrets

lämplighetsprövats. sambearbetningalla har Genompersoner som en
mellan yrkestrafikregistret och bolagsregistren får länsstyrelsen auto-
matiskt kännedom personförändringar i företagens ledningar ochom
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kan vid behov sambearbetning mellan bolagsregistren ochEnagera.
yrkestrafikregistret fordrar tillstånd Datainspektionen.av

Vid kontroll gjordes länsstyrelsen i1996 gemensamten som av
och visade det sig bolag med trafik-Västernorrlands län PRV 85att

hade registrerat ändringar i dentillstånd hos personkretsPRV som
omfattades lämplighetsprövningen inte anmält ändringarna tillmenav
länsstyrelsen länsstyrelsens i Västernorrlands län till Riks-rapport
åklagaren den januari 1997, bilaga finns således27 4. Det ettav
behov kontrollera detta det endast i litet antal fall kanäven ettatt om

personförändringama har någon inverkan trafiktillståndet.antas att
också ske mellan uppgifterna iSamköming bör polisregistret och de

i yrkestrafikregistret. Sökningen bör gälla hela den personkrets som
omfattas prövningen enligt 6 § Yrkestrafikutredningen harYTL.av
föreslagit länsstyrelsens nuvarande terminalåtkomst till uppgifter iatt
polisregistret, endast gäller tillstånd söks och dennärsom som an-
söker, utvidgas till alla enligt 6 och till det§ YTLprövasatt avse som

Ändringamalöpande skulle medföratillsynsarbetet. länsstyrelsenatt
löpande får uppgifter laglydigheten hos de ledande i ettom personerna
trafikföretag och därtill kan kontroller det finns någragöra egna av om

Förslaget genomförasuppgifter. bör snarast.nya

tidigareKan återkallelse ske

Enligt nuvarande regler och praxis återkallar länsstyrelsen trafik-
trafikansvarigtillstånd företrädare eller har dömts förnär t.ex.en

ekonomiska brott och domen har vunnit laga kraft. vanligtEtt annat
skäl företaget eller ledande i detta har skatteskulderär att personen
registrerade utsökningsregistret inte betalas och det helleri intesom
finns avbetalningsplan. återkallelse tillståndFrågan är ettom aven
skulle till vidkunna prövning redan viss grad brotts-tas enupp av
misstanke eller Skattemyndigheten har revisions-när upprättatt.ex. en
promemoria.

Yrkestrafikutredningen har det gäller brott tagit frånavståndnär att
återkallelse skulle kunna ske innan det finns lagakraftvunnen dom.en

bör också huvudregeln frånDetta denna bör i vissa fallvara men
kunna undantag.göras

Återkallelse i detta tidiga skede torde fallmotiverad i dc därvara
det vid granskningen framkommit omständigheter före-visar attsom
trädarna för trafikföretaget inte uppfyller lämplighetskravet. viktigtEtt
sådant det finns fällande brottmålsdom i två instanser. Då börär när en
det föreligga särskilda förhållanden för inte fråganatt ta upp om
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återkallelse eller varning.
Undantagsvis kan det finnas fall det kan befogatäven när attvara

frågan återkalla tillstånd redan åtal väcks,närta att ett t.ex.upp om
gämingen erkänd. kan också förekommaDet det finnsnär är att

flera olika samverkande faktorer dem åtal har väcktsär attvarav en av
för brott. heller skall dom eller restföring hos kronofogde-Inteett en
myndigheten behöva inväntas det skattepromemoria framgårnär av en

bokföringen heltsaknas eller mycket bristfällig och företagetäratt
har skönstaxerats.t.ex.

fråga återkallelse tillståndNär får tillstånds-ett tasen om av upp
havaren möjlighet i det ärendet bemöta de anklagelser riktasatt som

honom. Eventuella invändningar måste givetvis beaktas och kanmot
förstås medföra tillstånd inte kan återkallas förrän iatt ett ett senare
skede.

viktigt ingripande sker tidigt eftersomDet så möjligtär att ett som
den med sig kommer sluta med tillståndetvet att att attsom processen
återkallas ofta harinte någon anledning under väntetiden följa lagaratt
och bestämmelser. ska också komma ihåg möjligheternaMan att att
förhala ellerdom beslut i domstol goda för den vill det.äretten som
Med möjlighet återkalla tillstånd innan dom har vunnitatt etten en
laga kraft kan länsstyrelsen hindra direkt stötande fall från att upp-
komma.

Möjligheten beakta brott och skatter tidigare sker ivadänatt som
dag fordrar ändring 11 § YTF.en av a

Samverkan mellan myndigheter

Ytterligare möjlighet förbättra tillsynen utvecklaäratt atten sam-
arbetet myndighetermellan de eller kommer isättett annatsom
kontakt yrkestrañken.med Under år har i de allra flesta länensenare

projektolika i samverkan mellan myndigheter iblandochstartats -
organisationer syftei för den ekonomiska brotts-även sättaatt stopp-

ligheten. Flera dessa aktioner har riktats den yrkesmässigamotav
trafiken. Särskild granskning den yrkesmässiga trafiken, ofta medav
inriktning på skatteundandragande, har genomförts eller pågår i hälften

landets län. Granskningen ingår del arbetet inom detav som en av
regionala samverkansorgan för bekämpning ekonomisk brottslighetav

finns i varje län. Myndighetssamverkan beskrivs i kapitelnärmaresom
18.

När det gäller yrkestrafiken kan här kontrollen dennanämnas att av
varit mycket framgångsrik till bl.a. taxeringshöjningar.när man ser
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och hindrabra metod för motarbetaMyndighetssamverkan är atten
områdenyrkestrafiken. likhet med andrabrottslighet inom Iekonomisk

mellan olika län ochinfonnationsutbyte,utvidgatbör här ske ett
effektivisera dennafor ytterligaremyndighetstyper,mellan olika att

metod.
for samarbetetde formernakandetta samverkansorganl närmare

bestämmas.
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Faktureringsbranscher

Inledning

företagenbranscher därutredningenfaktureringsbranscherMed avser
förkunderregel fakturerarkontantbranschemaskillnad itill mot som

företagofta andraKundernalevereradeeller ärutförda arbeten varor.
förveriñkationerhar behovoffentliga sektorn. Köpama attdeneller av
sällanBeloppendeklaration.ochredovisning ärkostnader istyrka

väsentligahärigenom isigskiljerFaktureringsbranschemaobetydliga.
tillsighuvudsak vänderikontantbranschemaavseende från som

kvitto.intressesaknarkonsumenter avsom
vi gjortdärvi åkerier,behandlarfaktureringsbranschemaBland en

typiskflyttbranschen. TaxiochIastbilsåkerier äruppdelning mellan en
åkeribranschen,hänföras tillbrukarkontantbransch man serommen

faktorerstrukturellatill de äroch inteformverksamhetestill avsom
branscherdessabakgrundekobrottssynpunkt. Motfrånintresse attav

kapiteli 11redovisas de samlatyrkestrafiklagenregleras omgenom
yrkestrafik.

entreprenadbranscherfaktureringsbranschema kanInom gruppen
andraOftaentreprenadarbeten.utför ärföretagsärskiljas. Det är som

ellerhuvud-verksamtföretagetochmed i bildennäringsidkare är som
entreprenadföre-andraunderentreprenörellertotalentreprenör som

städbransch-ochbygg-utredningenbehandlaroch 13kapitel 12ltag.
Även tillkapitel räknasbeskrivs i 11flyttbranschen entrepre-somen.

specifikadetförslagutredningensredovisasVidarenadbranschema. om
städ.flytt ochbygg,i kapitel 14entreprenadproblemet



;AMa .



aktureringsbranscher 269FlSOU 1997:1 l

Byggbranschen12

Sammanfattning

ekonomiskförbyggbranschendelarUtredningen är utsattatt avanser
skatteundandragandentillkoncentreradeProblemenbrottslighet. är som

Bransch-konkurrenssituation.seriösa företagensdeallvarligt försämrar
under-delsskatteundandragandendet frågaspecifikt är genomom

utförs till konsumenter.arbetendels att svartaentreprenörer, genom
olikakan skeunderentreprenörer sättSkatteundandragandet genom

underentreprenörer.redovisas hosinteinkomsterär attgemensamtmen
ochtill arbetstagarelöneranvänds tillinkomsternaDe svartasvarta

företagsledare.ochtillersättning ägaresvartsom
till-andel småföretagbestårbranschenEftersom delar storenavav

småföre-förvanligaskatteundandragandenformer ärkommer somav
resultat.rörelsenskostnader belastarprivataallmänhet,i attt.ex.tag

utred-föreslårskatteundandragandetmedtillkommaFör rättaatt
UtfärdasF-skattsedel.fåförskall införasreglerskärptaningen attatt

näringsidkarentilldelasF-skattsedelnåterkallasellerF-skattsedelinte
beställareuppdragsgivare,följdfår tillA-skatt vilket t.ex.att enen

skatteavdrag.skallhuvudentreprenör,eller göraen
denanläggningsarbetenochbygg- ärbetydelsfull köpareEn av

skallupphandlingenföreslårutredningenochsektornoffentliga att
föreslårUtredningennäringsidkare.oseriösafå bortsyfteskärpas i att

kontrollenbl.a.ökarupphandlingoffentliglagenändringar i somom
inteförkastasskalllåga anbudorimligtanbudlåga att omgenomav

förklaring.rimlignågonanbudsgivaren kan ge
metoderolikautredningenrekommenderarupphandlingsområdetPå

huvud-Avtal medbrottslighet.ekonomiskmotverkaavtalsvägenatt
underentreprenörerinnehålla krav påregelsmässigtbör attentreprenör

avtalenVidare böranlitas.innan debeställarenskall godkännas av
listornamnbrickor ochpersonalen skall bära attinnehålla krav att

harvilkaupphandlande enhetentill denskall sompersonerges
byggarbetsplatsen.tilltillträde

myndighetermellanökad samverkanliggerupphandlingenNära en
förkontrollprojektochservice-Skatteförvaltningensbranschen.och

Öresundsbron kanhurexempelochkusten-bron ärHöga man
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minska skatteundandragandet vid entreprenadarbeten där ävenstora
internationella aspekter kommer i bilden.

kommaFör till med skatteundandragandet i konsument-rättaatt
sektorn behövs stimulanser för minska skattekilama. Utredningenatt
föreslår därför skattereduktion införs för utgifter föratt permanenten
reparationer, ombyggnader och tillbyggnader småhus och bostads-av
rätter.

Utredningen föreslår statliga subventioner införs på bygg-att som
sidan skall utformas på sådant arbeten motverkas. Detsättett att svarta
kan i likhet med vad redan gäller för vissa stöd skesom genom- -
krav på kostnaderna skall styrkas fakturor och de företagatt attgenom

anlitas har F-skattsedel.som
Utredningen bedömer den egensanering sker i branschenatt ärsom
viktigt medel för branschen från oseriösa företag. Påett att sanera

egensaneringens område har mycket hänt sedan ekobrottskommissionen
för tio år sedan utredde bl.a. byggbranschen. Som exempel kanänmer

branschorganisationer ställer etiska krav för medlemskap.nämnas att
angelägetDet egensaneringen fortsätter.är att

Utredningen bedömer också de auktorisations- och garantisystematt
införts i byggbranschen för säkerställa arbeten håller högatt attsom

kvalitet inte enbart incitament för de anslutna företagen drivaär ett att
seriös verksamhet förockså köparna efterfråga arbeten frånutan atten
sådan verksamhet. Auktorisationssystemen torde ha betydelse bådeen

för den privata och offentliga upphandlingen konsumentsektom.samt

12.1 Beskrivning branschenav

Enligt företagSCB uppgår antalet inom näringsgrenen byggverksamhet
till omkring 46 000.

Byggbranschen betydelsfull industrigren direkt ochär en som
indirekt sysselsätter många Man räknar med 10-12attpersoner. pro-

de yrkesverksamma i landet beroende byggandet för sincent ärav av
försörjning.

Byggbranschen omfattar många olika yrkesområden och delas
därför olika delbranscher.i Delbranschema sinsemellan olikaärupp

arbetenvissa kräver hög kompetens, installationer inomatt t.ex.genom
och medan andra arbeten, regel kan utföras formellutanvvs, som

utbildning. Delbranschema också olika det gäller företagsstruk-är när
tur.

del branschen inriktadDen på uppföra anläggningarär attav som
och byggnader fåtaldomineras företag. femtonDe störstaett storaav
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tillgängligaden50knappthaberäknas procentbyggföretagen av
byggmarknaden.

golvläggningglasmästeri,byggnadsplåtslageri,Maskinentreprenad,
enmansföretaginslaget ärochföretagsmådominerasmålerioch avav

betydande.
ochenmansföretagantalsmässigtdominerasRörinstallatörer av

andelderasOmsättningsmässigt utgöranställda.få avmedföretag
fåtaldominerasMarknaden storaettdel.mindremarknaden aven

företag.rikstäckande

denbranschenUppfattningeni12.2 om

brottslighetenekonomiska

försärskiltbransch utsattfrågan ärbesvarasvårtDet är att enom
undersök-kräverdeteftersominteeller storabrottslighetekonomisk
viktig in-varandra. Enmedjämförsbranschernaocksådärningar,

andraochfackföreningarbranschorganisationer,forrnationskälla är
sammanställning överNedan följerbranschen.företräder ensomorgan

ekonomisk brotts-förekomstenuppfattningorganisationersolika avom
förarbetederasochOrganisationerna attbranschen.i denlighet egna

fram.beskrivs längrebrottslighetekonomiskmotverka
branschenByggentreprendrerna attBranschorganisationen anser— oegentlig-förekommerdetochryktedåligt attoförtjänthar menarett

konsumentsektomSärskiltbyggbranschen.delar ansesiheter, avmen
problem.ha

medproblemen svartaByggmästareförening attStockholms anser— storstadsom-särskilt ipåtagliga,konkurrens ärillojalocharbeten
svårskälnaturliga är attomfattningenexaktadenrådena, aväven om

fastställa.
inteproblemen ärInstallatörerna attBranschorganisationen anser-

plåtbranschen.ochkyl-,el-,inomså stora vvs-
proble-attMaskinentreprenörernaBranschorganisationen menar- 1970-talet,undermaskinentreprenadbranscheninomstoramen vara

dess.sedanblivit bättreharförhållandenaattmen
Riksförening attMålaremästarnasBranschorganisationen anser- måleribranschen.inomarbetenmed är storaproblemen svarta

lokal-ochByggnadsarbetareförbundetSvenskaFackförbundet— arbetskraft ärmedproblemen svartavdelningen Byggettan attanser
storstadsområdena.särskilt ibyggbranschen,istora

ekonomiskmedproblemenMålareförbundetSvenska attanser—
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brottslighet i måleribranschen och de ökar, mycket be-är stora att
roende på överetablering enmansföretag.av

Fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet problemenattanser-
med ekonomisk brottslighet inte särskilt inom elinstalla-är stora
tionsbranschen.

Fackförbundet Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet attanser-
problemen med ekonomisk brottslighet inom plåtslageribranschen är
sma.

12.3 Undersökningar branschenav

I detta avsnitt redovisas olika undersökningar gjorts för kart-attsom
lägga byggbranschen det gäller ekonomisk brottslighet, skatte-när
undandraganden m.m.

Flertalet undersökningar baseras på skatterevisioner, där det främsta
syftet naturligtvis varit kontrollera underlaget för beskattningen ochatt
inte upptäcka oegentligheter saknar betydelse för taxeringen.att som

Inledningsvis beskrivs några äldre studier hela byggbranschen.av
Sedan redovisas undersökningar inom delbranscher glasmästeri,som
golvläggning osv.

12.3.1 Tidigare undersökningar byggbranschenav

Enligt undersökning från 1970-talet skattebortfallet blandstörsten var
bl.a. byggnadsarbetare och målare Dolmén. Branschundersökningar -

litteraturstudie, 16.en s.
Genom intervjuundersökning år 1980 riktad till företagare900en

ställdes frågan det förekom svartarbete företagaresi bransch.om resp.
Inom byggbranschen svarade 55 de tillfrågade fråganpåprocent av
vilket kan jämföras med enbart 23 industrininom Dolmén,procent s.
13.

Enligt landsomfattande kontrollaktion år 1976 entr-76 speci-en
alstuderades 152 entreprenadföretag i branscher där problem fanns med
grå arbetskraft. företagDe hade det skatteundandragandetstörstasom

bl.a. inom byggbranschen Dolmén, Sammanfattningsvis17.var s.
fann med tillhandahållande arbetskraftatt systemetman av genom

utnyttjades i skatte- och avgiftsundandragandeentreprenörer syfte i stor
omfattning.

undersökningEn gällde konkurser inom byggnadsindustrin under
Örebro,åren 1971-1974 i Stockholm, Malmö, Halmstad, Borås, Växjö,



aktureringsbranscher 273F1997: l 11SOU

skatteravsågskuldbeloppenfjärdedelUmeå. NäraochVästerås aven
i intekonkursföretagenundersöktadeSlutsatsenavgifter. attoch var

Dolmén,avgifterochskattermedrörelsenfinansierade s.gradringa
21.

denomfattningenuppskattades1970-taletfrånundersökning avI en
anläggnings-ochbygg-olikainomarbetsmarknaden grenar avsvarta

BRÅ 1980:3.bygghanteringen,illegalaDenKarl Myrsten.industrien
osäkerhetsmo-mängdmedförknippadeundersökningar ärSådana en

tilluppskattadesårsarbetenaoredovisade sam-felkällor. Deochment
miljarderomkring 4värdemotsvaradedåvilket ett000,manlagt 27

redo-den30arbetetdet procentutgjorde svartaEnligt Myrsten avkr.
el, 16för procentmåleribranschen, 25 procentinomarbetstidenvisade
undersökning,äldrebetong. Iochför träoch 10for enprocentrör
till 10arbetet procentdetberäknadestill, svartarefererarMyrstensom

byggindustrin.inomarbetstidenredovisadedenav
be-konkurserundersöktharMagnusson somDanKriminologen
allainomföretagomfattarStudien1983.och1982under årenslutades
ochkonkursförvaltareframgår närundersökningen attbranscher. Av

medochsamarbetsförfarandesärskiltefterarbetade ettmyndigheter
i 75brottmisstänkta procentupptäcktesvanligt avänstörre resurser

konkursema.

LOK-9212.3.2

LOK-92,skatteförvaltningeninomgenomfördes som1992årUnder
ochhantverks-i bygg-,skatterevisioner0002omkringomfattade

höjningarföreslogsfallen61 avanläggningsbranschen. I procent av
taxeringama.

felaktigheterpåträffadesföretagenrevideradede14,7I procent av
avseendefelMotsvarandeintäkter.redovisninggälldedetnär av

kostnadsredo-iFelaktighetertill 33,1uppgick procent.driftkostnader
feltypen.vanligastedenocksåvisningen var

i före-redovisningenkvaliténframkomundersökningen attAv
fullgodhadeföretagenhälftenendastochlåg enatt avtagen var

bokföring.
åklagaren.tillanmälningargjordesrevisionema6,6I procent av

kr.miljonertill 439uppgickskatteutfalletbeloppsmässigaDet
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12.3 Byggentreprenad

Inom byggsektorn det vanligt företagenär förutom bygg-att ren
entreprenadverksamhet bedriver andraäven näringsgrenar, fastig-t.ex.
hetsförvaltning, byggnadshantverk, anläggningsverksamhet och kon-
sultverksamhet.

RSV:s kartläggningspromemoria byggentreprenadbranschenöver
från år 1995 baseras på drygt l 000 utförda revisioner fr.o.m. år 1983.
Denna undersökning omfattar inte de revisioner utfördes i projek-som

LOK-92 se ovan.tet I 4 fallen föreslog revisorernaprocent höj-av
ningar 500översteg 000 kr. I 20 fallen uppgick höj-som procent av
ningsförslagen till Övermellan 50 000 och 500 000 kr. hälften av
materialet s.k. noll-promemorior, där alltså ingen höjning föreslogsvar
eller där höjningama obetydliga.var

De vanligaste feltypema näringsverksamheten hade belastatsattvar
med icke avdragsgilla kostnader/privata kostnader fall.120 En annan
vanlig feltyp samtliga intäkter inte hadeatt redovisats 66 fall.var
Skönstaxering föreslogs i fall48 på grund bristfällig bokföring.av
Skönstaxering gällde genomgående företag med liten eller mycket liten
omsättning.

En vanlig feltyp felaktig momsredovisning vid egen-regi-bygg-var
nation 40 fall. Här rörde det sig relativt belopp.storaom

Av promemorian framgår konkurrenssnedvridning förekommeratt
anbud, med hänsyn till arbetskraft anlitas.genom attsom svartpressas

En viktig kontrollaspekt utreda efterlevnadenär F-skattebevisatt av
och huruvida underentreprenörer anlitats sköter sin skatteredovis-som
ning 2.

Vidare framgår erfarenhetsmässigtatt det ständigtman vet att
förekommer sektor vad reparations-svart och underhålls-en avser
arbeten privata bostäder. dennaI del kan branschen sägas vara
delvis förslummad. Inom byggbranschen och i synnerhet bygghant-
verksbranschen finns mycket svårkontrollerbartett område tjänster åt
privatpersoner endast kan kontrolleras uppgifter kansom attgenom
inhämtas från privatpersoner på lämpligt Så länge densätt. nuvarande
lagstiftningen gäller kan indirekt sektor legaliseras ochsvart dettaen
kan innebära lojaliteten skattesystemetatt minskarmot 10 f..

12.3.4 Glasmästeri

År 1989 gjorde RSV kartläggning glasmästeriemaöver RSV:sen
kartläggningspromemoria 649. Som grund för undersökningen förelåg



aktureringsbranscher 275F11997:1 1SOU

1980-taletunderutförtshaderevisionemaMerpartenrevisioner.151 av
i1989årgjordesrevisionematrettiotallandet. Etthelaioch av

revisionerdessaAvkartläggningen.tillanslutningdirektilänKalmar
höjningförslag taxe-föranleddeochinkomstskatt avomgällde 114

föreslogsdennaBlandst..fallen 75 gruppi 66ringarna procent av
st..35falleni 47skönstaxeringar procent av

kartläggningspromemorian1980,från årbranschrapportI somen
förekomst svartobetydligickeförmodad, avtill, berörsrefererar en

lätthetenkonstateras attI6.branschen s. rapporteninomverksamhet
erhållerhög. Manbliröverlevnadsgradenverksamhet gör atttill svart

effektivaickeutslagningennödvändigautvecklingenför avdeninte
företag.

Elinstallation12.3.5

avgifts-ellerskatte-200omkring l1980-1986under årenharTotalt
kartläggnings-RSV:selinstallationsbranscheninomskettrevisioner
slutsatsendras attkartläggningspromemorian650. Ipromemoria

före-inkomstersvartavanligtdet attvisar ärrevisionerUtförda att
fall69I36.inkomster s.redovisadefaktisktsidanvidkommer av

inkomstskatterevi-antalettotalaintäkter. Detoredovisadefann man
Förslagtill 311.uppgickändringsförslag omiresulteratsioner som

i 20förekom procentrörelseinkomsten avuppskattningskönsmässig av
föreslogfall64inkomsttaxering. Iändradtillledderevisionerde som

skönsmässigt.beräknasskulleintäkternarevisorernaalltså att
miss-åklagaretillanmälanfalli tiogjorde omSkattemyndigheten

brott.tanke om
helhetsintryck attrevisorernasframgår varundersökningen attAv

förekommervadfrånsigskildeinteiskatteundandragandet somstort
kundkretsen.iprivatpersonermedbranscherandrainom

Byggkonsultverksamhet2.3.61

VVS-byggnadskonstruktörer,arkitekter,räknasbyggkonsulterTill
markkonsulter.ochbyggledareelkonsulter,konsulter,

byggkonsultbran-irevisioner717utfördes1980-1987årenUnder
skeddeHöjningsförslag654.kartläggningspromemoriaschen RSV:s

in-oredovisadekonstateradesrevisioner38Vidfallen.i 60 procent av
grundskönsmässigtintäkternaberäknades avfallVid 21täkter.

bokföring.bristandealltframför
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Branschkartläggningen visade byggkonsultbranschenatt generellt
fungerat väl i skatte- ochsett redovisningshänseende.

12.3.7 Rörinstallation

RSV:s kartläggningspromemoria Rörinstallatörer baseras fyrtiotalett
revisioner i vvs-branschen utfördes år 1987 RSV 651. Dessasom
revisioner utfördes särskilt för kartläggningspromemorian. Val revi-av
sionsobjekt skedde från olika utgångspunkter företagsfonn, före-som
tagsstorlek Verksamhetsinriktning. Geografisksamt spridning revi-av
sionsobjekten erhölls revisionema utfördesatt inom olika längenom
Blekinge, Malmöhus, Jönköpings Göteborg- och Bohus län.samt

Vidare rekvirerades 680 tidigare upprättade revisionspromemorior
från länen. Revisionema hade utförts under åren 1984-1987. Erfa-
renhetsmaterialet bestod alltså 700än promemorior.av mer

Av de 680 revisionspromemorioma uppgick antalet noll-prome-
morior till 280 eller 42 dvs.st. promemorior där ingenprocent, eller

obetydlig höjning taxeringen föreslogs. Formellaen fel i bok-av
föringen påtalades i 87 promemorior. 1 36 fall bedömdes bokföringen

icke tillförlitlig eller saknas helt. I elva fall ansågs bokföringenvara
i så dåligt skick åtalsanmälan kunde kommaatt i fråga.vara

De vanligaste felen det gäller inkomstbeskattningennär attvar
företaget hade dragit privata kostnader inte avdragsgilla 66av som var
fel och det förekom oredovisade intäkteratt 57 fel. fallI 35 föreslog
revisorerna inkomsten skulle bestämmasatt skönsmässigt.

De konstaterade felaktigheterna i redovisning och deklarationer
bedömdes inte branschtypiska. Bokföringen ansågs varkenvara vara
bättre eller i andra branscher.sämre än

12.3.8 Byggnadsplåtslageri

Ekobrottskommissionen konstaterade plâtslageribranschenatt svarade
för hög andel restförda skatter och avgifter SOUen 1984:8.

RSV:s kartläggningspromemoria från år 1990 baseras drygt 200
revisioner RSV 653. Ett trettiotal mindre företag omsättning under 1
miljon kr valdes slumpmässigt i Malmöhus län. Dennaut granskning
omfattade taxeringsåren 1985-1988. Utredningama resulterade i sjuatt
företags taxeringar ändrades.

Vidare reviderades i samband med kartläggningsarbetet 27 företag i
Malmöhus och Göteborgs- och Bohus län. Kriteriet företagetattvar
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eftersträva-revisionemaspridningreviderats. Enhadeinte tidigare av
företagen.detyngdpunktviss störremeddes enmen

analyserades 164branschenerfarenheterdokumentationFör avav
ochBlekingeSkåne,utförts ihadeRevisionemarevisionspromemorior.

1985-1989.under årenutförtshadeFlertaletSmåland.
följande. 61l27+164revisionemade 191Erfarenheterna varav

Åter-beskattningsförslag.irevisionemaresulteradefallenprocent av
noll-promemorior. Des.k.procent39revisionerstående van-var

hadekostnaderprivataintäkteroredovisade attfelen samtligaste var
skönstaxe-tillrevisionemafall leddefemfall. l69rörelsenbelastat

ringar.
anmärkningarriktadesföretag motfallen 571 30 procent av

fallfemoch iheltbokföringsaknadesfallfemräkenskapema. l var
bristfällig.mycketbokföringen

företagsstruk-motsvarade inteföretagenrevideradedeStorleken
före-degradi högre störreavsågrevisionemabranscheni utanturen

för-iingickbranschen,delEnmansföretag, utgör stor avtagen. ensom
materiali detingickföretagdeblandomfattninghållandevis liten som

promoria.för RSV:sgrundtilllågsom
inteskattesynpunktfrånbranschByggnadsplåtslageri är somen
del-andramedjämförtskillnaderpåtagligautvisa någrabedömdes

vadfannsproblemLikartadebyggnadssektom.branscher inom avser
och vidintäktsredovisningenkontrollvidredovisning,företagens av

arbeten.pågåendegranskning av

Måleribranschen12.3

drabba-oftamåleribranschenkonstateradeEkobrottskommissionen att
dåhadeutredningNågon1988:8.företagande SOUoseriöstdes av

hadefacketmåleriföretagensåvälförföreträdareutförts,inte sommen
Målareför-Svenskaproblem.betydandefannsdetgällandegjort att

fannsStockholmenbart idethadeavdelning 1 uppgett attbundets
taxerings-till 200hänvisasbetänkandetlmåleriföretag.0001 svarta

tillleddeår 1982. Dessamåleribranschenigjordesrevisioner ensom
bedömdesvilketkr,500med 77taxeringamahöjninggenomsnittlig av

huvudsakligendettankesärskilt medhöjningbetydande attvara en
enmansföretag.rörde sig om

baserasmåleribranschenkartläggningspromemoria överRSV:s
årenunderupprättaderevisionspromemoriorgenomgångna1341

före-revisorernaharprocentfall 79893652. 1RSV1981-1987
höjningsförslagengenomsnittligaDetaxeringama.höjningarslagit av
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uppgick till 47 000 kr revision. Brister i bokföringen påtalades iper
662 fall.

Av 887 revisioner, avsåg inkomstskatt, framkom följande.som
Oredovisade intäkter påträffades i fall207 och skönsmässiga höjningar

taxeringama skedde i fall.121 På kostnadssidan felenav avsåg bl.a.
falska fakturor fall5 och kostnader inte avdragsgilla 78som var
fall. När det gäller taxeringspåverkan riktade sig företagetsmotsom

påträffadesägare oredovisade löner fall,37 privata 16 felvaruuttag
och privata kostnader hade belastat rörelsen fel.144som

l samband med branschkartläggningen gjordes inte någon analys av
de reviderade företagens eventuella brottslighet med undantag för
anmärkningar företagens fullgöramot sin bokföringsskyldighet.sätt att

l kartläggningspromemorian följande bedömninggörs den svartaav
sektorn s. 10.

lnom måleribranschen liksom inom de flesta jämförbara hantverks-
branscher förekommer problem med illojal svart konkurrens. Storleken

den svarta sektorn svårbedömdär problemen torde störstmen vara
för de mindre företagen i branschen då det till delen derasstörsta är
marknad påverkas. De företagen i branschenstörre oftast intesom är
intresserade den småarbeten vilkatyp konkurrensutsattaär frånav mestav
den svarta sektorn. Vid de företagskontakter skett i samband medsom
denna kartläggning har den samstämmiga bedömningen hos företagen varit
den de mindre uppdragen privatpersoneratt helt f6rsvunnit.”

SkatterevisionI i sju branscher En studie i ekonomisk brottslighet-
refererar Dan Magnusson och Pia Wikström till skatterevisioner av
måleriföretag utförts i Göteborgs- och Bohus län undersom senare

BRÅdelen 1980-talet PM 1992:2. Skattemyndigheten fann iav sam-
BRÅzsband med analys det fanns anledningatt misstänka brott iatt

hälften denästan undersökta företagen med minst fem anställda ochav
i 40 företagen med noll tillprocent två anställda. Detav personer var
fråga bokföringsbrott, skattebedrägeri, oredlig uppbördsredovisningom
och försvarande skattekontroll. Ingen skattemyndighetens brotts-av av
misstankar anmäldes till åklagaren. Detta förklarades med skatte-att
myndigheterna inte anmäldegärna misstänkt brottslighet nöjde sigutan
med höja taxeringen ochatt påföra skattetillägg.

Av antalet företag med minst fem anställda hade 58 for-procent
mella brister i bokföringen. För företag med noll till två anställda var
motsvarande siffra 36 Antalet företag medprocent. materiella brister i
bokföringen oredovisade intäkter, löner o.d. uppgick tillsvarta 40

det gällde företagnärprocent med minst fem anställda och till 44
i företag med noll tillprocent två anställda.
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ochMagnussonhar DanMålareförbundetSvenskauppdragPå av
Undersök-måleribranschenutredninggenomförtFlorinClaes aven

till i detrefererar1995,måleribranschen,iföretagning somom
följande.

Svenskasändeundersökningenkriminologiskadenled iSom ett
medlokalavdelningvarjetillenkät1995årMålareförbundet ut en

besvara-Enkätenbranschen.ioegentligheterekonomiskakringfrågor
föreliggaoegentligheterMisstankar antogsavdelningar.18des omav

företag.samtligai 23ellerföretag procenti 512 av

miss-framgåri enkätsvarenbehandlades attföretag2372Av som
följande.gälldeföretagende 512tankarna mot

arbetskraft,användamisstänkaskan svartföretag241
arbetskraft,använderföretag svart26
detta,föranmältsharföretag2

jobb,utföraförmisstänkas svartakan attföretag265
jobb,utförföretag8 svarta

detta,föranmältsharföretagO
jobbendelarutföramisstänkas svart,kanföretag412 av

jobbendelarutför svart,företag10 av
detta,föranmältsharföretag0

bidrag,statligamissbrukamisstänkaskanföretag155
bidrag,statligamissbrukarföretag5

för detta,anmältsharföretag0
borde"underentreprenörer"anlitamisstänkaskan somföretag160

anställda,betraktas som
betraktasbordeunderentreprenöreranlitar somföretag77 som

anställda,
detta.föranmältsharföretagl

vilkettill 23företagmisstänkta procent,antaletuppgickSom nämnts
beroendeunderkanti atttordeFlorinoch av-enligt Magnusson vara

undersökningar.sinaidjuptolikagickdelningarna
restfördaförekomstenundersöktesHallandochVästerbotten avI

behandladesVästerbottenlmåleriföretagen.blandavgifterochskatter
kronofogde-registrerade idessaoch 38enkäteniföretag128 varav

konkurs.iförsattaföretag11REX,registermyndighetens varvarav
Avavdelningarna.tillenkätenföretag160behandladesHallandl av

i konkurs.försatta21i REX,återfanns 51företagdessa varvarav
måleri-ikonkursemaocksåundersökteFlorinochMagnusson

Sam-1994.halvåretförstaoch1993halvåretandraunderbranschen
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manlagt det fråga 166 konkurser 131 avsåg juridiskavar om varav
I 50 konkursema fanns misstankeprocentpersoner. brott. Enligtav om

utredarna brottsligheten ha stått i klar relation till vad fannssynes som
kvar i konkursboet i förhållande till boets skulder. mindreJu som
fanns kvar tillgångarna i förhållande till skulderna destoav större är
sannolikheten brott har begåtts. Med ledningatt konkursförvaltamasav
förvaltarberättelser kunde kategorier konkursertre i måleribranschenav
urskiljas

företag med mångastora anställda inte hade klarat konjunk-som--
turnedgången och kollapsen fastighetsmarknaden krympningtrots av
verksamheten och uppsägning anställda,av

små måleriföretag med eller fåtal kunder hadeett tvingatsen- som
upphöra med verksamheten eftersom kunderna inskränkte eller flyttade
fram arbeten och

måleriföretag med uppstackade vinstmedel från 1980-talet och-
början 1990-talet hade sålts skalbolag och plundrats.av som som

12.3. 10 Golvläggning

RSV:s kartläggningspromemoria bygger 185 revisioner under åren
1981-1987 i golvläggningsbranschen RSV 655. Dessutom har i sam-
band med kartläggningsarbetet under åren 1987-1988 43 taxeringsrevi-
sioner utförts i Kristianstads, Kronobergs och Malmöhus län.

Vid fjärdel de 185 revisionema konstaterades brister ien in-av
komstredovisningen. En tredjedel revisionema ledde till belopps-av
mässiga ändringsförslag. Till följd revisionema skönstaxerades 5av

näringsidkarna.procent av

12.3. 1 1 Maskinentreprenad

Maskinentreprenörer gick tidigare under benämningen schaktentrepre-
och branschennörer uppmärksammades ekobrottskommissionenav

dock inte hade tillgång till någon egentligsom kartläggning av
branschen SOU 1984:8. Enligt ekobrottskommissionen hade de be-
skrivna problemen sin upprinnelse i 1960-talets satsningarstora
byggande då branschen expanderade. Under 1970-talet minskade
byggandet och många företag gjorde sig med delar maskin-av av
parken. Många anställda maskinförare köpte sådana maskiner och blev
företagare med alltför optimistiska kalkyler. Resultatet blev skatte-att
och avgiftsbetalningar på undantag. Enligtsattes de uppgifter som
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maskin-fjärdedelinhämtathadekommissionen avenvar
bakgrundavgifter. Motoch attskatterrestförda för aventreprenörerna

utförtsrevisionerhade deenmansföretagdominerasbranschen somav
taxeringshöj-genomsnittligahögaförhållandevistilllett1982årunder

kr.70037ningar
maskinentreprenad-kartläggning övernågongjortinteharRSV

utredning.till någonhaft tillgångintehellerVi harbranschen. annan
ochschaktnings-vidverksammaenbartinteMaskinentreprenörer är
förFöreträdareBåderivning.vidocksåanläggningsverksamhet utan

proble-fackföreningama är attochbranschorganisationema omense
rivningsföretag.gällerdetsärskilt närbyggbranschen storai ärmen

bygg-deldenemellertid intefinnsutredningtillgänglig avNågon
riv-inriktadmaskinentreprenadbranschen ärellerbranschen som

ning.

ROT-sektomFastighetsförvaltning12.3.12 -

brottslighetekonomiskstudie ibranscher Eni sjuSkatterevisionl -
ROT-sektorns.k.denWikströmPiaochbeskriver MagnussonDan

Bo-undersökningredovisasombyggnadslån. I somrapporten en
slutligaårs19831980-talet. Avmittengenomförde istadsstyrelsen av
objekt.315urvalslumpmässigtobjekt,312lånebeslut, 1 etttogs

i 42undersökning procentBostadsstyrelsens attframkom avDet av
medfördevilketkostnader atthögaförhade låntagarenfallen uppgett

denförekomEmellertidfördel.till låntagarenshögaförlånen blev
detblevSlutsatsenfallen. atti 48situationen varprocentmotsatta av

be-kontrollantermyndigheternas attochbyggföretagbåde försvårt
särskiltprojekt. Dettaenskiltförkostnadenskäligaden ett varstämma

byg-skeddeupphandling intenågondäregenregibyggenvid avsvårt
be-undersökteljusinte sådock närBildengentreprenaden. manvar

differenserdetilltendenstydligfanns attstorlek. Det somloppens en
generelltvadbeloppavsåg änfördel störrelåntagarensvarit till som

7-8Bedömningen procentsituationen. att avgällde i den motsatta var
förmisstänkaskundepopulationenlikasåochfallenundersöktade av

överdrifter.uppsåtliga
sammanlagt 123utfördestorstadsläneni deSkattemyndigheterna tre

hade1985under årföretagfastighetsförvaltanderevisioner somav
resultatetochslumpmässigthade valtsROT-lån. Företagen utbeviljats

bokförings-företagför 22förelågbrottmisstankeblev bl.a. att om
skattekontroll.försvårandeskatteförseelse,skattebedrägeri,brott, av

Felaktig-taxeringsår.avsågrevisionernatilläggas trebör dåDet att
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heterna bl.a. följande: De verkliga kostnaderna för ombyggnadenvar
lägre deavsevärt uppgivitsän i låneansökan.var Olika variantersom

inte redovisa kostnader korrektatt förekom, falska fakturor, faktu-t.ex.
avseende fastighet den lånetän avsåg, prisjusteringar/rabatterror annan

hade inte redovisats och löpande driftkostnader hade angetts som
ombyggnadsåtgärder. Vidare förekom direktavdrag för kostnader som
rätteligen borde ha aktiverats. Revisorerna föreslog inkomsttaxe-att
ringarna skulle höjas för 39 företag med sammanlagt omkring 110
miljoner kr.

Av de 123 företagen hade 31 företagen 38 företagprocent av
materiella brister i bokföringen. De vanligaste felen oredovisadevar
intäkter och avdrag hade gjorts föratt rörelsefrämmande kostnader.

12.3.13 RSV:s studie konsumentsektornöver

Under 1996 gjorde RSV kartläggning omfattningenöveren svartaav
tjänster i konsumentsektom. RSV uppksattade det byggnads-svarta
hantverket i hemmen till omkring miljarder5 kr året.om

l2.3.l4 konkretEtt fall

Följande fall har redovisats Skattemyndigheten i Stockholm ochav
gäller företag kan kalla förett Byggbolaget. Beskrivningensom är

illustrativt exempel hurett skatteundandragandet kan till i entre-
prenadbranscherna.

Byggbolaget registerades arbetsgivare och redovis-som som
ningsskyldig till mervärdesskatt. Byggbolaget hade tecknat hängavtal
med Byggnads och enligt avtalet skyldigt anmäla eventuellavar att
underentreprenörer till facket. De anmälda underentreprenörema skulle
också godkännas Byggnads innan Byggbolaget skulle anlita dem.av
Någon anmälan eventuella underentreprenörer lämnades inte tillom
facket.

Under år 1989 genomförde Skattemyndigheten revision och inhäm-
tade räkenskapema. Revisionen omfattade granskning arbetsgivarav-av
gifter och innehållen preliminär skatt.

Vid granskningen konstaterades Byggbolagetsatt omsättning under
det första räkenskapsåret uppgick till 24,4 miljoner kr. Utbetalda och
redovisade löner uppgick till 6,7 miljoner kr. Arbetsgivaravgift och
innehållen skatt hade också redovisats och betalats till staten.

Under period hade Byggbolaget enligt bokföringen anlitatsamma
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hade Bygg-företagTill dessaunderentreprenörer.företagnio som
avsågfakturornaEnligtkr.miljoner11,1betalatsammanlagtbolaget

arbete.endastbetalningarna
registeradefyra inteunderentreprenörema somniodeAv var

mervärdesskatt. Enförredovisningsskyldigaeller vararbetsgivare som
mervärdesskatt. Fyraforintearbetsgivare avregistrerad mensom

mervärdesskatt.förocharbetsgivareregistreradeföretagen somvar
aktuellaför denhadeunderentreprenöremaniodenågonInte av

ellerskattpreliminärinnehållenarbetsgivaravgifter,redovisatperioden
med Bygg-avtalFöretagenhade någothellermervärdesskatt. Inte av

Byggbolagetförförutsättning attByggnadsmedAvtalnads. envar
underentreprenörema.anlitafåskulle

SkattemyndighetenkundeunderentreprenöremahosutredningVid
be-haskulleverksamhetnågonkonstaterafalli något attinte egen

iunderentreprenöremaförKonkursförvaltaren angavdrivits. en av
verksam-egentlignågondrivitaldrigbolagetförvaltarberättelsen att

hjälpmedel ibokföringsteknisktfungeratendast etthet, utan som
Konkursför-byggbranschen.inombrottslighetekonomiskomfattande

regist-bolagetattunderentreprenöremaforvaltaren angavannan aven
förarbetskraft ochmed attByggbolagetförse svartförenbart attrerats

arbetskraftdenförarbetsgivaransvarundgåskulle somByggbolaget
Byggbolaget.faktureratunderentreprenören

företräda-ochframkomByggbolaget ägarenattutredningenVid av
redovisatsintetilllönerbetalat sompersonligen sompersonerren

skatt,preliminärförreklameradebolaget. Dessaanställda i personer
löner. Personerderasfråninnehållithaskulleunderentreprenörersom

gottskrevsstyrka skattenkundeochskattpreliminärreklameradesom
för skatten.också

ochentreprenaderByggbolagetsskötte varsomDen somperson
bygg-inforbyggansvarigfungerabehörigende attden somvarsom

anlitats. Hanhadeunderentreprenöreringanadsnämnden, attuppgav
skulle hanunderentreprenöreranlitatshadedetgällandegjorde att om

arbetsledningen.försvaradehandeteftersomdettillkäntha somvar
ibyggnadsarbetareefterByggbolaget annonserathadehonomEnligt

Löneutbetalningarnaarbetskraft.fåttdetochHelsingfors sättetbl.a.
företrädare.ochByggbolagets ägaresköttes av

kr,miljonerde 11,1Skattemyndighetenansåg att somSammanlagt
löneutbetalningar.rätteligenunderentreprenörerna,fakturerats varav

arbetsgivaravgifterikrmiljonerbetala 5,4därförskulleByggbolaget
hadeskatt. Därutöverpreliminärinbetaldintekr imiljoneroch 3,6

mervärdes-ingåendeikrmiljoner1,3redovisatfelaktigtByggbolaget
tillsåledesuppgickavgiftsutfalletochskatte-sammanlagdaDetskatt.
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10,3 miljoner kr. Inte till någon del har dessa skatter och avgifter
kunnat drivas in. Bolagets och företrädareägare målvaktsatte en
i styrelsen direkt efter det räkenskapema hade hämtatsatt från bolaget.
Ägaren flyttade först tillbaka till Finland och därefter till Estland.snart

Enligt Skattemyndigheten skulle kunna tänka sig arbets-attman
i de fall inkomstuppgiftertagarna, saknas, blir föremål för skönstaxe-

ring. Den arbetskraften emellertidsvarta ha andra inkomster ianges
form lönegaranti, sjukpenning eller inkomst från arbets-av en annan
givare. Arbetstagarna kan undgå skönstaxering eftersom de med kända
inkomster från sjukkassa kunnat.ex. stå för sina levnadsomkost-anses
nader. deFör saknar inkomst också lösningpersoner som uppges en
för inte bli skönstaxerade.att Antag bolag har gått i konkurs.att ett
Bolaget företräds målvakt. Räkenskapema har försvunnit. Någonav en

lönespecifikationerupprättar från bolaget för tiden före konkursen och
arbetstagaren deklarerar inkomst från bolaget. Arbetstagaren itaxeras
enlighet med deklarationen. Eftersom bolaget inte lämnat kontroll-
uppgift för inkomsten får den skattskyldige kvarskatt. Någon preli-
minär skatt har naturligtvis inte betalats in. Då den skattskyldigegör

s.k. skattereklamation hos skattekontoret och bifogar lönekvitten-en
Den skattskyldige gottskrivs för preliminärskattenserna. redovi-som

Överstigeri lönespecifikationema.sats den gottskrivna skatten kvar-
skatten får den skattskyldige tillbaka överskjutande skatt.

En möjlighet undgå skönstaxering,att skattemyn-annan som
digheten redovisat, gäller arbetskraft anställs påsvart riktigtsom
några månader innan bolaget går i konkurs. Löneutbetalningar med
skatteavdrag för de tidigare anställda bokförs hos bolaget.svart När
bolaget går i konkurs de anställdagör anspråk på uteblivna löner.
Följden kan bli arbetstagarna uppbär lönegarantiatt under månadersex
och sedan A-kassa. Genom dessa ersättningar kan de skattskyldiga visa
hur de bestritt sina levnadsomkostnader.

Åtgärder12.4 ekonomisk brottslighetmot

12.4.1 SINDS: utredning

På regeringens uppdrag utredde dåvarande Statens industriverk SIND,
ingår i NUTEK vissa frågor etableringar och nedläggning-numera om

företag inom byggsektorn SIND 1976:2. Fråganar av auktorisa-om
tion och enligttogs SIND det för tidigt ställning tillupp att tavar
behovet auktorisation i byggbranschen. Enligt SIND tillgängligaav var
uppgifter etablerings- och konkurrensförhållanden otillräckliga förom

sådant ställningstagande.ett
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Etableringskontroll12.4.2

etablerings-fråganbehandlatflera gånger gångerharRiksdagen om
anledningfunnitriksdagen intetillfällen harVid dessa attkontroll.

etableringskontroll bl.a.olika formermotionsforslagtillmötesgå avom
och 39.bet. 1980/81:NU2

Skatteavdrag12.4.3 m.m.

arbets-elleranvändningen gråmedtill svartkommaFör rättaatt av
förslagdiskuterats. Ettmetoderolikaentreprenadkedjor harkraft i

personaldenkontrolluppgift avseendeskyldighet lämnagällde atten
under vissabeställarenarbetsplatsenverksam attsamtvarsom

anställda hosavgifter förochför skatterskullesituationer ansvara
gällde skyl-förslagEttFi 1976:4.underentreprenörer Ds annat

uppdragstagaretillutbetalningarskatteavdrag viddigheten göra somatt
1980:10.mervärdesskatt Btill Dsregistreradeinte var

Uppgiftsskyldigheten12.4.4

uppgifts-År bl.a.reglerskatterättsligasärskildainfördes1982 om
lagenuppdragsersättningarvissabeträffandeskyldighet genom

Uppgiftsskyldighetenuppgiftsskyldighet.ochavdrags-1982:1006 om
anlitadeprivatbostadsfastighet ochhadedeninnebar att somensom

självdeklaratio-ibyggnadsarbeten,vanligenuppdrag,för vissanågon
medSyftetidentitet.uppdragstagarensuppgiftskulle lämna omnen

arbetskraft. Förgråanvändningenminskalagstiftningen att avvar
bestämmelserinnehöll lagenanlitade uppdragstagarenäringsidkare som

för arbetet.ersättningenutbetaldadenskatteavdragbl.a.om
F-skatte-medreformensamband medi1992bort årLagen atttogs

detF-skattebevisSyftet med göra1992:680. ärbevis infördes SFS att
fåenkeltersättningbetalar sättmöjligt for den att ettut ensom

betalaochskatteavdragskyldighuruvida han görauppgift är attom
särskildasig denhade också visatinte.arbetsgivaravgifter eller Det att

kanmindre bra. Detlag fungeradeårsenligt 1982uppgiftsskyldigheten
byggnadsplåt-kartläggningspromemoriai RSV:s överdetnämnas att

i organi-skattemyndighetema inteframkommerslageri RSV 653 att
31.deklarationerna s.lämnats iuppgifterdeform användeserad som
ochskatteavdragvillaägareuppdragsgivaren t.ex.de fall görI en

kontrolluppgift lämnas.vanligskallarbetsgivaravgifterbetalar en
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12.4.5 Ekobrottskommissionens förslag om

näringstillstånd

Kommissionen ekonomisk brottslighet konstaterade bygg-mot att
branschen brukade riskbransch detnämnas gällde skatte-närsom en
undandragande SOU 1984:8, 297.s.

I betänkandet hänvisades till uppgifter från Skattemyndigheten i
Stockholms län anläggningsbranschen tillsammans med åkeri-attom

Ävensvarade för 40 alla restförda B-skatter. måleri-procenterna av
företagen ansågs Nännare 22 måleri-utsatt procentvara en grupp. av
företagen restförda för skatter och avgifter. Plåtslagama hade ocksåvar

hög andel restförda skatter och avgifter 22 företagen,procenten av
det fanns inte några andra signaler missförhållanden detnärmen om

gällde den yrkeskategorin.
Kommissionen föreslog det för schakt- och måleribranschenatt

skulle införas krav näringstillstånd eftersom problemen ansågs
i dessa delbranscher.störst

Kommissionen ansåg inte det fanns tillräckliga skäl införaatt att
näringstillstånd för hela byggbranschen. Vid detta ställningstagande
hänvisade kommissionen till den tidigare nämnda lagen från år 1982

avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersätt-om
ningar. Vidare hänvisades till möjligheten skattemyndighetemaatt
skulle restriktiva med tilldela B-skattsedel ochatt attvara mer upp-
handlingsförordningen förde med sig den offentliga sektorn kundeatt
förhindra företag inte betalade skatter och avgifter fickatt som upp-
drag. Kommissionen uttalade dock det fanns anledning följaatt att
utvecklingen i branschen s. 395.

Ekobrottskommissionens förslag näringstillstånd i schakt- ochom
Åtskilligamåleribranschen ledde inte till lagstiftning. remissinstanser

kritiska till förslaget näringstillstånd eftersom sådantett systemvar om
uppfattades etableringshämmande skadligt ineffek-sätt,ettsom var
tivt och dessutom mycket resurskrävande. Särskilt tanken utbild-
ningskrav och ekonomiska garantier väckte motstånd. Rege-ett stort
ringen valde i stället bygga näringsförbudssystemet prop. 1985/att ut
86:l26. Regeringen ansåg ordning med näringstillståndatt en var
resurskrävande och gjorde tillståndsprövningen summarisk lågom man

Ävenändå modellen med näringsförbud. kritikernasnära uppfatt-man
ning näringstillstånd etableringshämmande beaktades.att Rege-om var
ringen ansåg vidare kravet ekonomiska garantier inte skulle haatt
någon effekt i förhållande till sittstörre ändamål samtidigt detsom var
etableringshämmande för mindre företag.

kanHär de regelsystemnämnas kommissionen hänvisadeatt som
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F-skatttebevismedreformenbetydelsefulladenfinnstill kvar även om
betala arbets-skyldighetuppdragsgivaresgällerinförts. atthar Det en

förkontrolluppgiftskatteavdraggivaravgift och göra samt enge
regleringenocksåF-skattebevis. Detinte har äruppdragstagare avsom

upphandling.sektornsoffentligaden

kontrollförslagEkobrottskommissionens12.4.6 om
leverantörerav

kontrollför-gälldeÅr detupphandlingsförordningen närskärptes1983
upphandling.offentligvidanbudsprövningenmedsambandfarandet i

framstoddet intemyndigheten,skulleanbudInnan antogs somett om
vissa skatterregistrerad föranbudsgivarenkontrolleraonödigt, att var
avgifter.ochskatterrestfördadet fannshuruvidaavgifteroch samt

konstateradebrottslighetekonomisk mot-attKommissionen mot
privatadeninomförekomupphandlingenoffentligatill densvarigheter

upphand-offentligadetillämpabrukadeföretagsektorn. Större
uppgiftsskyl-ochavdrags-verksamhet. Lageni sinlingsnonnema om

kon-vidareinnebaruppdragsersättningarbeträffande vissadighet en
Motuppdragstagare.anlitarnäringsidkareförtrollskyldighet som

iskärpningentillhänsynoch medskyldighetdennabakgrund av
värdefulltdetkommissionenansågupphandlingsförordningen att var

informa-skaffa sigmöjlighethadeföretagende seriösa att sammaom
upphand-offentligadetvidinhämtaskontrahentertion sina somom

Ds JuleverantörerKontrollpromemorianlingsförfarandet. I av
förbortskullesekretesshindervissadärförföreslogs tas1983:14 att

uppdrags-kontrolleraskulle kunnafrivillig attföretagen på vägatt
sekretesslag-Lättnader iavgifter.ochför skatterregistreradetagare var

fackföreningama.förintresseocksåbedömdesstiftningen vara av
1984/ändrades prop.skatteregisterlagenochgenomfördesFörslagen

sikte påenbartinteändringar1984/85:SkU40. Dessabet. tog852108,
generellt.gälldebyggbranschen utan

skattereduktionentidigare12.4.7 Den

nedläggskostnadere.d. föravdragsrättinföraFrågan att somenom
viddiskuteratsharvillafastigheterunderhållochreparationerpå av

skattekontrollen Ds Bocharbetskraftengråitillfällen, Denflera t.ex.
Kommissionen1983/84:SkU5.bet.skatteutskottet motoch i1980:10

särskildutredasbordefråganansågbrottslighetekonomisk att av en
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kommitté med hänvisning till avdragsrätts positiva effekter SOUen
1984:15, ff.180s.

År 1993 infördes lagen 1993:672 skattereduktion förgenom om
utgifter för byggnadsarbete bostadshus tidsbegränsad skatte-en
reduktion för byggnadsarbeten utfördes under tiden den febru-15som
ari 1993-den 31 december 1994 prop. 1992/93:150, bet. 1992/93:
SkU36. Syftet med dessa regler stimulera byggmarknaden. Enattvar
förutsättning for skattereduktion emellertid arbetet hade utförtsattvar

någon innehade F-skattebevis, vilket motiverades med attav svartsom
arbete skulle motverkas. Genom skattereduktionen infördes alltså ett
incitament för köpa vita tjänster.att

Någon utvärdering har inte gjorts skattereduktionens effekt förav
minska svartjobben. Målaremästarnas Riksföreningatt har emellertid

gjort några beräkningar. byggerDessa på RSV:s statistik och omfattar
samtliga byggnadsarbeten till skattereduktion ochtyper rättav som gav
således inte enbart måleriarbete. Enligt beräkningarna under årengavs
1993 och 1994 drygt 300 000 ansökningar skattereduktion tillom
skattemyndighetema. Närmare 80 ansökningarna avsågprocent av
småhus. Skattereduktion medgavs med drygt 3,6 miljarder kr. Enligt
Målaremästarnas Riksförening skapade skattereduktionen omkring
8 400 årsarbeten under år 1993 och 19 000 årsarbeten undernya nya
år 1994. Genom dessa arbeten ökade skatte- och avgiftsintäktema för
det allmänna. Enligt beräkningarna innebar de nyskapade arbetstill-
fällena ökade intäkter skatter och avgifteratt statens översteg ut-av
giften för skattereduktionen.

Regeringen har försiktigarevarit i sin analys de indirekta effek-av
skattereduktionen. Av 1995/961229 framgår bl.a. föl-terna av prop.

jande s. Storleken21. de indirekta effekterna blir bl.a. beroendeav
i vilken utsträckning aktiviteten i byggsektorn kommer ökaattav

den planerade nivån grundutöver den skattelättnaden.temporäraav
ökadEn aktivitet bidrar till ökade skatte- och avgiftsintäkter mer-

värdesskatt, socialavgifter och inkomstskatter och till minskade ut-
gifter i form arbetslöshetsunderstöd till den del den ökade syssel-av
sättningen reducerar arbetslösheten. indirektaDe effekterna syssel-
sättning och arbetslöshet svåra kvantifiera och försiktig-är att av
hetsskäl valde regeringen inte beakta dessa vid budgetbedömningenatt

den år återinförda1996 skattereduktionen.av

12.4.8 ROT—bidraget och andra stöd

Det har funnits olika statliga subventioner för boendet där förutsätt-en
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kvitton e.d. byggnadsarbetena tillning för stödet varit att ges
medel hamnarmyndigheterna. sådana krav försvåras statligaGenom att

företag.hos oseriösa
1980-talet fanns flertal stödsystem där detUnder ett gemensamma

arbetsför-skulle ha anvisats eller godkäntsbl.a. arbetenaatt avvar
vilka utfördefick samhället kontrollmedlingen. Härigenom över som

stöden reglerades isubventionerades. då aktuellade arbeten Desom
byggnadstekniska åtgärder i bo-lån förförordningen 1981:473 om

statsbidrag i vissa fall tillstadshus, förordningen 1981:474 om-om
vissastatsbidrag iförordningen 1982:642byggnad bostadshus, omav

förlånbostadshus, förordningen 1982:644fall för ombyggnad omav
förordningen 1982:1273bostadshus ochbyggnadstekniska åtgärder i

bostadshusenergibesparande åtgärder itillstatsbidrag m.m.om
stöd för förbätt-statligtförordningen 1994: 1994Genom extraom

ombyggnads-,ROT-bidrag för vissautgick bidragring bostäderav
arbetskostnadenmedoch reparationsarbeten 15underhålls- procent

motsvarande bidragbostadsrättshus utgickochför egnahem. hyres-För
arbete ingick.material ochbidragsunderlag där bådeberäknat på ett
Egnahemsäga-projektet färdigt.efter detbetaladesBidraget attut var

med kopia faktura.utgifternaskulle då styrka avren
statligtförordningen 1995:801enligtstödEtt utannat omgavs

F-skattebevisbostäder. Kopianybyggnadinvesteringsbidrag för avav
investeringsbidraget.utbetalningvidskulle bifogas av

fortsätt-iföreslagitutredningen harBostadspolitiska ävenatt staten
frånBostadspolitik 2000bostadsproduktiontillstödskallningen ge -

korthet innebär1996:156. Iboendepolitik, SOUproduktions- till
hyresbostäderi främstombyggnadsarbetenprioriteradeförslaget att

bas-skall fåhyreshusNyproduceradeinvesteringsbidrag. ettskall
bidragsunderlag.schablonberäknatbidrag 10 ettprocent av

Medbestämmandelagen12.4.9

januaridenåterinfördes lMBLi 38-40fackligaDen vetorätten
före-oseriösafrånkonkurrensosundbekämpaSyftet1995. att envar
skallföretagmellankonkurrensenframgårförarbetenaAv atttag. om

seriösadeslå vaktviktigtdetkunna villkorske lika är att om
tilldetta attföretagen 1994/95:76. Ett ärprop. göra attsätt att se

ochanlitandevid entreprenörerdet finns fackligt inflytandeett av
inhyrning arbetskraft.av

fackligtill reglerna i 38-40 MBL vetorättBakgrunden varom
lagstift-arbetsrättsligasamband med denden debatt fördes i nyasom
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brukade kallas för1970-talet vadunder mittenningen somomav
återgivet Efter-i SOU 1993:32.arbetstagarbegreppetkringgående av

hasocialt och ekonomiskthade blivithand det större attett ansvarsom
använda andrablivit allt vanligareanställda hade detarbetstagare att

försökte kringgåfå arbete utfört.former anställningavtal för Manän att
enligt skat-kollektivavtal och förpliktelserlagstiftning,arbetsrättslig

inte låtasocialförsäkringslagstiftningentelagstiftningen och attgenom
lösningar.anlita andra juridiskaarbete utföras anställda utanav egna

ladeföretag och myndigheterVad vände sig inteemot attvarman
det växandearbete entreprenad. ville kommapå Detut varman

lagarmissbruket principiella avtalsfriheten i syfte kringgåden attav
och formella avtalskonstruktioner föravtal. använde olikaMan att ge
sken självständig företagareden utförde arbete trotsattav som var en

vissadennes ställning och villkor i realiteten arbetstagares. Iatt var en
branscher anläggningsbranschema hade detvarvs-, byggnads- och
blivit mellanmanskonstruktioner, dvs.vanligt med olika slag attav
någon intog ställ-enbart formellt och med beteckningen entreprenör
ning arbetetarbetsgivare i stället för det företag hos vilket ut-som
fördes. Mellanmannen arbetsgivarfunktioner ochñlllgjorde inte några
saknade både vilja förpliktelser.och förmåga fylla arbetsgivaresatt en
På vissa arbetsplatser förekom kedjor mellanmän eller entreprenö-av

ibland inslagmed utländska företag.rer, av
Syftet med fackligtregleringen i åstadkommaMBL ettattvar

inflytande redan arbetskraftfrågan anställdanlitandenär om av
uppkom. lösning försökaDenna uppfattades smidigare än attattsom
med detaljlagstiftning definiera arbetstagarbegreppet.

Av 38 § framgår beslutar låtaMBL innan arbetsgivare attatt en
någon utföra verksamhetvisst arbete i hansför hans räkning ellerett

denne därvid skall arbets-skall hos honom,arbetstagareutan att vara
givaren initiativ arbetstagarorganisation iförhandla med deneget
förhållande till vilken kollektivavtal för sådanthan bundenär av
arbete. Vissa undantag Arbetstagarorganisa-finns från huvudregeln.
tionen har möjlighet arbetsgivarens beslutinlägga sittatt attveto om

låta ellerutföra medföra lagarbete kant.ex. entreprenör antas attetten
kollektivavtal för arbetet arbetsgivarens beslutåsidosätts eller att

strider avtalsområdet.vad allmänt godtaget inommot ärannars som
Genom kollektivavtal får avvikelser från dettadockett göras.

Bestämmelserna i ytterligare i avsnittet Stock-MBL belyses om
holms Byggmästareförening och Byggettan.
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Skattereduktion12.4. 10

utgifter för byggnads-skattereduktionen föråterinfördesUnder år 1996
utförs underbyggnadsarbetengäller förSkattereduktionenarbeten. som

Bestämmelserna finns idecember 1997.april 1996-31tiden den 15
byggnadsarbeteutgifter förskattereduktion förlagen 1996:725 om

bostadshus.
får inteunderlaget ochtill 30uppgårSkattereduktionen procent av

överstiga

småhus,kr för50010-
det beloppkr ellerbeloppen 20 000hyreshus det högstaför somav-

bostadsdelen ochförfastighetsskattengångermotsvarar tre
bostadsrätt.kr för0005-

skattereduktionmedordningen ärtidigaremed dennyhet jämförtEn
omfattas.bostadsrättsinnehavareävenatt

ochreparationförutgifterskattereduktionenförUnderlaget är
bostadshus. Somtillbyggnadochförutgifterunderhåll samt avom-

maski-serviceenbartåtgärderintebyggnadsarbete räknas avsersom
under-rengöring. Iellerinstallationerellerinventarierandraochner

material ochutgifter förinteräknas utrust-skattereduktionförlaget
arbete.värdethellerning inteoch egetav

för skatte-förutsättningenregleringentidigare ärmed denlikhetI
F-skattebevis.inneharnågonutfördaarbetenareduktion äratt somav

miljar-till 1,6budgeteffektemaprimäradeberäknatharRegeringen
1998 årskr vidmiljardertilloch 2taxering tax-årskr vid 1997der

motverkasellerminskadockkommerkostnaderering. attDessa genom
arbetslöshets-minskatskatteintäkter,ökadebudgeteffekterindirekta

understöd.

Avdragsrätt12.4.1 1

ändradetillförslagantal1994presenterade årTjänsteutredningen ett
1994:43.SOUhushållstjänsterköpstimuleraförSkatteregler att av

Utred-effekter.snedvridandeskattekilamasbl.a.Utgångspunkten var
vidskattelättnaderskulle fåhushållallaningens huvudförslag attvar

dels be-ibeståskulleSkattelättnademahushållstjänster.köp vissaav
hushållsmed-vidkostnadavdragdelsmervärdesskatt,frielse från ett

Skatte-året.kr000högst 40inkomstberäkninglemmamas omom
arbetskostnaden förhushållstjänsterskulle omfattalindringama utöver
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reparation och underhåll bostaden. Förslaget har inte lett till lagstift-av
ning. kan slopande mervärdesskattDet för byggnads-nämnas att ett av
arbeten inte i överensstämmelse med EU-direktiv området.är

12.4. änstebeskattningsutredningen12

Tjänstebeskattningsutredningen har nyligen föreslagit att permanenten
skattereduktion införs för fysiska för utgifter för reparationer,personer
ombyggnader och tillbyggnader småhus och bostadsrätter SOUav
1997:17. Skattereduktionen föreslås maximalt uppgå till 30 procent av
belopp till 50 000 kr, dvs. högst kr. bostadsrätter15 000 Förupp
föreslås skattereduktionen högst får uppgå till 10 kr.000att

Den hantverksmarknaden uppskattas Tjänstebeskattnings-svarta av
utredningen till miljarder kr Utredningen10-15 året. gör antagan-om
det det genomsnittliga köpet från hantverkare uppgår tillatt om
20 kr det hushåll000-45 000 110 000-250 000 köperär svartasom
hantverkstjänster.

Tjänstebeskattningsutredningen har beräknat skattereduktionenatt
kostar miljard kr året och föreslår finansieringl reavinst-attom som
skatten privatbostäder höjs från till15 25 procent.

Tillstånd kring byggande12.4.13

bestämmelser reglerar byggande kan indirekt minska möjlig-De som
heterna till ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter attgenom
samhället kontroll verksamheten. bygglov,Förutomutövar en av
marklov och rivningslov krävs vid vissa arbeten bygganmälan för att
den kommunala byggnadsnämnden skall kunna tillsynutöva över
verksamheten. Efter bygganmälan normalt kontrollplan förupprättas en
hur besiktning, tillsyn och kontroll ska ske. anmälningspliktigaFör
åtgärder måste byggherren kvalitetsansvarig, godkändärutse en som

byggnadsnämnden eller har riksbehörighet.av som
Från och med den januari 1996 gäller rivningsanmälanl måste,att

med vissa undantag, till byggnadsnämnden inför rivning. Tillgöras
anmälan skall bifogas plan hur rivningsmaterialet kommeröver atten

Ävenhanteras rivningsplan. vid rivning skall kvalitetsansvarigen
Syftet med rivningsplanen främja miljömässigt ochärutses. att ett

ekonomiskt rimligt omhändertagande rivningsmaterial och därmedav
hushålla med arbetsmiljöområdetPå finns bestäm-naturresursema.
melser arbetsmiljöplan skall Planen skall innehållaatt upprättas.om
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uppgifter bl.a. företagvilka engagerade i byggnadsarbetet.ärom som
vissa byggnads-För och anläggningsarbeten skall anmälanen ges

till yrkesinspektionen arbete har påbörjats. Bestämmelsernaatt ettom
arbetsmiljöplan och anmälan gäller från den majl 1995.om
kretsloppspropositionenl prop. 1992/93:180 riktlinjer förom en

kretsloppsanpassad samhällsutveckling utgångspunkten detär att som
utvinns uthålligt skall kunna användas, återanvän-sättnaturen ettur
das, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resurs-
förbrukning och skadas. Härefter har bl.a. producent-utan att naturen

införts för olika produkter ochansvar varor.
Mot bakgrund byggvaror bör omfattas någon formattav av av

producentansvar har kretsloppsdelegationen i samverkan med bl.a.
branschorganet Byggsektorns Kretsloppsråd framtagit förslag Rapport
1996:1 Byggsektom har åtagit sig bl.a.l. miljöanpassa bygg-att

identifiera och omhänderta miljöfarligt avfall miljörik-ettprocesser,
tigt avfalloch lämna endast till särskilda godkända avfallslämnare.sätt
Enligt kretsloppsdelegationen ligger åtagandena i linje med såväl
kretsloppspropositionens intentioner med utvecklingPBL:s motsom
minskad fördetaljstyming och ökat byggherren nå önskadeattansvar
resultat.

Miljöanpassning förutsätter identifiering material, leverantöreren av
och uppdragstagare. Kontroll byggande och rivning har därigenomav

betydelse inte miljöanpassningenbart ävenutanen som avser annan
reglering.

finns anledning Kretsloppsdelegationens bedömningDet återgeatt
byggsidanutvecklingen 91.av

tillDe ökade kraven på kretsloppsanpassning bör leda ökad marknaden
för företag kan tillhandahålla källsorterings- och behand-transport-,som
lingstjänster. ökande marknaden bör för de idagDen gott utrymmege
etablerade seriösa och kompetenta aktörerna, såväl de de mind-större som
re.

ökade kraven kommer ställas aktörer hanterarDe attsom som
material från och rivningsarbeten, kan dock kort medellångbygg- och
sikt leda till viss utslagning. Auktorisationen/godkännandet deoch ökade
kraven från marknaden kan förväntas öka kraven seriositet och miljö-
kompetens. Redovisningsplikten offentliggörandeti kombination med av
statistik materialtlödena bör deponeringkunna leda till illegalöver att
försvåras. aktörer inte kan leva till de krav ställsDe som som avupp
myndigheterna och marknaden kan alltså förväntas utkonkurreradebli trots

marknaden växer.att
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metoder föroch andraEgensanering12.5 att

ekonomisk brottslighetmotverka

StadshusStockholms AB12.5.1

Stock-finns beskrivningupphandlingoffentligkapitel 20 överI en
för bekämpning ekonomiskutvecklingsprojektStadshusholms AB:s av

vitesklausuler i entreprenad-byggbranschen. Genombrottslighet inom
inte anlitavid visst vitebyggföretag förbinda sigkontrakt skall ett att

byggföretaget anlitargällerarbetskraft. Förbindelsen ävensvart om
arbetskraften finns hos under-och denunderentreprenör när svarta

entreprenören.
egenkontroll och-ettförocksåprojektet ingårI systemett system

kontrollera företagen.skall kunnaupphandlareför hur staden som
stad.Stockholmsutvecklingsprojektet inomberedsnärvarandeFör

12. 5 Byggentreprenörema

företagomkring 2 100ingår ärI Byggentreprenörema merpartenvarav
företag. Företagenanställda 1 410med 1-10mindre företag personer

special-anläggningsföretagoch l 500i bygg-delas grovt resp.
med 11-50medlemsföretagomkring 550finnsföretag 600. Det

anställda.personer
anställda.med 000riktigt 1Tolv företag änär stora personermer

anställda, NCCSkanska inklusive JM 15 179företagenDe ärstörsta
och PEAB 6 178.Siab 6 2959 673,

medlemsföre-ianställda000finns 60Sammantaget över personer
omkring 30 000 personer.företagenflesta i de tolvde störstatagen;

landets bygg-i någonockså medlemmarMedlemsföretagen är av
Byggmästareförening.Stockholmsimästareföreningar, t.ex.

ekonomiskfinns problem meddetByggentreprenörema attmenar
oförtjäntbranschen harbyggbranschen,delarbrottslighet i ettattmen

etiska reglerår 1996 Byggentreprenöremadåligt rykte. Under antog
ochskall uppträdamedlemmarnaSyftetför medlemmarna. är att

delrespekteradbyggbranschensådanthandla på utgörsätt attett aven
kostnadseffektivitet,ökadreglerna skall leda tillnäringslivet. etiskaDe

ochbranschryktesund konkurrens,kvalitetstänkande,ökat gottett en
skallenskilt medlemsföretagLedningen i varjeökad samhällsnytta. se
regler-kännedom de etiskasamtliga anställda fårföretagetstill att om

dem.skall följaoch deattna
uppträdande till kunder,frågorbehandlaretiska reglernaDe som
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anställda, leverantörer, medlemmar och organisationer.entreprenörer,
reglerna framgår bl.a.Av medlem inte skall anlita eller i någonatt

form samarbeta med oseriös underentreprenör, leverantör eller kund.
Medlem skall vidare aktivt motverka svartjobb.

följa eñerlevnadenFör de etiska reglerna finns etiskt råd.att ettav
Rådet skall underrätta Byggentreprenöremas styrelse det finner attom
medlem har brutit de etiska reglerna.mot

instruktion för det etiska framgårAv rådet anmälan till rådetatt
skall skriftlig och behandlas skyndsamt. Förhållande ärvara som
föremål för lagföring skall inte det etiska rådet. Rådet skallprövas av
dock underrätta styrelsen medlem blivit föremål för fällande dom.om
Rådet skall därvid lagöverträdelsen också är attange om anse som
brott de etiska reglerna. det etiska finnerOm rådet medlem harmot att
brutit de etiska reglerna skall styrelsen underrättas detta.mot om

ÅtgärdStyrelsen har därefter besluta åtgärd. underrättelse,att ärom
erinran eller varning.

Stockholms Byggmästareförening12.5.3

Stockholms Byggmästareförening har företag450 medlemmar. Isom
Stockholmsområdet finns omkring byggföretag.2 000 företagDe som

utanför föreningen istår regel enmansföretag.är
Enligt föreningen finns intresse bland företagen blistortett att

medlemmar eftersom medlemskap form kvalitetsstämpelärett en av
kan förutsättning föroch visst uppdrag. Enatt ettvara en annan

fördel beställare inte förhandlingsskyldig enligt 38-40är äratt en
MBL den underentreprenör han vill skall utföra visst arbete ärom
medlem i Stockholms Byggmästareförening. Underentreprenören tillhör
då den s.k. frikretsen.

Föreningen det finns påtagliga problem med svartjobb iattanser
byggbranschen. Problemen koncentrerade till storstäderna. Denär mest
illojala konkurrensen mycket kännbar för seriösa företag, framförär
allt för specialföretag och underentreprenörer. Lågkonjunkturen har
förvärrat läget eftersom byggarbetslösheten grogrund förär svart-en
jobb. orsak till svartjobbenEn möjligheten till objekts-är attannan
anställning bort år Effekten1987. denna förändring märktestogs av
först i början 1990-talet lågkonjunkturen medförde kraftignärav en
minskning byggverksamheten. Sedan objektanställningsformen togsav
bort tendensen byggföretagen inte anställer byggnadsarbetareär att

i stället anlitar underentreprenörer. Tidigare objektanställda bygg-utan
nadsarbetare har registrerat sig näringsidkare. stället förI att ettsom
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byggnadsarbetareobjektanställerbyggföretag generalentreprenör an-
anlitar iunderentreprenörer sinunderentreprenörer. Dessalitas alltså

objektanställda byggnadsarbetaredvs. tidigareunderentreprenörer,tur
ökande användningen underentreprenörerblivit företagare. Den avsom

arbetskraft.innebär problem med svart

medlemskapEgensanering, krav för m.m.

medlemskap iByggmästareförening ställer höga krav förStockholms
företagen.de oseriösasyfte hållaatt ute

sökande företagetföreningen underkastas detbli medlem iFör att
för skatter ochföretaget registreratgällerkontroll. Den äromen

avgifter.beslut restförda skatter ochavgifter det finnssamt omom
förFöreträdare sökan-igenom räkenskapema.Föreningen kan också

för bl.a.föreningen förinbjuds dessutom tilldeföretag möteett
referensermedlemskap krävs ocksåkollektivavtal.genomgång Förav

kontrollanledning till fördjupadfrån medlemsföretag. Finns dettvå en
polisen.förfrågan hosgör ävenman en

i rikt-kollektivavtalFöreningen 1995 års är rättett stegattanser
avtalet harmotverka svartjobb Genomning det gällernär att m.m.

företagande, bl.a. vidfrämja seriöstkommit överens ettattparterna om
anlitandet underentreprenörer.av

Stockholmsområdetföretag infört isak hel delEn ärannan som en
byggarbetsplatsen.alla finns PålD-kort, bärs synligt av somsom

ochfinns också lista medplatskontoret byggarbetsplatsen namnen
Ibland kansamtliga verksamma bygget. detpåpersonnummer

bär dåtillfällig förstärkning underentreprenör.behövas Denneen av en
med med beteckningen Häri-lD-kort tillsammans kortettett eget ue.

vilka behöriga vistas bygg-kan kontrollera är attsomgenom man
självreglerande eftersom den arbets-arbetsplatsen. Systemet är svarta

naturligtvis möjligt för-kraften inte vill visa sin identitet. Det är att
ytterligarefalska det krävs då skallid-kort, att man passera enmen

ordning underlättar ocksåtröskel den brottsliga banan. Denna
skattemyndighetens kontroll arbetsplats.arbetsgivarens eller av en

med ID-brickor, legitimation ochUnder våren har1997 systemet
frivilligt för medlemsföretagen.namnlistor införts. Det år ett system

Byggmästarinformation redo-kallas för BM 97. SystemetSystemet
offentlig upphandling.visas i kapitel 20närmare

byggföretag generalentreprenör iockså vanligtDet ärär att ett som
överenskommit under-avtal med underentreprenörer har attom

arbetskraft.skall utföra arbetet med Om under-entreprenören egen en
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krävs enligt avtaletbehöver anlitai sin entreprenörentreprenör tur en
främsta syftet ha kontrollgeneralentreprenören.medgivande Det attav

arbetena.säkerställa kvalitén ID-underentreprenöreröver är att
villkorendet möjligt kontrollerakorten och namnlistoma gör att att

uppfylls underentreprenörema.av

Takentreprenöremal 5

förkortningendäravingår iTakentreprenörema Byggentreprenörema,
infört Tätskikts-medlemsföretag. haringår 100 TIBTIB. TIBI

slutbetalningbeställare i samband medlämnas tillgarantin, ettavsom
Under deansvarutfästelse.Tätskiksgarantinutfört takarbete. är en

Tätskiktsgarantin förgarantiniförutsättningar attsvararsom anges
felaktigt arbete åtgärdas. Bakomriktigt utfört.arbetet blivit Ett garan-

försäkringsbolag.tin ochstår TIB

Installatörema12.5.5

och företagför organisationersamlingsbeteckningInstallatörema är en
proble-Enligt Installatöremaoch vvsbranschen.inom el-, kyl-, plåt- är

delbranscher eftersomi dessaoegentligheter inte såmed storamen
näringslivet och denutför arbetenutsträckningföretagen i stor

de arbetenkompetenskravställs högaoffentliga sektorn. Dessutom
företag inteoseriösautför vilket innebärmedlemsföretagen attsom

försäkringsbolagenställerdelbranscher. Vidareetablerar sig i dessa
arbeten krävselektriskainstallationer skall Förkrav hur göras.

elinstallatörsförordningen 1990:806. Sam-enligtsärskild behörighet
harvarför delbranscher inte såflera skäl till dessafinns detmantaget

ekonomisk brottslighet.problem medstora
åtgärdermedlemsföretag frågandriverdetta mångaTrots motom
konkurrensenkännerbrottslighet vilket indikerarekonomisk att man av

från företag.oseriösa
Installatö-ingår iElektriska Installatörsorganisationen EIO, som

medlemmar vilket 80-85har företag2 700 motsvararsomrema,
mark-elbranschen ellersamtliga företag i 90-95 procentprocent avav

inriktat sitt arbete bl.a.naden. har under de årenEIO attsenaste
affärsetiska för medlem-höja stadgarna har införts regleretiken. I att

seriöst kvalitetsmedvetet bransch-förknippas med ochskap i EIO ett
för företags-vidare tjäna utgångspunktföretag. Reglema kan som

för medlems-regler. Enligt reglerna skall ledningenspecifika etiska
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företagen aktivt verka för den personalen har god kännedomatt egna
och känner lojalitet med reglema. Vidare finns angivet vad med-om

lemsföretagen skall iaktta, bl.a. följa gällande lagar och regler.att
I samarbete med Länsförsäkringsbolagen erbjuds lantbrukare lägre

premier elinstallationer i ekonomibyggnader har utförts fackmanna-om
mässigt. Försäkringstagaren måste då visa faktura arbetet.upp en
Rabattsystemet höjer brandsäkerheten och sänker försäkringspremiema
samtidigt arbeten motverkas. EIO verkar också för fiersvarta attsom
försäkringsföretag skall premiera säkra och dessutom vita arbeten.
Föreningen verkar också för Elsäkerhetsverket skärper kontrollenatt av
behörigheter.

För närvarande pågår arbete med datorisera bokföringen hosett att
medlemsföretagen. Härigenom kommer kvalitén redovisningen att
öka.

VVS-Installatörerna införde under mitten 1980- talet frivilligav en
auktorisation. Omkring företag700 auktoriserade. Deär numera ur-
sprungliga kraven det i medlemsföretaget skulle finnasattvar en

med kompetens motsvarande ansvarig arbetsledare enligt äldreperson
PBL. Företaget skulle också ha kontroll sin ekonomi. ekono-Denöver
miska administrationen fick därför inte ligga utanför företaget. Om-
kring 300 medlemsföretag uppfyllde inte de första auktorisationskraven
och kunde alltså inte bli auktoriserade.

De ursprungliga kompetenskraven har byggts på. tvåårigEnnu
karenstid har införts, vilket innebär företag kontrolleras underatt ett
två års tid innan det kan bli aktuellt med medlemskap. Under karens-
tiden studeras bokslut och kontroll sker företaget uppfyller sinaatt
åligganden, bl.a. det gäller betalning skatter och avgifter. Ytter-när av
ligare krav har införts kompetenssidan. medlemsföretagetl måsteett
finnas någon med kalkylkunnande.

VVS-Installatörema har nyligen infört namnbrickor för de auktori-
serade företagens personal. Namnbrickan innehåller fotografi denett
anställde, dennes företagets företagets auktorisations-namn, namn,

och VVS-installatöremas auktorisationssymbol. Meningen ärnummer
och personal skall bära namnbrickan i syfte visamontöreratt attannan

företaget seriöst.äratt
Varje kontrollerasår 10 medlemsföretagen. Vadprocent av som

undersöks samtliga auktorisationskrav fortfarande uppfyllda.är ärom

l 2.5.6 Maskinentreprenörema

Maskinentreprenörema branschorganisation med medlem-4 000är en
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enmansföretag, 98medlemsföretagen 65 procentAv är procentmar.
anställda.företaget har 150och detanställdafärre tiohar störstaän

miljarder kr året.omkring 11Medlemsföretagen omsätter om
landet,entreprenadmaskiner iomkring 25 000finnsDet varav

och deIndustrin, kommunernamedlemsföretagen.tillhör000 stora12
maski-omkring 10 000åkerier medbyggbolagen ägersamt grusgropar

maskinkapacitetmedföretaggråzonfinnsbranschenI mot somenner.
och skogsbruk.jord-bedriverhuvudsakligen

ekonomiskatillkoncentrerad 24delvisverksamhetFöretagens är
tillmotsvarighetentreprenadmaskinemasvidkan liknasföreningar som

lastbilscentraler.åkeribranschens
i branschenproblemenEnligt Maskinentreprenörema storavar

harmaskinföramaflestablivit bättre.har Dedetunder 1970-talet, men
företagandeintresseradedeförföretagare utaninte blivit äratt av

hårtEnmansföretagenyrkesmän.skickligagrund de äratt pressasav
föreningarnaekonomiskafördel med de ärEnvid anbudsgivningama.

uppdragsgivama.medförhandlingarnatagitdeldessa till viss överatt
maskin-År medlemskap ikompetenskrav förinfördes1995

dessaregelmässigtinformerasUppdragsgivamaentreprenörema. om
anbudsgivning.vidkrav

syfteetiska reglemasockså framtagna. De ärfinns attEtiska regler
imedlemsföretagenförallmänhet ochtrovärdighet ibranschensöka

medlemsföretagensföromgivningens respektvinnasynnerhet samt att
marknaden.uppträdandeochkunskaper

skyldigamedlemsföretagenillojal konkurrensmotverkasyfte ärI att
regler.föreskrifter ochbranschensliksomfölja lagaratt

illojalaföretagmedsamarbeta ärintebörMedlemsföretagen som
Maskin-i striduppträderellerlagarna motbryteroch mot somsom

stadgar.entreprenöremas
spridaellerkollegorsmutskastavarkenskallMedlemsföretagen

kollegor.illavarslande rykten om
utbild-visskravinfördes år 1996egensaneringenled iSom ett

arbetsrättekonomi, skatter,kvalitetssystem,gällerdetningsnivå när
kravenuppfyllerinteföretagaremiljö Deninre och yttresamt som.

kurs.årinom loppetmöjlighethar ettatt enav
kvalitetssäkring.ledYtterligare ärett

branschenförviss betydelsehaft ärhafaktorEn uppgetts ensom
kredit-ochi inköpmycket dyraEntreprenadmaskinerbankkrisen. är

först efteroch kreditförsiktigareblivitinstituten har att man nogager
verksamheten. Entreprenörerförförutsättningarnaundersökt som

sigetableradärförhar svårareframtidsutsikterdåligabedöms ha att
det tidigare.jämfört med hur var
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Målaremästamas12.5.7 Riksförening

Så samtliga måleriföretag via lokalföreningar anslutna tillgott ärsom
Målaremästamas Riksförening. Medlemsföretagen för 75 procentsvarar

marknaden.av
I måleribranschen problemen med svartjobb, bl.a.är grundstora

det enkelt etablera sig målare. Måleriföretagenär oftaatt att ärav som
underentreprenörer och hårt i anbudsgivningen vilket ärpressas en
grund för skatteundandraganden. bliEtt konkurrenskraftigsätt att är
alltså fuska med skatter och avgifter.att

Föreningen konsumentmarknaden knappast finns kvar förattanser
måleriföretagen. ökning arbetenEn har dock skett till följd denav av

gällande skattereduktionen byggnadsarbeten.nu
decemberI 1995 gjorde Industrifakta uppdrag Målaremästar-av
Riksförening marknadsundersökning där 1 000 till-nas en personer

frågades de under hade1995 köpt målnings- ellersvarta tapetse-om
ringsarbeten. Frågan svartjobb ställdes indirekt sättettom genom

de fomiellt sikte på betalningen skedde faktura elleratt tog motom
kontant seriösa företag skickar alltid faktura. visadeDet sig 6att

de tillfrågade hade köpt målnings- eller tapetseringsarbeteprocent av
under år 1995. dessa hadeAv 21 betalat faktura och överprocent mot
giro. Kontantbetalning check hadeäven skett i fallen62 procent av
och 17 hade betalat något eller visste inte hursättprocent annat
betalningen hade skett. Resultatet kan tolkas 60överatt procentsom
eller till och med hade70 anlitat arbetskraft.över procent svart

Föreningen arbetar med höja måleriyrkets Detta skeratt status.
bl.a. utbildning i ekonomi, kalkylering och metoder. Bl.a.genom nya

pågår kvalitetssäkringsprojekt för medlemsföretagen skall kunnaett att
uppfylla mycket högt ställda krav kvalitet ISO 9 000.

Medlemmar i Målaremästamas Riksförening lämnar års garantiett
på målningsarbeten. finnsDessutom särskild reklamationsfond. Enen
missnöjd konsument kan vända sig till reklamationsfonden låtersom
opartiska besiktningsman granska arbetet. Uppfyller arbetet inte kraven

garantifonden för arbetet till.rättasattsvarar

Sveriges Målaremästareföreningars12.5.8

Samorganisation SMS

Samorganisationen har l 000 medlemsföretag, de flesta enmansföre-är
tag.

Under år infördes1990 Reklamations-SMS och Garantifond. Med-
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till beställarenlämna dettagarantibevis ochskall utfärdalemsföretag
utförtmedlemsföretag harutfört.målningsarbete Om ettär ettnär ett

Samorganisationen hargarantin.åtgärdas detarbete felaktigt genom
allmänheten.frånreklamationergranskarbesiktningsmän somegna

ansvarighetsförsäkringkollektivhar medlemmarnaVidare somen
skadas vidmöblermed arbeten,sambandskador i t.ex. attersätter en

målning.
desynligtbärslegitimationskort,införthar vidareSMS avsom

medlemsföretagen.anställda i
fråga iviktigochmed höja yrketsocksåSMS arbetar statusatt en

tillanpassadekvalitetssäkringssysteminförasammanhangdetta är att
medlemsföretagen.storleken på

VåtrumskontrollMåleribranschens12.5.9

takochskall golv,nybyggnadsreglerBoverketsEnligt väggar som
medförsesluftfuktigheteller högvattenspolning, stänkförutsätts

harVåtrumsäkrakraventillgodoseskikt.vattenavvisande För att
MVKbildats.Våtrumskontroll MVK utMåleribranschens ger

materialprovningutbildningar, initieraranordnarbranschregler, m.m.
våt-tillanslutnaföretagtillhandhåller listaMVK äröver somen

anslutet krävsföretag skall blirumskontrollen. attFör att ett persona-
särskild utbildning.genomgåttlen

måleriföre-enligt inrapporterasutförs MVKVåtrumsarbeten avsom
samligabetyderVåtrumsnämnd.Måleribranschens Dettill atttagen

För-registrerade.centraltgarantin finnsunderfaller inarbeten som
Våtrumsnämndenombesörjeregenkontrollmåleriföretagensutom

Kontrollemalandet.helaarbeten iutfördastickprovskontroller av
täthetsprovning.omfattar bl.a.

rostskyddsmålningAuktorisationsnämnden för12.5.10

Riks-rostskyddsmålning har Målaremästamaskvalitén påhöjaFör att
årKorrosionsinstitutetbeställare ochmedförening tillsammans större

Nämndensrostskyddsmålning.Auktorisationsnämnden förbildat1988
villkoren.uppfyllerauktorisera företaguppgiftfrämsta är att som

idokumenterad kompetensskall ha välföretagetbl.a.Kravet är att en
genomförandeochkalkylering, planeringdet gällerledningen, dvs. när

i vissaochkrav teknisk kompetensställs detuppdrag. Vidareav
ekonomiskVidare ställs kravoch lokaler.utrustningfall teknisk
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stabilitet.
auktoriserat företag anlitarOm underentreprenör förett rost-en

skyddsmålning bör det företaget auktoriserat. Om så inteäven ärvara
fallet skall beställaren godkänna förfarandet.

Nämnden kontrollerar fortlöpande auktoriserade företag för att
undersöka auktorisationskraven uppfyllda. Hittills omkring 25är ärom
företag auktoriserade.

12.5.l1 Auktorisationsnämnden för Fönsterunderhåll

Under januari bildades Auktorisationsnämnden för1996 Fönsterunder-
håll. nämnden finns förI astighetsägareF örbundet,Frepresentanter
SABO, Målerikonsultema och måleribranschen. Verksamheten går ut

auktorisera företag arbetar med kvalitetssäkrat fönsterunder-att som
håll, branschen och hjälpa fastighetsägarna valatt göra rättattsanera
vid Fönsterunderhåll förbättra fönsterekonomin. syñenaEtt ärsamt av
också erbjuda miljöanpassat underhåll.att ett

för auktorisation bl.a. årlig ansökan, yrkesmässigKraven är en
kompetens, utrustning och lokaler, internt kvalitetssystemrätt samt att
företaget inte har anmärkningar det gäller obetalda socialavgifternär
och AMF-avgifter, mervärdesskatt och andra skatter. Vidare skall före-

stabilitet.ha god ekonomisktaget en
Hittills fyrtiotal företag auktoriserade. âr måletFör 1998är ärett att

minst företag skall auktoriserade. Nämnden räknar med det50 attvara
finns företagomkring i branschen.400

Arkitekt- Ingenjörsföretagenoch12.5.12

Sveriges Arkitekt- och Ingenjörsföretags Förening har medlems-400
företag. Flertalet företag har tio eller färre anställda.68 procent
Enbart medlemsföretagen har fler anställda.3 161 Före-änprocent av
ningen har antagit affärsetiska regler bl.a. sikte medlems-påtarsom
företagens samhälletroll i inte tillämpa otillbörliga kon-samt att
kurrensmetoder kollegor.gentemot

Glasbranschföreningen12. 13

samarbete med Svensk Planglasförening och SverigesI Provnings- och
Forskningsinstitut har Glasbranschföreningen infört auktorisation fören
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Bakgrundenglaspartier.brandklassade ärmed attarbetarföretag som
vid brand.följder Dettakatastrofalafåkanglasarbetenutfördadåligt

deltillbyggnader i dagmångabakgrund storskall attmot avses
glaspartier.består av

Siab12.5.14

byggnaderuppföranläggningsarbeten,utförkoncernSiab är somen
koncen-verksamhetenUtomlandsfastighetsförvaltning. ärbedriveroch

miljarder kromkring 10SiabBerlin-Brandenburg. omsättertrerad till
Siab-kon-Helaomkring 000.till 7uppgåranställdaAntaletåret.om

SiabinförmiljösidanPå9001. ettenligt ISOcertifierad nuärcemen
Källsortering14001.miljöstandarden ISOenligtmiljöledningssystem

och kontor.byggarbetsplatsersamtligavidsker
sammanhangolikaskall följas. IavtalochlagarpolicySiabzs är att

införtocksåharpersonalen. Företagettillbudskapfram dettaför man
exempel kanSom nämnasoegentligheter. attförebyggaförrutiner att

ochinköpfåranställdaantalet göra satsarbegränsaförsöker somman
destoflereftersomdessa,kompetensutveckling exponerassomav

ställning.sinutnyttjarnågonmöjligheterna attärstörre
indirekt anlitarSiabförhindraarbetetdelviktig är attattEn av

dedärför godkännaskallSiabunderentreprenörer.viaföretagoseriösa
anlitas.kommer attentreprenörer som

storstadsregioner,isärskiltanvänder,SiabStandardavtaldetAv som
kontraktsarbetenainnanframgåranlitas attunderentreprenörnär

personallistaöverlämnabeställarentillskallpåbörjas entreprenören
ideltagakommerpersonal attochmed sompersonnummernamn

fortlöpandereviderasochaktuellhållasskalllistaprojektet. Denna
omfattaskallPersonallistanprojektet.ipersonalinnan engagerasny

personal.underentreprenörersanlitadepersonalanställdsåväl somegen
iden-bärasynligtarbetsområdetpersonal inomallskallavtaletEnligt

standard.Byggmästareföreningensenligttitetsbricka

Byggnadsavtalet 199712.5.15

SvenskaochByggförbundetmellankollektivavtaletgällandedetI nu
reglerfinnsl1997-04-01--1998-03-3Byggnadsarbetareförbundet som

entreprenad-vidbrottslighetekonomiskmotverkasikte på atttar
arbeten.

arbe-vidMBL38-40rörandetillämpningsreglerfinns ocksåDet
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inom byggnads- och anläggningsavtalen. aktuellaten De bestämmelser-
i MBL innehåller skyldighet för arbetsgivare förhandla medattna en

arbetstagarorganisation primärförhandla arbetskraft anlitasom som
inte arbetstagare hos arbetsgivarenär t.ex. Underentreprenörer. vissa
situationer behöver emellertid inte förhandlig gällerDetäga t.ex.rum.

arbetet kortvarig och tillfälligär eller kräver särskild sak-om naturav
kunskap. Om arbetstagarorganisationen finner den arbetsgivarenatt av
tilltänkta åtgärden åsidosätter lag eller kollektivavtal får åtgärden inte
vidtas facklig vetorätt.

I kollektivavtalets tillämpningsregler till slåsMBL vissa gemen-
värderingar fast. Byggnadsförbundet och Svenska Byggnads-samma

arbetarförbundet viktenär överens om av

att olika främja seriöst företagande,sätt
rättvis och sund konkurrensatt mellan företagen i branschenen är en

förutsättning för uppnå seriöst företagande,att ochett
samtliga inom byggindustrinatt aktivtparter verkar för företag inomatt

bygg- och anläggningsavtalenstillämpningsområden bedriver sin verksam-
het så det inte innebär åsidosättandeatt lag och kollektivavtal ellerav
vedertagen praxis."

Enligt tillämpningsreglema har arbetsgivarens skyldighet primärför-att
handla enligt 38 § MBL fullgjorts arbetsgivaren dels kontrolleratnär
underentreprenörer, dels förtecknat dessa Av reglerna framgår attm.m.
arbetsgivare skall kontrollera underentreprenör uppfyller villkorenatt
för bl.a. F-skattebevis och momsregistreringsbevis kollektivavtalsamt
ej för enmansföretag. Första gången arbetsgivaren anlitar vissen
underentreprenör skall den fackliga lokalavdelningen få information

underentreprenören organisationsnummer, och adress osv..om namn
Uppgifterna i s.k. UE-förteckning.tas Sådan infonnation be-upp en
höver inte lämnas gång anlitas.nästa Varje år reviderasentreprenören
UE-förteckningen.

Kollektivavtalets tillämpningsregler innehåller också bestämmelser
entreprenadkedjor. Arbetsgivare har utfäst sig förplikta under-om att

iakttaentreprenör föreskrifterna kontrollatt och förteckningom om
denne i sin anlitar underentreprenör.tur

12.5.16 Byggettan

Byggettan i Solna har medlemmar23 000 och har avtal eller hängavtal
med knappt 2 000 företag i byggbranschen.

Byggettan har Svenska Byggnadsarbetareförbundets uppdrag att
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hängerbrottslighet. Detekonomiskmetoderfram sammanarbeta mot
stock-isärskiltstäderna,dei störreproblemenmed störstäratt

för 10sektornden svartaholmsområdet. Byggettan att svararanser
ökatharProblemenstockholmsregionen.marknaden iprocent av

arbetslösheten.följdbl.a.år,undermarkant avensomsenare
Byggmästareföre-StockholmsmedtillsammansarbetarByggettan

skatteför-ochekorotlarpolisensfrämstmyndigheterna,medning samt
företagetarbetsplatsbesök. Om äroftaByggettan görvaltningen.

besöketbrukarByggmästareförening görasStockholmsimedlem
tillstårallt inte rättOmföreningensmed representant.tillsammans

effektivmetoddenna ärByggettanmyndigheterna. attkontaktas anser
oseriö-bortkopplakanföretagseriösadiskretoch dessutom attgenom

underentreprenörer.sa
regist-företaget ärkrävstecknasskall kunna atthängavtalFör att

momsregistrerat.ochF-skattsedel ärinnehararbetsgivarregistret,irerat
hängavtalmedsambandbolagsregistret. I attAvstämning görs mot

skeringåttshängavtalSedanföretaget.hosbesök enskeringås ett
företaget.kontrollkontinuerlig av

granskas.anställdtimmararbetadeantaletvecka kantolfteVar per
timmarfärreredovisar änplötsligtföretagetinnebärSystemet att om

bola-inomskettnågotindikationdetta attperiodföregående är en
kontrollunderlättardatasysteminförthar nyttettByggettan somget.

medlemmar.ochföretagav
bygg-vissamedöverenskommelserlokalaträffatharByggettan

byggprojekt.medsambandisamrådsförfarandeökatföretag ettom
samtidigtarbetetiinsyn anserfacket manfår större somHärigenom

regle-allaför änsmidigare parteröverenskommelse ärlokalatt en
arbetsgivarenskallbestämmelserdessaEnligtMBL.i 38-40ringen

andrautförasskall änarbetefacketmedförhandla närnormalfallet avi
frågorflerbetydligt änocksåomfattarSamrådsförfarandetanställda.

samrådsförfarandeökatettByggettan atti MBL.regleringen anser
oegentligheter.andraochsvartjobbtillmöjligheternaminskar

MålareförbundetSvenska712.5. 1

ochmåleri-imålareanställdaorganiserarMålareförbundetSvenska
medlemmar.00022knapptharochbillackeringsföretag

Orsakenökar.brottsligheten ärekonomiskadenFörbundet attanser
överetableringmedkombinationiarbetslösheten avden höga en

arbetenutsträckningi litenutförmedlemmarMålareförbundetsföretag.
Skatte-sektor.omfattandepå svartberorvilketkonsumenter,hos en



306 aktureringsbranscherF 1997:1SOU l 1

reduktionen har dock enligt Målareförbundet motverkat svartsektoms
spridning ökat arbetstillfällena i konsumentsektomsamt för den seriösa
delen branschen.av

Ett problem enligt Målareförbundetannat är andelen anställdaatt
har minskat. l stället har det blivit fler småföretag. Det finns risken
för mängden nystartade företagatt leder till ökning de svartaen av
entreprenadarbetena.

flestaDe företag i branschen avtalsbundnaär och därigenom regist-
rerade i semesterkassan. Varje kvartal måste företaget till semester-
kassan redovisa lön och arbetade timmar för varje anställd. Facket får
härigenom detaljerad bild lönerna. Omöver arbetsgivaren betalaren ut

löner i någon omfattningsvarta skullestörre den registrerade lönen
minska och facket får vamingssignal. Semesterkassan har häri-en

blivit hjälpmedel det gällerett kontrolleranär företagen.genom att
Målareförbundet arbetar tillsammans med sju andra LO-förbund

med projekt förett motverka ekonomisk brottslighet.att
Förbundet har tidigare Dan Magnusson ochgett Claes Florin i

uppdrag undersöka ekobrott i branschen.att De har under år 1996 tagit
fram bevakningsmodell för kunna systematisera informationatten som
kan indikera ekonomisk brottslighet. lokalaDe avdelningarna kommer

arbeta efter dennaatt modell för själva kunnanu spåra ekonomiskatt
brottslighet i branschen.

12.5 18 Svenska Elektrikerförbundet
.

Svenska Elektrikerförbundet har 5 500 medlemmar. Förbundet ingår i
den arbetsgrupp ekonomisk brottslighetmot sju andra LO-förbundsom
bildat.

Förbundet i likhet med branschorganisationen problemenanser att
inte särskiltär på elsidan. Skäletstora behörighetskravenär för elektri-
ker och den generella efterfrågan säkra installationer. Vid större
installationsarbeten måste dessutom kommunen informeras ansvarigom
elektriker.

12.5.19 Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet

Förbundet problemen med svartjobbatt små inom plåtslage-äranser
ribranschen följd konsumentsektomatt liten och gällersom ären av
små arbeten. Antalet småföretag ökar hög konkurrens.trots Av ett
konkursdrabbat företag kan flera uppstå de tidigareattnya genom
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liggermedlemmarnablandArbetslösheten om-anställda eget.startar
oegentlighetemamedförakanutveckling attDenna20kring procent.

branschen.iökar
förbundetharMålareförbundetSvenska enPå sätt somsamma

Förbundettill. attavgifterbetalarföretagen ansersemesterkassa, som
ochföretageni attlönernakontrollmöjliggörsemesterkassan aven

betalaslöner ut.påindikationer svartafåkanhärigenom omman
illojalitet,vidfacketuteslutasstadgarnaenligtkanmedlem urEn

utförs.arbetensvartat.ex. om

Ledarna12.5.20

bådebranscher,antalinomchefer stort00066 ettorganiserarLedarna
knappastförekommer attsidan. Detprivataochoffentligadenpå

spindel iarbetsgruppdennaDäremot är enarbetarbyggledare svart.
under-bl.a.gäller tadet attbyggarbetsplatser närnätet

tydlighararbetsgivarenviktigtdärför upp-att enDet ärentreprenörer.
under-seriösaanlitarenbartfrågor,etiska atti t.ex.fattning man
tydligtskall haföretaget ettkollektivavtalet attIentreprenörer. anges

Medbilden.med ietikfrågomakommeroch därverksamhetenförmål
arbetsgivarna tarkrävafacketalltså attkankollektivavtaletstöd av

frågor.etiskaställning i

KustenHöga12.5.21

visarkustenprojektet Högabeskrivning över somfinnskapitel 20I en
motverkakanskatteförvaltningenmedsamverkaniVägverkethur

upphandlingardeunderentreprenörsleden. Iibrottslighetekonomisk
restfördaärentreprenörernauppgifterinhämtasVägverket gör omsom

avtaleni entrepre-föreskrivs attavgifter. Dessutomochskatterför
skyldigheter.sinafullgörunderentreprenörerför attnörerna ansvarar

Öresundsbron12.5.22

arbetskraft,tillströmningÖresundsförbindelsen medför stor aven
omkringmedräknarMan attregionen.tilltjänsterochföretag, varor

företagendelbyggnationen. Ensjälvaförårsarbetskrafter av00025
Danmark.ochSverigeländerandra änfrånkommeranställdadeoch

Öresundsprojektet skatt,isamverkarmyndigheterantalEtt stort
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kronofogde, polis, åklagare, försäkringskassa, yrkesinspektion, läns-
arbetsnämnd, tull och REKO. Projektet omfattar de arbeten utförssom
i samband med uppförandet bron och de anslutningarav som genom-
förs den svenska sidan i form tunnlarvägar, och järnvägar.av
Projektet omfattar också arbeten utförs danska landanlägg-som
ningar i den Projektetmån de utförs svenska företag. påbörjades iav
november 1995 och beräknas pågå till år 2001.

Från skatteförvaltningens sida målsättningenär anställda ochatt
företag deltar i anläggningsarbetet får den vägledningsom de behöver
och blir korrekt beskattade. skatteförvaltningen skall också informera
andra länder skattskyldiga verksammaär med byggnationenvars i
syfte dessa företag ochatt blir beskattade i land. Mål-personer resp.
sättningen skall uppnås service- och informationsverksamhetgenom

företag ochgentemot anställda, revisions-samt ochgenom annan
kontrollverksamhet. Som kommer trettiotalmest ett på skatte-personer
förvaltningen arbeta med projektet.att

En viktig del inhämtaär information hosatt beställare och entrepre-
denörer underentreprenörer förekommer.om som

Under år 1996 har tonvikten legat det preventiva arbetet. Skatte-
förvaltningen har lämnat information till beställare och entreprenörer,
till företagens anställda till andra myndighetersamt och samhällsorgan.
Vidare har skriftlig information delats och utbildning skett inomut
skatteförvaltningen.

Kontrollverksamheten har inriktats konsultföretag,mot varitsom
verksamma först i byggprocessen. Vidare har kontroll skett entre-av
prenadföretag. Vid utgången år 1996 pågick 19 revisioner och 12av
revisioner hade avslutats. Vidare har rutiner utarbetats för löpandeatt
erhålla uppgifter från beställaren och huvudentreprenörema utbetal-om
ningar. Detta kan ske föreläggande enligt kap.17 5 §genom mer-
värdesskattelagen kontrolluppgift i fonn kopia handlingom av som

omsättningrör eller tjänster. Syftet kontinuerligtär följaav varor att
betalningsströmmama i byggnationen.

12.5.23 RSV:s organisation för de större

infrastruktursatsningama

Inom skatteförvaltningen har arbete påbörjatsett syftar till attsom
samordna skattehanteringen kring de s.k. riksprojekten. Riksprojekt är

anläggningsarbetenstörre där flera länsskattemyndigheter involveras i
beskattningen de företag verksamma.är Ett och företagav som samma
kan dessutom i flera riksprojekt.engagerat Somvara exempel ett
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Mälarbanan, Ar-Svealandsbanan,riksprojekt kanpågående nämnas
haranläggningsarbetenÖresundsförbindelsen. Dessaochlandabanan

läns-arbeteVidmiljarder kr. överdrygt 40värdesammanlagtett
såvällikformighet,åstadkommaförsamordningkrävs attgränsema

arbetarhuvudprincipbeslutsstadiet. Denkontroll- mansomsom
underentreprenörsleden.nedåt ibetalningsströmmamaföljamed är att

egensaneringEffekten12.5.24 av

effektivitetenbetonadebrottslighetekonomiskKommissionen avmot
menadeKommissionenff..165 att1985:15,SOUegensanering s.

viktigsig tillutvecklakundebedrivnaaktiviteterutomrättsliga rätt en
företagsområdet. Manbrottsligaelleroseriösadetkampenfaktor i mot

konsult-olikainomreglernareglerna,börsetiskatill dehänvisade bl.a.
försäk-inomreglernarevisorskåren,ochadvokat-inbegripetbranscher,

marknads-regelbildningenutomrättsligadenringsväsendet samt
föringsområdet.

i USAerfarenheternagodadeocksåpekadeKommissionen av
affärsetiskadekonkretmycketoftaföretagendärföretagskoder, anger

tillrelationerföretagetsvad gällervägledandeskallkrav varasom
fungerarkoderallmänhet. Dessaochanställdakunder,leverantörer,

handlingsmönster.praktiskasom
1980-hälftenunder förstaarbete,utförde sittkommissionen avNär

problemgällde dedetlågmedvetenheten näremellertid somtalet, var
ochmed företagareKontakterutgjorde.brottslighetenekonomiskaden

medvetenintehandenvid att omnäringslivsrepresentanter varmangav
företagenochskadeverkningarbrottslighetens attekonomiskaden

oseriösmotarbetaintresseekonomisktstarkt atthabordesjälva ett av
kommis-exempel kan nämnas attverksamhet. Somolaglig etteller
informa-genomförabyggbranschenmeddiskuterade attsionen enom

grundståndtillaldrigkomKampanjensvartjobb.tionskampanj mot
viktigtansågsdetdärförSlutsatsen attbristande varengagemang.av
brotts-ekonomiskadenföretagenhosinsiktökadskapa omatt en

egensaneringbeskrivningden överframgått somligheten. Som av
radikalt.förändratslägettid harbyggbranschenskett i senare

faktorervilkanäringsidkaretillfrågadesundersökningnorskI en
Ellingsen: Denetik Dagföretagsledamasförbetydelsehadesom

den, Enerfarernaeringsdrivendedeslikkriminalitetenøkonomiske
desig 72visade procentholdningsundersøkelse. Det attoch avoffer-

ochstyrelseninställningallmänna samtföretagetsansågtillfrågade att
Lagstiftningenbetydelse.ellermyckethadebeteende storstorägamas
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risken for upptäckt hade mycket eller betydelseresp. blandstor stor 50
43 de tillfrågade.procent Med stödprocent undersökningenresp. av av

och doktrinen Dag Ellingsen följandegör påstående. Minska for-
månema, bort de fallskännamata största och klara beskedge om var
du står i etiska frågor. Detta kanske förefaller mindre viktigaatt vara
frågor symboliskt värde, det så detär symbolernaav ärattmen nog

har den genomslagskraften.störstasom
I Norge har den marknaden Statenssvarta institutt forutretts av

forbruksforskning Per Arne Tufte: Svart Arbeid: Förbrukeratferd og
erfaringer i det markedet, Rapport 12-1994.svarte Av rapporten
framgår det nödvändigtvis inte konsumentenatt är dengör störstasom
förtjänsten vid köp. Den utför arbetet slippersvarta inkomstskatt,som
socialavgifter och medan köparen kanske intemoms änsparar mer
mervärdesskatten. Säljaren vinner alltså köparen.än En orsak tillmer

köparen blir luradatt konkurrensenär inte fungerar likaatt effektivt
den marknaden den vita.svarta Köparen måste sedan beaktasom
kvalitén kanatt tjänstersämre jämfört med vita.svarta Möjlig-vara

heterna reklamera naturligtvis begränsadeatt är vid affärer.svarta
Dessutom köparen risk skattertar och arbetsgivaravgifteratten genom
måste betalas myndigheterna upptäcker vad skett. Köparenom som
kan också riskera bli ersättningsskyldigatt olycka inträffar närom en
arbetet utförs.

12.6 Vad har gjort utomlandsman

12.6.1 Norge

l Norge har utvecklingen i vissa branscher under de sista tjugo åren
varit andelen företag har ökatatt bekostnad andelen anställda.av
Härigenom har också problemen ökat med oseriösa underentreprenörer.

I juni bildades1992 statssekreterargrupp for bl.a. framen att ta
förslag för minska problemen. Bestämmelseratt har införts inne-som
bär huvudentreprenörerenatt ansvarlig samordner skyldigär att
inhämta uppgifter från samtliga företag deltar i byggnadsarbetet.som
Uppgiftsskyldigheten finns i plan- bygningsloven. Uppgifternaog
gäller bl.a. skatter, avgifter, registrering arbetsgivare och arbets-av

yrkesskadeförsäkringtagare, och inhyrd arbetskraft används. Upp-om
gifterna skall till fylkesmannen vidarebefordrar dessa till deges som
olika myndigheterna. bestämmelsernaInnan huvudentreprenörensom
uppgiftsskyldighet infördes fanns kontrollsystem statligaett lånnär
beviljades. Husbanken inhämtade upplysningar hadeom vem som
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byggnadsarbetet.utfört
näringsidkareförupplysningspliktinförtocksåharNorgeI enman

uppdragOmligningsloven. gett6-10offentligaoch manorgan
uppgifterskallanläggningsarbeteellerbyggnads-utföranågon att

varjesikteUppgiftsskyldighetenskattemyndigheten. tartilllämnas
underentreprenörer.uppdragstagare, även

uppdrags-enbarttillbegränsaskanUppgiftsskyldigheten att avse
ingavanligtvis störresker närutomlands. Dettabosattaärtagare som
omfattandedeVidaktuella.anläggningsprojekt ärellerbyggnads-

uppgifts-gällde1994årLillehammerimed OSsambandiarbetena
i förstaligningsloveniUppgiftsskyldigheten targenerellt.skyldigheten

utländskamedproblemenmedtillkomma rättasiktehand att
underentreprenörer.

fåstrategi försärskild attskatteförvaltningenhadeInför OS en
Viktigtbyggnationen.oöverskådligaochomfattandedenkontroll över

fältkontroller.bl.a. göraattvar
försäkringser-medproblemenuppmärksammat attharNorgeI man

medsamarbetetharregeringennorskamissbrukas. Denkansättningar
försäkringsersätt-möjligheternaminska attförförsäkringsbolagen att
överenskommel-Enligtföretag.oseriösahoshamnarslutändaniningar

bl.a.vidföretagseriösaenbartanlitaförsäkringsbolagenskallsen
byggnader.återuppförandeochreparationer av

forLandsforeningenimotsvarighet Norge,Byggentreprenöremas
reglernamedSyftetregler.etiska1991årLBAanlegg antogbygg og

kvalitets-ochseriösabl.a.uppfattasskallmedlemsföretagen somär att
ned-siguttalaskall intemedlemsföretagenförFöreträdaremedvetna.

medlemsföre-skallverksamhetenlmedlemsföretag.andrasättande om
anseendet.högtskall ha ettför entreprenörernasitt bästa attgöratagen

ocharbetsmiljökvalitet,byggnadsarbetensfinnsBestämmelser om
be-förutsättningarnasedanfår inte,medlemsföretagmiljö. Ettyttre

iförutsättningardessafrånavvikaanbudsförfarande,förstämts ett
medlemsföretagfårhelleruppdraget. Inte ettsig getillskansasyfte att

företag.andrafrångåvorellerfördelarfå mottaföro.d.gåvor att
företagföretaganmäla annatettkanmedlemsföretag ettEtt om
Tvisterstyrelse.LBA:sSakenreglerna. prövasetiskadebrutit avmot

skiljedom.tillhänskjutaskanreglernaetiskadeanledningmed av
reglernaetiskade är attbrutitföretag motförSanktionerna ett som

eller iöverträdelseupprepadeVidskett.brottpåtalarstyrelsen att
organisationen.iskeuteslutningfall kanallvarliga

antikontraktörsklausulnorska använthar1992år statenSedan en
Huvudregeln är attanläggningsarbeten.ochbygg-upphandlingvid av

arbetet.förpersonalanställdanvändaskallföretagetkontrakteradeden
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Klausulen innebär alltså inskränkningar i anlita inhyrdrätten arbets-att
Ävenkraft eller enmansföretag. många kommuner använder anti-

kontraktörsklausulen. Då klausulen sikte endast inhyrdtar arbets-
kraft och enmansföretag har begränsad betydelsesystemet eftersom
flertalet underentreprenörer faller utanför.

I Norge har också infört skärpt kontroll arbetslösaman en av som
uppbär A-kassa. På det strukturella planet förutsättningarnaär goda för

minska bidragsfusket eftersomatt det myndighetär motsvarandeen
Försäkringskassan betalar samtliga socialförsäkringsfönnånerutsom
undantag socialbidrag. Härigenom får myndigheten klar bild överen
vilka inkomster den arbetslöse har från andra bidragssystem. Eftersom
ersättningen från A-kassan helt och hållet baseras på inkomster finns

kontrollera vilkaett skattepliktigasystem att inkomster bidragstagaren
har. I Norge skall samtliga arbetsgivare och arbetstagare registre-vara
rade i centralt register AA-registret.ett Vidare skall vid varje upp-
bördstillfälle för vilken fysisk innehållen preliminärskattanges person
och arbetsgivaravgifter På centralmyndigheten motsvarandeavser.
AMS finns kontrollgrupp på 15 samkömingargören personer som ur
olika register i syfte hitta tecken på bidragsfusk.att

12.6.2 Irland

I många länder har problem med oseriösa underentreprenörerman som
inte betalar skatter och avgifter. På Irland preliminärskatteavdraggörs

utbetalningar till underentreprenörer för säkerställa skattenatt att
betalas in. Systemet med skatteavdrag beskrivs i kapitelnämnare 14.

12.6.3 Tyskland

Den tyska näringsrätten präglas näringsfrihet. Endast i undantagsfallav
finns krav tillstånd eller andra inskränkningar.

Näringslagen föreskriver endast i vissa fall tillstånd krävs föratt att
skydda allmänheten särskilt farliga verksamheter,mot kan utgörasom

hot särskilt viktiga allmännaett värden liv, hälsa, frihet, moral,som
egendom och förmögenhet. Hit hör bl.a. byggmästare och bygg-
ansvariga. För få bedriva sådan verksamhetatt krävs redbarhet och
ordnade ekonomiska förhållanden hos näringsidkaren.
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överväganden förslagoch12.7

ekonomiskÄr förbyggbranschen utsatt12.7.1

brottslighet

förbyggbranschenDelar är utsattbedömning:Utredningens av
ochstorlekbranschenstillMed hänsynbrottslighet.ekonomisk

allvarliga.problemenbetydelse är

bedömningutredningensförSkälen

branschÄr kritiskbyggbranschen en

påtagligafinnsdetbyggbranschen attinomorganisationerFlera anser
storstadsområdena. Detsärskilt ibrottslighet,ekonomiskmedproblem

Byggnads-SvenskaochByggmästareföreningStockholmsgäller t.ex.
företräderorganisationerarbetareförbundet. Ett ärmönster att som

ställda kravhögtmedbyggsektorninomområdenspecialiserade
organisationerdemindreproblemen änärkunnandetekniskt attanser

uppfatt-Branschensområde.specialiseratmindreettrepresenterarsom
i delarproblempåtagligadetmedsammanfattas är avning kan att

ilandetstorstädernai änproblemen störreoch ärbyggbranschen att
övrigt.

under-förgrundtillliggermaterialdetHuvuddelen somav
framförrevisioner,skatteförvaltningensbyggbranschen ärsökningen av

branschkartläggningarna. Dessaigjortssammanställningarallt de som
revisorernasochgranskamasökasyftefrämsta ärutredningars att

oegentligheterförekomstenkartläggaintebranschkännedomen, att av
målsättningenhellerbranscherna. lnte ärolikadeinombrottslighetoch

ekono-förekomstengällerdetbranschernagradera närförsöka avatt
brottslighet.misk

grundmaterialeteftersomkartläggningamajämförasvårtDet attär
och hurföretagrevideradeantaletgällerSkillnadernaskiljer sig åt.

slumpmässigtantaldetfinnsIblandvalts ettharföretagdessa ut.
företagfall sigflertaletdet i rörmedanföretag manutvalda somom

revision.fördärför valtochoegentligheter utmisstänker för
revisionsprome-byggerkartläggningarnabristEn är attannan

filtrerasHärefterbedömningar.skatterevisornsdärmedmorior och
därförblirSlutresultatetoch itaxeringenifel bortantal processer.ett

något annat.
Skatteförvalt-byggnadsentreprenörerna.delbransch ärEn stor
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ningens kartläggningspromemoria utgår från företag med verksamhet
inom såväl husbyggnadsindustrin anläggningsindustrin. kart-Avsom
läggningspromemorian kan inte utläsas problemen anmärknings-att är

bland byggnadsentreprenörema.värt stora
Måleribranschen exempelär delbransch med klaraett prob-en

lem. framgårDet bl.a. RSV:s kartläggningspromemoria där detav t.ex.
i inte mindre 79att än deän reviderade företagenanges procent av

föreslog revisorerna taxeringshöjningar. Vidare hade hälften före-av
brister i bokföringen.tagen Den undersökning Magnusson ochsom

Florin genomfört talar i riktning. Dessutom har deras undersök-samma
ning konstaterat förekomsten relativt omfattande svartarbeteett ochav

i 50 konkursemaatt i måleribranschenprocent under tolv-av en
månadersperiod fanns misstanke brott. Problemen i måleri-om
branschen inte Ekobrottskommissionenär pekade branschennya. ut

för ekonomisk brottslighet.utsattsom
Glasmästerierna också kritiskär delbransch enligt vaden som

framgår RSV:s kartläggningspromemoria. deAv 151 redvideradeav
företagen skönstaxerades 23 Totalt föreslogs höjda taxeringarprocent.

66 företagen.procentav av
Golvläggningsbranschen anmärkningarstörre enligtutansynes vara

RSV:s kartläggning.
Byggnadsplåtslageribranschen kan betraktas i dettasom en sam-

manhang normal delbransch inom byggsektorn. omkringI 30 procent
de reviderade företagen påträffade oredovisade intäkter ellerav attman

privata kostnader belastade rörelsen. knapptI 3 fallenprocent av
föreslogs skönstaxering.

Elinstallationsbranschen kan inte ha så problem.sägas Enligtstora
RSV kartläggningspromemoria skönstaxerades 5 2 000procent av
reviderade företag. Oredovisade intäkter påträffades i 6 procent av
företagen och det totala antalet ändringsförslag 26 Hel-procent.var
hetsintrycket också skatteundandragandet inte skiljdeatt sig frånvar
vad förekommer inom andra branscher med privatpersoner isom
kundkretsen.

kanDet dock enligtnämnas norsk undersökningatt deten var
vanligare elektriska installationer betaladesatt måleri-änsvart t.ex.
arbeten SIFO 12-1994, 89.s.

Även byggkonsultbranschen fungera i väl i skatte-stort settsynes
och redovisningshänseende. Skönstaxering skedde i 3 deprocent av
717 reviderade företagen och oredovisade intäkter påträffades i 5 pro-

företagen. Det totala antalet höjningsförslagcent uppgick dock tillav
60 fallen, vilket givetvis till delprocent beror företagetstorav att
och Skattemyndigheten gjort olika bedömningar och inte på oegentlig-
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heter.
delbranschockså störretillhörRörinstallationsbranschen utanen

iskönstaxeringar 5föreslogsreviderade företagende 680problem. Av
undermålig. Denbokföringenfalllika mångafallen. Iprocent varav

kostnaderprivataintäkter elleroredovisade attvanligaste feltypen var
norskarefereradeEnligt denprocent.totalt 18dragitshade ovanav

dettjänstermedvanligt närmindredet svartaundersökningen var
andra tjänster.mångamedjämförtrörinstallationergällde

maskinentreprenadbranschen. DettaintefinnsutredningNågon
utpekatsschaktentreprenadbranschenmaskin- ellereftersombristär en

Ekobrottskommissionen.bl.a.branschkritisk avsom en
1LOK-92.byggbranschen när-helaavsåg ärundersökningEn som

felaktigheterpåträffadesföretagenrevideradede 000hälften 2avmare
kostnader.ochintäkterredovisningengälldedetnär av

kon-sig tillvänderbyggbranschendeldengällerdetNär somav
detuppskattatRSVhar svartakonsumentsektorn attsumenterna --

deantagandetMedåret.miljarder kr attomfattar 5hantverket om
ihantverkstjänsterköperhushålldeförårliga köpen svarta ge-som

deuppgårkr,000och 45000mellan 20någonstansliggernomsnitt
och000mellan 110tillhantverkstjänsterköperhushåll svartasom

216.1997:17,SOU250 000 s.
harbyggbranschendelarframgårskettutredningarde attAv avsom

skattesidan.oegentlighetergällerdetproblemrelativt närstora
uppfattningarmed debraganskautredningarnaResultatet stämmerav

storlek.problemensbranschen har omsom
intekanÄven storlekbeloppenskravställdamed lågt avman

underfallerskatteundandragandenamåni vadkonstaterautredningarna
gällerdetbrottslighet;ekonomiskdefinitionenstriktaden mer

ochkaraktärkontinuerligharbrottslighetenkriterier att ensom
collarwhitehandlamindreskullesystematiskt. Detbedrivs om

sig skyl-småföretagareoverall, göriföretagarecrimes än somom
skala.liten ochi bådeskatteundandraganden stortilldiga

vadoegentlighetema änmisstänka störreäremellertidkanMan att
felredovisarenbartdessaeftersomhandenvidutredningarna somger

kontroll-demedomöjligtnaturligtvis nästan attpåträffats. Det är
kvittolösaupptäckaförfogarskatteförvaltningen överinstrument som

fårmisstankefastigheter. Dennaprivatpersonersutförsarbeten som
bransch-med bl.a.kontaktervidframkommitvadockså stöd somav

proble-ocksåhävdarMångafackföreningarna. attochorganisationerna
åren.deunderhar ökat senastemen

StadshusStockholmsochbyggföretagendeharStockholml stora
ekonomiskmotverkaförutvecklingsprojekti attgåttAB ettsamman
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brottslighet och skälet den illojalaär konkurrensenatt skatte-genom
undandraganden i underentreprenörsleden hotar branschen. Samma
uppfattning framförs Stockholms Byggmästareförening där med-av
lemsföretag vittnar svårigheten stå den illojalaatt konkurren-emotom
sen.

Sammanfattningsvis bedömer utredningen problemen relativtatt är
i byggbranschen ochstora det totalt betydandeatt beloppärsett som

undanhålls beskattning. Det problemetstörsta torde den illojalavara
konkurrensen från oseriösa företag rycker undan grunden för desom
seriösa företagen och försämrar samhällsekonomin. Det råder intesom
någon tvekan den ekonomiska brottslighetenatt i byggbranschenom är

sådan omfattning den hotar eller detatt ekonomiskaav stör livet
så sätt det inte baragör enstaka individersatt är intressensom som
berörs Tiedeman.

Hur sig problemenyttrar i branschen

Entreprenadproblemet

Problemen med ekonomisk brottslighet i byggbranschen, i andrasom
entreprenadbranscher, olika beroendeär köparen närings-ärom
idkare eller privatperson. En näringsidkare kan till skillnaden mot en
privatperson avdrag för utgiftergöra för byggnadsarbeten antingen
omedelbart eller värdeminskningsavdrag. Dessutom kangenom nä-
ringsidkare tillgodogöra sig mervärdesskatten på arbetena. gällerHär
problemen framför allt entreprenadarbetena. Det förhållandevisär
vanligt med arbeten långt isvarta entreprenadkedjoma. inteDet ärner
minst den hårda konkurrensen tvingar fram sådana lösningar.som

offentligaDe upphandlingsreglerna och näringslivets rutiner för att
köpa byggnadsarbeten innebär regel kontroll sker enbartattsom av
avtalspartnern, inte dennes underentreprenörer eller under-av av
entreprenörernas entreprenörer.

På liknande inomsätt städbranschen förekommer också regel-som
upplägg där underentreprenörskonstruktionerrätta isätts medsystem

det enda syftet undgå skatter och avgifter.att Underentreprenörema
kan då fungera faktureringsbolag och verksamma undersom rena vara
kort tid. Genom fakturor skapas avdrag hos huvudentreprenören och de
fakturerade beloppen används till löner och ersättning till före-svarta
tagsledare hos huvudentreprenören.

En iakttagelse problemetär med underentreprenöreratt finns i
många länder. Slutsatsen kan därför det strukturelltatt är ettvara
problem har medgöraatt med underentreprenöreratt ettsom system i
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marknadöveretableradi gärnaanbudsförfarandemedkombination en
betalas.inteavgifterochskatterillojal konkurrenstillleder attgenom

möjligheteranonymitet ochslagsskaparEntreprenadkedjoma ett ger
länkarna. Dess-de sistasig bakomgömmaföretagoseriösaför att

oseriösautnyttjasmedvetetunderentreprenadfonnenkan avutom
entreprenadbranscher.isigetablerarföretagare som

Konsumentsektorn

bransch-medkontakterframför alltochundersökningarolikaGenom
knap-konsumentsektomframgårfackföreningarochorganisationer att

delbranscher.flerainomföretagenseriösaför deexisterarlängrepast
detkonsumentsektom. Ikapitel 15iredovisasProblemen närmare om

och hurkontantregleringarförsäkringsbolagensbehandlaskapitlet även
företag.seriösaenbartanlitaförförsäkringsbolag kan attagera

Konkursbrott

inteproblemenkonkursbrottförekomstengällerdetNär varasynesav
leverantörerkänsligsammanhang äri dettaså En avgruppstora.

Byggmaterial-IndustrinsbranschorganisationenEnligtbyggmaterial.
tillkundförlustergällerdetsärskiltinte närförlusterna storaärgrupp

bygg-medockså höra attkan attkonkurser. Detföljd sammanav
kollap-fastighetsmarknadenförlustergjorde närmaterialföretagen stora

medförsiktigmycketdärföroch1990-talet ärsade i början att manav
krediter.

skadorStora

branschen. Detproblem idet tvåSammanfattningsvis finns stora ena
oseriösaandraoch det entre-till konsumenter ärarbetengäller svarta

prenadföretag.
probleminnebär dessabranschenfrån bl.a. attbeskrivningarEnligt

grundpersonalenreduceratvingasföretageffektivaetablerade och
också Förföretag slåsVissakonkurrens.företagens ut.oseriösadeav

oseriöst.tvingasföretagarekankonkurrensenklara sig i ageraatt
hejdasstrukturomvandlingnödvändig attkanbranschenFör genomen

konkurreramarknadenfortsätta påkanföretag attineffektiva genom
och konsumen-köparnaförlorarHärigenommedel. ävenmed illojala

ochbyggnaderberoendeallaEftersombyggtjänster. ärterna avav
mycketförlusternasamhälleligade stora.kananläggningar vara
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Effekten blir också samhället går miste skatter och avgifter.att om
Med hänsyn till byggbranschens storlek förlusterna allvarliga.är

12.7.2 skallHur byggbranschen frånsaneras
ekonomisk brottslighet

Utredningens förslag och bedömning: krävsDet flera metoder
i samverkan för påtagligt minska den ekonomiska brottslig-att
heten i byggbranschen.

Skärpta krav för få F-skattsedel.att
offentligaDen sektorns upphandling skärps för upprätt-att

hålla konkurrensen för seriösa företag.
offentligaDen sektorn rekommenderas krävaatt att entre-

prenadföretagens personal byggarbetsplatser skall bära namn-
bricka och inneha legitimation namnlistor behörigsamt att
personal skall finnas tillgänglig.

När olika statliga bostadssubventioner införs skall de sub-
ventionerade arbetena utföras företag med F-skattsedel ochav
styrkas med kvitton.

Utredningen den egensanering sker i bran-attanser som
schen viktigt medel ekonomiskär brottslighet ochett detmot är
därför angeläget egensaneringen fortsätter.att

konsumentsektomFör införs skattereduk-permanenten
tionen för byggnadsarbeten småhus och i bostadsrätt och
utförda näringsidkare med F-skattsedel.av

Skattemyndigheten får möjlighet begära specificeradeatt
uppgifter vilka skatteavdragöver och arbetsgivarav-personer
gifter avser.

Skälen för utredningens förslag och bedömning

Kan näringstillstånd motverka oegentligheterna branscheni

Ekobrottskommissionen föreslog näringstillstånd i schaktentreprenad-
och måleribranschen. De instrumenten i näringstillståndettre var
vandelsprövning, utbildning i företagsskötsel och garantier för skatter
och avgifter. För schaktentreprenörer skulle grundlägande utbildning i
företagsadministration uppställas villkor för näringstillstånd.som
Dessutom borde ekonomiska garantier För målareövervägas. borde i
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garantier införasekonomiskaföretagarutbildning ochhandförsta som
Även tidigareframgåttvandelsprövning borde Somkrav. övervägas.

genomfördes aldrig.kritik ochförslag starkdessamötte
koncentre-byggbranschen inteproblemen ibedömningEnligt vår är

särskiltemellertidMåleribranschen bördelbranscher.till någrarade
förekommer i konsument-arbetena,uppmärksammas. De svarta som

delbranscher.finns i mångaunderentreprenörema,hossektorn och
underentreprenörerskatteundandragandenmedProblemen synesgenom

storstadsomrâdena.och ianläggningsarbetenomfattandevidstörstvara
branschenbild eftersomsplittradocksåByggbranschen rymmerenger

skillnaderinnebärdelbranschemaallaföretag ochantal storaett stort
företagsstrukturVerksamhetsinriktning,det gällermellan företagen när

till-meddet svårtflera faktorerdärförstorlek. göroch Det attär som
skullesådantnäringstillståndinföraprecisionräcklig systemettutan

resurskrävandeblirnäringstillståndomfattande. Ettbli mycket sam-
i sådantEffektivitetenföretagandet.det hämmar systemtidigt ettsom

oegentlig-avslöjad förblimåsteeftersomifrågasättaskan också man
näringstillståndetskatteskulder försigfall ådraiheter eller attvart

såledeskrävsföretagenidentifiera de oseriösaskall ifrågasättas. För att
tillräckligtinteAnvändsskatterevisioner.företrädesviskontroll, genom
fonnalitet.näringstillståndetblirkontroll närmastmed enresurser
ökad kon-läggaeffektivaredärförtordeDet att enresursernavara

näringstillstånd. Ettmedbyggamedtroll jämfört ett systematt upp
Skattemyn-fastatagitutredningen ärkontrollsystembefintligt som

F-skattsedel.utfárdandevidprövningdighetens av
Ökade önskvärtskulleföretagsadministrationikunskaper nog vara

detsmåföretagare ochdomineras ärbranschermångainom avsom
bristerkanbyggbranschen. Dessutomförfråga enbartdärför inte en
tjänarKunskapskravenkonsulter.anlitandekompenseras avgenom

etablerings-blirdesamtidigtsyftenågotdärför knappast som
hämmande.

Även etableringshämmande. Förgarantier i sigekonomiska attär
relativttilluppgågarantiemabetydelse måste storaskall ha någonde
Administra-etableringshämmande.belopp vilket ängör systemet mer

resurskrävande.garantierekonomiskamed ärtionen systemettav
införaskäl talarfinns det mångaSammanfattningsvis attmotsom

näringstillståndet tillämpasfinns iinstrumentnäringstillstånd. De som
för medlem-kravenbranschorganisationerfleradessutom genomav

VVS-Installatöremaföretagarkunnande hargällerdetskap. När t.ex.
kalkylering.ochekonomii bl.a.kompetensmed kravgått långt

utbildningskrav. InominförtnyligenharMaskinentreprenörema
organisa-utbildning. FleraolikabedrivsMåleriföreningen typer av
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tioner ställer krav på ekonomisk skötsamhet VVS-Installatörema,
Stockholms Byggmästareförening och Maskinentreprenörema.

Skärpta krav för -skattsedelF

Sedan diskussionen näringstillstånd fördes under första delenom av
1980-talet har F-skattereformen genomförts. Redan i dag sker alltså
hos Skattemyndigheten prövning näringsidkare vissaatten av genom
förutsättningar måste uppfyllda för erhålla F-skattsedel. Upp-attvara
fylls inte kraven eller missköter näringsidkaren betalningt.ex. av
skatter och avgifter kan F-skattsedeln återkallas. stället utfärdasl A-en
skattsedel och uppdragsgivare måste skatteavdrag och såledesgöraen
innehålla preliminär skatt.

Enligt utredningens bedömning bör det finnas förutsättningargoda
inte enbart öka kontrollen med stöd nuvarande F-skatteregleratt av

också bygga det befintliga medutan ytterligare kon-att systemet
trollmoment för näringsikdare skall få förtroendetprövaatt attom en

för sina skattebetalningar. börSystemet motverka ekono-svara egna
misk brottslighet bl.a. i entreprenadkedjoma. föreslagnaDet systemet
redovisas i kapitel 14.

Andra former kontrollav

Tidigare har beskrivits skatteförvaltningens service- och kontrollprojekt
Öresundsbron.det gäller Höga kusten-bronnär och Dessa projekt är

till del förebyggande syftet försvåra för oseriösastor äratt attgenom
företag. viktigtDet dessa metoder utvecklas. Flertaletär att stora
infrastruktursatsningar och många byggnadsarbeten sker i of-större
fentlig regi och med allmänna medel. därförDet särskilt angelägetär

inga oegentligheter förekommer vid sådana arbeten.att De samver-
kansformer utvecklats mellan Vägverket och skatteförvaltningen isom
Höga kusten-projektet kan kontinuerligt bevaka vilkasättett attvara
företag deltar i bygget och dessa betala skatter och avgifter.som om

offentligaDen upphandlingen redovisas i kapitel 20.närmare
hållaFör boendekostnaderna subventioneras uppförandeatt nere av

bostäder olika former bidrag. Subventioner införs också förgenom av
stimulera byggmarknaden i lågkonjunkturer eller för stimuleraatt att

nödvändiga förändringar, energibesparande åtgärder och övergångt.ex.
till solenergi. Vissa stödsystem ha kommit till under brådskastorsynes
och kontrollfrågoma tänkts igenom ordentligt.utan att

Stödsystem funnitshar under lång tid och det finns anledning att
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form.subventionema kommer finnas kvar i ellerattanta att en annan
införs ökar efterfrågan de subventioneradestödsystemNär ett nytt

företagaretjänsterna. finns då risk oseriösaoch Det attvarorna en
Enskilda fastig-etablera branschen för kortsiktiga vinster.sig i göraatt

försöka felaktiga grunder få bidrag ellerhetsägare kan också påatt
därför angeläget kontroll-utnyttja bidragssystemet. Det ärsätt attannat

införs. bidragstagaren intefrågorna beaktas stödformer Omnär nya
det anlitadesubventionerade arbetena bör kravetsjälv utför de attvara

styrkassamtliga kostnader kunnaföretaget har F-skattsedel. Vidare bör
för flera stödsystem och börkrav finns redan i dagmed kvitton. Dessa

också ställas för framtida stöd.
bidraget beräknatsstödsystem har emellertidFör vissa rent

styrkasåledes inte behövtBidragstagaren harschablonmässiga grunder.
intekontrollsynpunkt bör sådanade faktiska kostnaderna. Från system

utredningens be-det enligtfinnas. införs måsteframtida bidragNär
skallkostnaderna inteskälstarkt vägandedömning finnas mycket om

behöva styrkas.

Egensanering

skett ochegensaneringdenfinns beskrivningOvan över somsomen
VVS-Installatör-områdedettaockså i branschen. Tidigapågår var

auktorisationfrivilliginförderedan för tio år sedan somenema som
Maskin-Byggmästareförening,utvidgats. Stockholmssuccessivt har

medlemskap. Bygg-förkravhögaoch EIO har ocksåentreprenörerna
markna-delförmedlemsföretag storentreprenörerna, avensvararvars

den, infört etiska regler.har nyligen
iföretagi dessaanställdaföretagen och dede seriösaDet är som

andrakonkurrerakanförsta drabbas oseriösa företaghand när
ställer. Detsamhället ärvillkor uppfylla de kravinteatt somgenom

ochfackföreningarflera branschorganisationer,därför naturligt att
problemen.medituenskilda företag inom byggbranschen tagit

medel förviktigtegensaneringEnligt utredningens bedömning är ett
sikt börförsvåra de oseriösa företagens position. På långatt egensane-

effektpositivminskar.ring kunna bidra till den sektorn Enatt svarta
ekonomiskformermed egensanering den kan motverka olikaär att av

arbeten, be-brottslighet skattebrott, främst det gällernär svartasom
ochmiljöbrottkonkursbrottslighet,dägerier riktade andra företag,mot

bransch-arbetsmiljölagstiftning. har radbrott Som nämntsmot en
för medlemskap, bl.a. etiska krav. Detinfört olika kravorganisationer

fler organisationerutveckling fortsätterkan denna attantas att genom



aktureringsbranscher322 F SOU 1997: l 1l

samtidigt kon-kommerkrav och kraven ökainför sådana att att som
egensaneringenskärps.trollen efterlevnaden Det angelägetär attav

efterfrågar tjänster frånviktigt köpareocksåfortsätter. Det är att
yrkesmässighet och seriosi-ställda kravföretag uppfyller högtsom

företag tillhörefterfrågas frånbyggnadsarbetenGenomtet. att som
medförställda krav medlemskaporganisationer med högt egen-

ytterligare driverkonkurrensfördelsaneringen också egen-somen
saneringen vidare.

Konkreta incitament

gällan-beteende denfrån olagligtkonkret incitament avståEtt äratt nu
premieras skatte-Härigenombyggnadsarbeten.de skattereduktionen på

godaErfarenheternamässigt anlitande vita tjänster. vara avsynesav
skatte-därförskattereduktionen. Utredningen föreslår permanentatt en

införs kapitelreduktion vidare 15.se
garantisystemauktorisations- ochdekonkret incitamentEtt ärannat
privaträttsligfrivillig ochfrågainförts i byggbranschen. Det är omsom
infört fördelbranscherauktorisation garantisystem olikaoch attsom

efterfrågan skallhöja Meningennivån etik och kompetens. är att
Auktorisa-till auktoriserade företagen.tjänster utförs destyras som av

företagettionen ofta sikte kompetenskrav hos personalpå atttar samt
innebär isköter betalning avgifter. Garantisystemenskatter ochav

regel utfördabranschorganisationen i sista hand för arbetenatt ansvarar
auktoriserade företag. ekobrottssynpunkt auktorisation ochFrån ärav

garantisystem medlemskap iintresse. krav ställs förDeav som
branschorganisationer auktorisationskrav sållar bortoch uppfyllaatt
oseriösa företag samtidigt kunder stimuleras efterfråga tjänsterattsom
från anslutna företag. Garantisystem ochfaktureringförutsätter
motverkar arbeten.svarta

Sammanfattningsvis ochalla fakturorär förutsättersystem som
kvitton betydelse för brottslighet.motverka ekonomiskstor attav

Registrering näringsidkare, PEKav m. m.

registrerade.Det naturligtvis angeläget finnssamtliga företagär att
Registrering skattemyn-grundläggande förutsättning förär atten
digheten deklarationskall kunna kräva företag skallatt ett m.m.ge

problem i vissaOregistrerade företag, allvarligts.k. nonfilers är ett
registreradebranscher. demfånga sådana företag ochEtt ärsätt upp

Utredningenlandet.de PEK-projekt genomförs på olika håll isom
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föreslår PEK-projekten utvecklas se vidare kapitel 18.att
Skattemyndighetenkapitel möjligheten förförslag 16Ett ärannat
specificeradenäringsidkare månatligen lämnarkrävaatt att upp-en

innehållen preliminärskatt skatteav-gifter för vilka arbetstagareom
möjlighet ökararbetsgivaravgifter Skattemyndighetensdrag och avser.

jämförafaktiskt arbetar i företag ochdå kontrollera vilka ettatt som
ochvilka arbetstagare skatteavdragdet med för görsstämmerom

arbetsgivaravgifter betalas.
Skattemyndig-PEK-projektenfråga har anknytning tillEn ärsom

kontrollformer står tillidentitet.hetens befogenhet avkräva Deatt som
överenskommelse ochnormaltbuds för Skattemyndigheten bygger

Skattemyndighetenochskall kontrollerassamverkan med den som
verksamhetför denha konkret kunskapmåste ansvararom vem som

rele-självmant lämnarinnehavare inteskall kontrolleras. Om ensom
efterforsk-tidsödandeSkattemyndighetenuppgifter måste göravanta

krävafastställa de förhållandena. Någonningar för rätt atträtta attatt
harföreligger inte. Enbart polisenSkall legitimera sig rätt attpersoner

föreslagitnyligenSkatteflyktskommittén harkräva legitimation. att
taxeringsbesök ellervid revision,Skattemyndigheten får befogenhet att

platsen skallbefinner sigSkattekontroll begära att person somannan
i fråga kan haFörutsättningenidentifiera sig. är antas ettatt personen

kännedomverksamhetenmed den kontrolleradeSådant samband att om
bör kunnaför kontrollen. Förslagetbetydelsehans identitet är av

byggbranschen.företag iunderlätta kontrollen av

förändringarStrukturella

innebär bl.a.i byggsektornmiljömässiga producentansvaretDet att
krets-miljöanpassa byggprocesser,sigbyggsektorn har åtagit attatt
miljö-omhändertaidentifiera ochbranschstandarder,loppsanpassa att

källsorteraselektivt ochrivamiljöriktigtfarligt avfall sätt, attett
Miljöanpass-avfallslämnare.godkändaendast tillavfalloch lämnaatt

ochframyrkeskategorierföljdfå till växerningen kommer attatt nya
ekonomiskdet gällerkritiskrivningsbranschen, näratt Somsom anses

okvalifi-längreintekommerförändras. Detbrottslighet, ettatt vara
rivningsmaterialVidare måsterivningsarbeten.utföraarbete attcerat

Även allmänhetibyggbranschenauktoriseradelämnas till mottagare.
miljö-förändringarstrukturelladekommer påverkasatt somav

kontrollökandeminst dengäller intemedför.anpassningen Det som
arbetena.utförföretagdebyggnadsmaterialSåvälriktas mot somSom

kom-miljöanpassningenanledningdetfinnsSammantaget att anta att
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viss effektha preventiv ekonomisk brottslighet. Sam-att motmer en
tidigt innebär miljöanpassningen former ekonomisk brotts-att nya av
lighet kan uppkomma; företag illojala inte följa deär attsom genom
regler gäller miljöområdet.som

Några avslutande frågor

Enligt utredningens bedömning det främsta syftet medär egensane-
ringen och de förslag utredningen lägger fram möjliggöra förattsom
de seriösa företagen konkurrera på lika villkor. Härigenomatt gynnas
hela samhället.

finnsDet naturligtvis vissa risker samarbetet i bransch-att
organisationerna kan leda till mindre önskvärda inslag utvecklasatt

prissamarbeten och liknande. Samtidigt kan nyetablerade företagsom
motarbetas för de redan etablerade. motverkande faktorEnatt ärgynna

det finns företagså många i byggbranschen vilket det svårareatt gör
etablera prissamarbeten den andra vågskålen liggerI emel-att m.m.

lertid faran för den ekonomin alltmer breder sig. dettaIatt svarta ut
de befaradeperspektiv nackdelarna med egensaneringen ganskaväger

lätt. Vi bedömer därför risken relativt liten för egensaneringenäratt att
leder till omvandlingstrycket marknaden minskar.att

Egensaneringen ställer naturligtvis krav på organisationerna.stora
Medlemmar får inte uteslutas godtyckligt och många gånger skall
känsliga uppgifter hanteras kan innebära intrång i den personligasom
integriteten. kan invändas egensanering i första handHär haratt pre-
ventiva effekter. innebär fördelarDet medlem i organisationenatt vara
och för kunna bli medlem och behålla sitt medlemskap krävsatt att
verksamheten bedrivs seriöst. Förlust medlemskap skall innebära ettav

offer den vinst kan skatteundandragan-större än görasom man genom
den o.d.

alltså möjligt från olikaDet utgångspunkter ha synpunkter påär att
egensaneringen. Kanske den kan förbättras på något håll. Kanske kan
den ha negativa effektervissa på andra områden. Ibland går utveck-
lingen för långsamt och i någon delbransch kanske harinte kom-man
mit lång inom andra.så Vad vi dock övertygade detär är attsom om
inte finns någon metod lika effektiv och resurssnålärannan som som
egensaneringen.
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12.7.3 Konsekvensanalys

Utredningens förslag skärpta regler och rutiner för offentligom upp-
handling redovisas i kapitel 20 offentlig upphandling. kanHärom

den offentliga sektorn mycket uppköpare bygg-sägas äratt storen av
nads- och anläggningsarbeten. oseriösa företagOm i utsträckningstörre
kan hållas utanför den offentliga sektorns marknad ökar skatteintäk-

samtidigt ekonomins effektivitet ökar välsköttaterna attsom genom
företag kan och inte konkurreras oseriösa företag.växa ut av

Branschens egensanering pågående inte har någraär en process som
budgetmässiga aspekter. Egensaneringen leder till seriositeten ökar.att
Vidare egensaneringen i regel kopplad till krav på yrkeskunnandeär
vilket till bättre kvalitet i byggprocessen och ökad effektivitet.

Förslaget statliga byggnadssubventioner alltid skall kopplasattom
till redovisning fakturor och företag med F-skattsedel anlitas in-attav
nebär administrativa kostnader för hantering och kontroll stöden.av
Däremot kommer skatteintäktema öka arbetena måsteatt attgenom
redovisas. Risken minskar också för stöden hamnar hos oseriösaatt
företag. Redovisningen innebär också möjligheterna till bidrags-att
bedrägeri minskar.



:ägg
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Städbranschen13

Sammanfattning

Utredningen städentreprenadbranschen städbranschen ärattanser
särskilt för ekonomisk brottslighet. Problemen koncentreradeärutsatt
till skatteundandraganden. Branschspecifikt det frågaär svartaom
arbeten utförs entreprenadföretag.i Exempelvis förekommersom
regelrätta upplägg där underentreprenörer luftfakturor tillgenom
huvudentreprenören konstruerar kostnadsavdrag hos huvudentreprenö-

Svåröverskådliga nätverk uppstår med långa entreprenadkedjor. Deren.
på detta frigjorda medlen används till löner och ersättningsätt svarta

företagsledare.till Ytterligare problem anställda utnyttjasärett att
följerarbetsgivare inte avtal bestämmelser arbets-att samtgenom om

skydd och arbetsmiljö. Arbetstagare arbetar har svårtsvart tasom
tillvara sina rättigheter och hamnar utanför delar det socialastora av
skyddsnätet.

Mot bakgrund det omfattande skatte- och avgiftsundandragandetav
föreslår utredningen skärpta krav införs för få F-skattsedel föratt att
näringsidkare i bl.a. städbranschen. Skattemyndigheten skall inte
utfärda F-skattsedel den har skälig anledning sökandenatt anta attom
inte kommer fullgöra sina skyldigheter redovisa och betalaatt att

och avgifter.skatter Uppfyller näringsidkaren inte kraven för F-skatt-
sedel tillämpas reglerna för A-skatt. Följden blir då uppdrags-att en
givare skyldig skatteavdrag ersättningar till närings-är göraatt
idkaren.

Skatteavdrag skall från ersättning för städarbete utförtsgöras som
underentreprenör. skall skeDetta underentreprenörenävenav en om

har F-skatt.
En köpare entreprenadstädning offentligaden sektorn.stor ärav

föreslårHär utredningen regler och införsmetoder motverkaratt som
oseriösa företag får uppdrag. Bl.a. rekommenderas i avtal medatt att

städentreprenörer huvudregeln skall underentreprenörer inte fårattvara
Ävenanlitas. andra avtalsmetoder rekommenderas för motarbetaatt

oseriösa företag. Städpersonal skall bära namnbricka kunnasamt
uppvisa ID-kort. förteckningEn städpersonalen namn,över person-

företagoch skall till uppdragsgivaren.nummer ges
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Skattemyndigheten skall näringsidkareEfter särskilt beslut av
specificerade uppgifter för vilka arbetstagaremånatligen omge

preliminär skatt och arbetsgivaravgifter betalas. Härigenominnehållen
förbättras vilka utför arbete i företaget.kan kontrollen över som

bedömer det viktigt branschens egensaneringUtredningen äratt att
branschorganisationer ställer kravfortsätter. Egensanering innebär att

för medlemskap.
bransch eller sektor gäller städ-från städbranschen närståendeEn

hushållstjänster till hushåll. Hushållstjänstema redo-arbeten och andra
visas i konsumentsektom.avsnittet om

kännetecknar städbranschenVad13.1

Allmänt13.1.1

miljarderstädas det för mellan miljarder kr, 5-6Varje år 12-14 varav
offentliga sektorn.privata sektorn och resterande del denkr på den

arbetar omkringomkring städare. dessafinns 120 000 AvDet
städentreprenadföretag. flesta städamaprivatainom De45 000 är

finnsstädar i regi.anställda arbetsplatser Detemellertid som egen
haroch landstingföretag, myndigheter, kommuneralltså många som

sektorns städning sker 60städpersonal. den privataAv procentegen
den offentligaentreprenad och 20 procent.av

städföretag i landet. dessafinns det omkring 000 AvEnligt SCB 4
företag saknarbundna kollektivavtal. Omkring 2 50025är procent av

småföretag. 000anställda. flesta entreprenadföretagen Av 4De är
företag aktiebolag.l 300är

bransch-frågan antalet städföretagdet gällerNär anserom
Städentreprenörers Förbund SSEForganisationen Sveriges att upp-

förhållandenastädföretag speglar de verkligagiften knappast4 000om
samtidigtregistrerade företagen inte aktivaeftersom många de ärav

i huvudsak bedriverdet finns företag registrerade annansomsom
stället med det i landet finnsverksamhet städning. SSEF räknar iän att

harstädföretag någon betydelse. SSEFmellan 300-l 5001 ärsom av
telefonkatalogemas yrkesregister och under Städ-bl.a. gått igenom

företag.service fanns sammanlagt 304l
börjadeStädentreprenadbranschen relativt och tillväxtenär ung

förallvar l970-talet. Anlitandet städentreprenörer i ställetunder attav
sker i regi har ökat. också orsaken till antaletstäda Det är attegen

städföretagen finns städerna.företag har ökat kraftigt. flesta i deDe större
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Städyrket13.1.2

städbranschutredningen SOUkartlades branschenUnder 1970-talet av
karaktäri-städamabetänkande framgårutredningens1979:88. Av att

serades av

kvinnor,hög andelen-
invandrare,andelrelativt storen-

anslutna,få fackligt-
utbildningsnivå,lågen-

deltidsarbetande ochandelstoren-
kontorstid.utanförandel arbetarstor somen-

studeraträkningArbetslivscentrumsLeiniö förTarja-LiisaVidare har
1980:12.Arbetslivscentrumarbetssituation,Städamasstädbranschen

bl.a. följande.framgårutredninghennesAv
uförs istädarbetenallt flerhar gåttUtvecklingen entrepre-mot att

arbetsplats, dvs. dendärförstädare saknarnadfonn. Många en egen
arbetsgivare.städpersonalensintearbetsställetför ärsom ansvarar

kontakt med andrautför sitt arbeteStädama närmareutan an-
karaktär.självständiga Enarbetetsorsak till dettaställda. En är annan

yrketinvandrare inomAndelenarbetstidema. äravvikandedeär
medförsvårar kontaktenhinder oftaspråkligavilketbetydande, gör att

andelenMalmöGöteborg ochi Stockholm,anställda. Särskilt ärandra
hög.utländska medborgare

arbete ellerutförsstädningvanligtmycketDet extraär att som
sysselsättning.sidan någonbisyssla vid annanav

städyrket brytskvinnodominansen inomtraditionellaDen ut-av
låg.Utbildningsnivånländska ärmän.

inom Fastighetsstädama arbetarprivatanställdadeMajoriteten av
Fönsterputsföretagen i regelAlmega.avtalsområde. Motparten ärär

anslutna till HAO.
jäm-ungefär hälften nivånorganisationsfrekvensStädamas var av

Leiniö påverkarFaktorerandra yrkesgrupper.fört med många som
för Fastighetsgenerellt och gällernegativtanslutningsgraden som

städare bl.a.är

allmänhet har låg anslutningsnivå.itillhör serviceyrkenDe som

arbetsplatser eftersomoch småarbetar bådeDe stora men
övriga de har oftaåtskild från den verksamhetenderas verksamhet är

eller haroch kommer de andra gårarbetstidsförläggningobekväm när
situation i dekommer kan derasde andrainnanavslutat sitt arbete

små arbetsplatser.med situationenjämförasflesta fall snarare
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Hälften arbetar arbetskamrater och ytterligare tredjedelutan ca en
har ingen kontakt med andra städare till följd och har sittattav var en
städområde. Kollektivkänsla därförhar svårt utvecklas.att

Många har anknytning till arbetsmarknaden. Nästan allaen svag
arbetar deltid. vanligt medDet korta arbetstider.är extremt

iDe undantagsfall huvudförsörjare i familjen. För mångaär utgör
inkomsten extrainkomst de inte direkt beroendeären som av.

harDe mycket låga löner.

Städama har underordnad ställning bland Fastighets medlemmar.en
visarDet sig i deras andel fackliga förtroendemän allapå nivåerav

inom förbundet och i deltagandet i fackliga kurser. torde haDe ganska
fackförening.försvårt identifiera sig med sinatt

Har yrket förändrats

beskrivning städbranschensDen redovisats har fort-av som ovan
farande i utsträckning aktualitet, några viktiga förändringarstor men
har skett. uppvärdering har skettEn städyrket. Städyrket har utveck-av
lats och ställer högre krav kompetens tidigare. Städning harän
blivit yrke och tendensen fler arbetar heltid och ordinarieärett att
arbetstid. Organisationstillhörigheten har också ökat och i dag omk-är
ring 55 städama fackligt anslutna.procent av

tendens finnsEn dock antalet småföretag ökatmotsatt attgenom
kraftigt. dessa företag fortfarandeI det vanligt med deltid, arbeteär
utanför ordinarie arbetstid och med outbildad arbetskraft.

Genom marknaden domineras fåtal företagatt ett stora samt attav
inte oväsentlig offentligadel den sektorns städning sker ien av egen

regi har skiktning städbranschen skett med hänsyn till antaletatten av
småföretag ökat. fackligtFrån håll gällande förhållandena integörs att
kan jämföras mellan de båda skikten. Under åren 1994-1996 genom-
förde Yrkesinspektionen i Stockholm granskning 225 städföretagen av
entreprenadföretag. Syftet fånga företag med minst femattvar
anställda, utesluta de riktigt företagen. visadeDet det sigstoramen
bl.a. endast företagen10 anslutna till företagshälso-att procent av var
vård och det fannsenbart skyddsombud.att sex

framtidsperspektivl beskrivs två utvecklingsvägar för egen-regi-ett
städningen. Den städyrket blir specialistyrke medär snävtatt ettena
hög kompetens och mekaniseringsgrad med professionell och kund-en
orienterad yrkeskår har högre dag.i andraDenänstatus vägen ärsom
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arbetsuppgifter. Trappstädningmed andrakombinerasstädningenatt
Kontorsstädning kanfastighetsskötsel.med visskombineraskan t.ex.

fastighets-med anknytning tillserviceuppgifterandrakombineras med
Övergången breddningunderlättarbehovsstädningtillförvaltning. en

arbetsuppgifterna.av
Även breddning arbets-entreprenadstädningen skerför aven

sådan utvecklingdel kanentreprenadföretagensuppgifterna. För en
utbytbaralikainte längretjänsterna näreftersompositiv är somvara

ökadinriktningi städning. Enbestår ärarbetet enbart motsatt en
specialisering.

städföretag 60astudien 225redovisadeEnligt den varavovan
Även inbrytningar ianställdade männen görmän.procent omav

Andelenkvinnodominansenstorstadsområdena,särskilt iyrket, är stor.
inteuppgick till 30 Detinvandrarestädare procent. ovan-varsom var

invandrare.ägdesligt företagenatt av

branschenUndersökningar13.2 m.m.av

Städbranschutredningen.2.13 1

kartläggningomfattandeutfördesslutet 1970-taletI genomenav
före-kartladesområdendeStädbranschutredningen. Ett varsomav

bl.a.skeddebranschen.i Dettaoegentligheterkomsten engenomav
före-Enligt enkätenorganisationer.myndigheter ochtillenkät riktad

organisationerochmyndigheterVissai branschen.kom oegentligheter
omfattande iinteolikaförekomstenansåg dock avarteratt mervarav

branscher.städbranschen i andraän
mycketproblemendockansågorganisationernafackligaDe att var

branschenregleringlångtgåendeförordadeallvarliga och genomaven
Även ochpåtagligaproblemenansågetableringskontroll. RSV att var

ochbordeetableringskontrollform övervägasnågonbl.a.ansåg att av
utredas.

kronofogde-ochskattemyndighetertill samtligaförfråganGenom
ochkällskatterbetalningklarlagtutredningenfickmyndigheter att av

Restfördatillfredsställandeinte skedde påarbetsgivaravgifter sätt.ett
och krono-utsträckningrelativtförekom iavgifterskatter och stor

före-föransökt konkurshadefogdemyndighetema procent avsexom
före-deframuppgift kom 31En att procenttagen. avvarsomannan

åtagitocharbetstagarorganisationerhängavtal medingåtthadetag som
realiteten inteioch AMFtrygghetsförsäkringar AFAsig tecknaatt

försäkringar.hade tecknat några
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För komma till med problemen i städbranschen diskuteraderättaatt
utredningen följande metoder.

Etableringskontroll formi obligatorisk tillståndsgivning.av

Införande näringsförbud för sådana företag inte fullgör sinaav som
skyldigheter arbetsgivare och näringsutövare.som

Obligatorisk registrering företag.av

Tillsättande arbetsgrupp inom departement eller myndigheterav en
med uppgift fortlöpande följa branschen.att

Effektivisering samhällets kontrollåtgärder olika områden.av

Frivillig auktorisation kontrolleras branschorganisationen,som av
Sveriges Städentreprenörers Förbund, SSEF.

Breddning medlemsantalSSEF:s uppmjukning deav genom av
regler gäller för medlemskap i SSEF.som

Åtgärder från arbetsmarknadens parter.

Beträffande etableringskontroll ansåg utredningen missförhållandenaatt
inte den omfattningen obligatorisk tillståndsgivning kundeattvar av en
motiveras.

det gällde näringsförbudNär ansåg utredningen detta inteatt var en
lämplig eftersom med näringsförbud ansågs tillämp-väg systemet vara
ligt inom branscher där det främst konsumentintressen stodvar som
spel och inte det allmänna gick miste skatter och avgifter.att om

Utredningen förordade inte heller med frivillig auktorisa-ett system
tion eftersom sådant i sak inte skulle innebära någon väsentligett
skillnad jämfört med den ställning medlemskap i SSEFettsom gav.
Däremot ansåg utredningen det angeläget reglerna för med-att attvar

blilemskap mjukades fler företagså kunde medlemmar.attupp
Utredningen ansåg också många de missförhållandenatt av som

fanns beträffande städamas arbets- och anställningsförhållanden var av
den karaktären de borde lösas arbetsmarknadens Förut-att parter.av
sättningarna dock mindre goda grund branschens lågavar av
organisationsgrad såväl beträffande företag löntagare.som

Utredningen konstaterade rad selektiva metoder o.d. införtsatt en
inom olika områden betydelse för städbranschen.som var av

Sålunda har den organiserade och ekonomiska brottsligheten blivit före-
mål för och utredning inom rikspolisstyrelsen och brottsföre-översyn
byggande rådet, skattereglema för fåmansbolag har skärpts, bokförings-
lagen har utvidgats, ändringar i aktiebolagslagen har genomförts, ändringar
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utfardandevid B-kontrollengenomförts,harkonkurslagstiftningeni av
uppdragsgivareförskyldighetobligatorisk attskattesedel har skärpts, en

haruppdragstagareanlitandeförsocialförsäkringsavgiftererlägga av
medbestämmandelagenharochinförtsbetalningssäkringslag harinförts, en

sådanainläggaorganisationen motfackliga vetoför denmöjlighet attgett
196.avtalellerlagarstriderentreprenader motsom

kontroll-förelågområdenmångadet påkonstateradeUtredningen att
medeldessadock inteansågUtredningensamhället. attförmöjligheter
effek-därförföreslogUtredningeneffektivt.tillräckligtutnyttjades en

områden.olikakontrollåtgärdersamhälletstivisering av
arbetsgruppinterdepartementalvidareföreslogUtredning att en

obli-ochbranscheniutvecklingenfölja attförtillskapasskulle enatt
införas.skullestädentreprenadföretagenregistreringgatorisk av
propositionenåtgärder. Avtill någraledde inteförslagUtredningens

förelågutredningsmaterialetomfattandedetframgår bl.a. somatt av
städbranschen,missförhållanden inomeventuellaslutsatsendrogs att

förhållandevishar störreavgiftsfusk, inteochskatte-i frågat.ex. om
70.bil. 141981/82:lO0branscher prop.andraiomfattning än s.

Entr-7613.2.2

152skatteförvaltningenundersöktefrån 1976kontrollaktionI en
kontrolleraUtgångspunkten ettentr-76.entreprenadföretag attvar

tycktesarbetskraft störstgråmedproblembranscher därantal vara
arbetsmark-ochmassmediauppmärksammadefalli allaeller mest av

nadens parter.
ibl.a.skatteundandragandethade detföretag störstaDe varsom

undersökningenifann attSammanfattningsvisstädbranschen. man
arbetskraft entreprenörertillhandahållandemedsystemet genomav

omfattning.iavgiftsundandragande syfteochi skatte— storutnyttjats
litteraturstudie, 17.Branschundersökningar EnDolmén: s.-

Ekobrottskommissionen3.2.3l

konstateradeochstädbranschenbl.a.utreddeEkobrottskommissionen
ochför skatterrestfördaföretagen23nämnare procent av-att varav

vidavseende år 1982revisionsstatistikRSV:sgifter 1984:8.SOU gav
städ-utförts inomunder året haderevisionerdehanden 93att som

genomsnittmed itaxeringarnahöjningledde tillbranschen aven
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160 000 kr.närmare Det de högsta genomsnittssiffroma.var en av
Av utredningen framgår vidare bl.a. följande. Städbranschen ansågs

svårkontrollerad. Det lätt verksamhet.är Ingenatt starta nämn-vara en
värd kapitalinsats krävs och inte heller behövs några egentliga yrkes-
kunskaper. Det svårt tillsyn företagen.är utöva Kontoret kanöveratt

inrymt i bostadslägenhet. fackligtFrån håll hade gjortst.ex.vara en
gällande det ofta förekom företag splittrades ochatt omorganisera-att
des i syfte verksamheten svårkontrolleradgöra för samhället.att mer
Konkursmissbruk förekom. En del företag bytte före konkursennamn
för därefter återuppstå i bolag medatt det gamlaett nytt namnet.
Vidare skulle bulvanförhållanden vanliga.vara

Ekobrottskommissionen föreslog särskild lag näringstill-att en om
stånd skulle införas. Med stöd lagen kunde regeringen för vissav en
bransch uppställa villkor för få driva näringsverksamhet. instru-Treatt

i lagförslaget, vilka skulle få användasment och för sigangavs vart ett
eller tillsammans, nämligen vandelsprövning, krav visspå utbildning
och krav på ekonomiska garantier. branscherDe där främstsystemet
borde städbranschenprövas bygg- ochsamt restaurang-, transport-,var
bilbranschen. För Städbranschen föreslogs i första hand ekonomiska

Ävengarantier. grundläggande utbildning i företagsskötsel och van-
delsprövning kunde diskuteras.

Förslaget näringstillstånd infördes aldrig. stället infördesIom -
det huvudsakliga instrumentet oseriösa företagare utvidgademotsom -

regler näringsförbud. Därutöver infördes utökad vandelspröv-om en
ning i och restaurangbranschen.transport-

Utgångspunkten för regeringens ställningstagande till bl.a. förslaget
näringstillstånd med given resursinsats så effektivtatt ettom var en

möjligt prop. 1985/86:l26, f..28system Systemet medsom s.
näringstillstånd ansågs ha fördelen redan från börjanattgenom man
kunde oseriösa företagare. effektivtHur sådantutestänga ettpass

kunde bli från den utgångspunkten berodde, enligt regeringen,system
på hur utformades och hur högt ställde ambitionsnivån.systemet man
Det inte möjligt lösa alla problem hängerär medatt som samman
oseriöst företagande enbart med näringstillstånd.ett systemgenom
Systemet måste innefatta möjlighet återkalla tillstånd detatt näretten
har missbrukats. bordeDet också möjligt meddela förbud förattvara
den har missbrukat tillståndet fortsättningsvis driva näring.attsom

förbudetDessutom måste kontrolleras. dessaI avseenden låg tillstånds-
modellen förbudsmodellen.nära

Regeringen konstaterade ekobrottskommissionens förslag innebaratt
omkring företag50 000 borde omfattas näringstillstånd och iatt attav

dessa företag det kunde finnas många i ledande ställningpersoner som
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vilketseriösaföretagFlertaletvandelsprövning. äromfattasborde av
summarisk ochgjordestillståndsprövningen attförtalade att mera

mycketfall lågsåtillstånd. Iåterkallavidladestyngdpunkten att man
ocksåkonstateradeRegeringen attnäringsförbud.medmodellennära

etableringshämmande.näringstillståndmedsystemett var
ekonomiskaförslagekobrottskommissionensgälldedetNär om

ansågavgifterochskatterbl.a.fordringarförgarantier statens
garantin interemissinstansemaflertaletmed attlikhetiregeringen av

ochändamåltill sittförhållandeeffekt inågonskulle ha sam-större
mindreföretableringsmöjlighetemaeffekterskadligatidigt ha

olämpligatillledaÄven ansågsutbildningskravförslagetföretag. om
kanskickliga entreprenöreransågs utestängaeffekter. Kravet som

syssloma.administrativadeförkonsulterandraochrevisoreranlita
välbrottslingamaekonomiskaverkligadebedömdes varaDessutom

regler.gällandemedinförstådda

BRÅ:s studie13.2.4

och PiaBRÅ:s Magnussongenomförts Danundersökning avsom
ekonomiskstudie iEnbranscheri sjuSkatterevisionWikström -

skatte-99städbranschen,gällerdetbygger,brottslighet när
och 19881987MalmöGöteborg,Stockholm,istädföretagirevisioner

samtliga kommunertaxeringar. Iårs1984Kalmarochtaxeringarårs
revideradesKalmarimedanslumpmässigturvaletKalmariutom var

städföretag.samtliga
registrerade ochföretagenbartavsågUndersökningen somvarsom

filers.svarta nonheltalltså inte var
gälldeflestabrott. Demisstankeförelågfallen40I omprocent av

uppvisadesfallen50skattebedrägeri. I procentochbokföringsbrott av
helt. 50lbokföringsaknadeföretagTiobokföringen.ibristerformella

devarvidbrister,materiellauppvisades van-fallen ävenprocent av
kostnader. 351rörelsefrämmandeochintäkteroredovisadeligaste var

taxeringar.höjdarevisorernaföreslogfallenprocent av

branschkartläggningRSV:s13.2.5

revisioner87baserasmaterialetochstädbranschenkartlagtharRSV
RSV:s1980-talethälftenförstaunderlänStockholmsutanför av

129promemorianbygger638. DessutomKartläggningspromemoria
1984.1980årenunderutfördaStockholms län,irevisioner -
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Vid kartläggningen de revisionema87 utanför Stockholm fram-av
kom följande.

vanligaste för skatteundandragandeDet intäkter intesättet attvar
hade redovisats. Antalet revisioner där intäkter hade undanhållits
uppgick till stycken52 60 procent. En vanlig feltyp felak-annan var
tiga kostnadsavdrag, fall24 28 fall hadeprocent. I 13 dock inte
någon egentlig revision kunnat utföras eftersom några räkenskaper inte
hade tillhandahållits.

I 35 fall 40 procent förekom anmärkningar bokföringen.mot
Revisionema i Stockholms län stycken129 visade oredovisadeatt

intäkter förekom eller skönstaxeringar aktualiserades i 93 fall. fyraIatt
fall hade falska fakturor och kvittenser i bokföringen. fallI 15använts
hade privata kostnader belastat resultatet.

Av promemorian framkommer vidare följande:

Av gjord undersökning har framkommit felaktighetema hos deatt större
företagen upptäcks hos de företagenär i andraart störreav samma som
branscher, felaktiga bokslutsdispositioner och felaktigheteri kostnads-t.ex.
redovisningen. felaktigheter framkommitDe hos del de mindresom en av
Företagen kan i många fall beskrivas vårdslösa och uppsåtliga, där detsom
klart framgår syftet varit det eller andra skulleatt att sättetman ena
undgå lagstadgade avgifter och skatter. Exempel sådana felaktigheter är
bl.a.

inga räkenskaper har bevarats eller har kastats till del, under-t.ex.en-
lagen till inkomstredovisningen

svarta löner-
källskatter innehålls redovisas intemen-
kontrolluppgifter eller arbetsgivaruppgifter har inte lämnats-
kringgående arbetstagarbegreppetav-
alla intäkter redovisas inte.-

Det har vid kartläggningen framkommit löner och kring-att svarta
gående arbetstagarbegreppet frekvent i storstadslänen i övrigaär änav mer
landet" 22.

l3.2.6 Städsanering i Stockholms län

Under åren 1995 och genomförde1996 Skattemyndigheten i Stock-
holms län granskning städbranschen i länet.en av

Den metod valdes hitta lämpliga kontrollobjekt innebaratt attsom
från databaserad förteckning Sveriges aktiebolag, innehållandeöveren
bl.a. årsredovisningar, få fram lista bolagen. begränsningarDeöveren

gjordes bolagen skulle uppfylla följande kriterier: SNI-kod,attsom var
74701 lokalvårdsföretag, postnummerområde 10-19 Stockholms län,
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understigalönekostnad/omsättning,relationochmilj. kr.omsättning 2
begränsningarnauppställdadeföll inomföretagDe20 procent. som

underentreprenörervilkauppgiftermedinkommaförelades somatt om
gjordessammanställtsuppgifter ettinkomnadetEfteranlitats. att

revisionsobjekt.urvalförsta av

operandiModus

ochstädbranscheni attproblemenvisade storaGranskningen att var
från beskatt-beloppavsevärdaundanhållitsystematisktföretagmånga

ning.
underentreprenörersamtliga falli ärigen attgårDet mönster som

illust-sidaskisssyfte. På nästaskatteundandragandeiutnyttjats en
underentreprenörerhuvud- ochnätverkkomplicerade somdet avreras

huvudentrepre-städföretaggranskningsarbetet. Detunderframväxte
fasad.fläckfriharuppdragsgivarenmedavtalslutitnören ensom

F-skattsedel,harföretag,registreratHuvudentreprenören är ett
deklara-lämnarrevisor,ochredovisningsbyråanlitarbokföring,sköter

säljerHuvudentreprenörenavgifter.ochskatterbetalarochtioner
industrierkontor,banker,sektorn,offentligatill den osv.städtjänster

företagregistreradeundantagmed någotärUnderentreprenörema
skattskyldigaregistreradededet ärF-skattsedel. Förmed mesta som

någonfall harde flestaarbetsgivare. lmervärdesskatttill samt som
falldebristfällig. Idensåelleråterfinnas ärkunnatintebokföring

skett. Iunderredovisningpåtaglig vartharinkommitdeklarationer en
hasighuvudentreprenörerbeloppdetillförhållande uppgerfall i som

medbetalatsharavgifterochSkatterunderentreprenörer.tillbetalat
skatterunderentreprenörsledenialltsåDetbelopp. är somblygsamma

följandedetredovisas ikommer attförsvinner,avgifteroch sommen
huvudentreprenörema.hoshamnatmedeldessadelhar stor aven

beslutfattathittills harskattemyndighetenföretagde 45Av som
medellermedborgareutländska40kontrolleras personeravavom

framträderVad ärGrekland.frånföreträdesvishärkomst,utländsk som
efterutgårochsamarbetaraktörernadärsubkulturetnisktecken på en

avgifter. Denochundgå skatterförupplägghuvudsak atti samma
myndigheternareträttmöjligheterocksåbakgrundenutländska omger

uppgifterdetfall finns attnågraspåren. Ipåbrottsligheten omkommer
någoninte finnasutlandet. Dettillskickats person-belopp synesstora

underentreprenörema.ochhuvud-mellanidentitet
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uppdrags-fakturerarhuvudentreprenörenTillvägagångsättet är att
faktureradePå detstädarbeten.utfördaförbankgivaren t.ex. en

huvud-mervärdesskatt. Förocksådebiterasstädtjänstemaförbeloppet
Städ-mervärdesskatt.utgåendemervärdesskattenutgörentreprenören

arbetet.utföraforunderentreprenöreranlitat atti sinharföretaget tur
ochför arbetethuvudentreprenörenfaktureratharUnderentreprenören

mervärdesskatt sättdebiterasbeloppetfaktureradedet sammatill
huvud-uppdragsgivaren. Förtillfaktureringhuvudentreprenörenssom

mervärdesskatt.ingåendemervärdesskattdennaärentreprenören
redovisarochmomsdeklarationhuvudentreprenörenNär ger

ochunderentreprenörentillbetalningarmervärdesskattingående
denuppdragsgivaren över-till ärfakturanmervärdesskattutgående

rela-tillbetalasskamervärdesskatten, staten,utgåendeskjutande som
harStädföretagetmervärdesskatten.ingåendedenföljdlåg tilltivt av

städ-Eftersomanställda.delvis vitaellervitaandelvissoftast en
och inteunderentreprenörerutförsdeltillarbetenföretagets stor av

under-förkostnadernagrundpåvinstnågonmedheller går större av
vadbeloppnågraheller störreinteredovisasentreprenörer avser

preliminärskattinnehållenför samtskatteavdragarbetsgivaravgifter,
huvudentreprenörengranskningnormalVidF-skatt.preliminär aven

förhållanden.verkligaåterspegladeklarationemadärförsynes
ochmomsdeklarationerfall intedeliUnderentreprenören enger

utgåendeöverskjutandeingenfelaktigtfalli andra att mer-uppges
mervärdes-någonhellerintebetalasFöljaktligenföreligger.värdesskatt

självdeklarationen.iinteredovisasbetydelseintäkterNågraskatt. av
redo-anställdaförpreliminärskattinnehållenochArbetsgivaravgifter

heller inte.betalasochvisas inte

underentreprenörerTvå slag av

detslag. Ihuvudsak tvåi enaUnderentreprenörema vara avsynes
ochunderentreprenöremaarbetefaktisktutförstypfall 1fallet av

lönerbetalaforanvänds svartahuvudentreprenören attfrånersättning
företagsledaren.tillersättningsamt

någotinteunderentreprenöremautförtypfall 2falletandradetI
huvud-tillutställtsluftfakturorfrågaalltsåarbete. Det är somom

till underentreprenöreninteskerutbetalningarNågraentreprenören.
företagsledarestädföretagetstillsker kontantbetalning somutan

arbetskraft.betalafördel ochför svartattmedlenanvänder egen
ersättning forunderentreprenörentillprovisionbetalasVidare somen

luftfaktureringen.
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För försvåra kontroll faktureringatt och betalningsströmmar,av
i realiteten riktas till den fysiska kontrollerar huvud-som person som

har i fallentreprenören, factoringbolag utnyttjats.ett Factoringbolaget
har tillhandahållit bankkonto för betalning de oriktiga fakturornaav
och uppburit betalning för dem.

Till början riktade Skattemyndigheten sig på under-en
Dessa hadeentreprenörema. fakturerat sina uppdragsgivare huvud-

entreprenören, alltså andra städbolag, inte redovisat ellersom var men
betalat överskjutande utgående mervärdesskatt. Underentreprenö-

hade ingen ordnad bokföring och hade inte hellerrema redovisat
intäkterna från städföretagen. Skattemyndigheten fattade därför beslut

betalning arbetsgivaravgifter inte hade erlagts förom denav som
arbetskraften för skatteavdragsvarta för preliminärskattsamt intesom

hade innehållits och levererats in. Dessutom fattades beslut betal-om
ning mervärdesskatt.av

Härefter upptäckte Skattemyndigheten det förekom luftfakturoratt
från underentreprenören till huvudentreprenörer och slutsatsen var
därför arbetet ofta hade skett iatt det städföretaget huvud-egna

ochentreprenören fakturorna alltsåatt enbart förupprättats skens
skull. Skattemyndigheten den vanligaste formenatt skatte-anser av
undandraganden luftfakturor.är

Resultatet kontrollprojektetav

För perioden den julil 1995 till och med den 31 december 1996 har
Skattemyndigheten fattat beslut höjda taxeringar enligt föl-om m.m.
jande: inkomstskatt 67 417 303 kr, mervärdesskatt 45 811 kr105 och
arbetsgivaravgifter/källskatter 97 265 545 kr. Totalt omfattar besluten
210 493 kr.953 beloppenI ingår administrativa avgifter avgifts-som
tillägg och skattetillägg. Besluten gäller 45 företag där 25 huvud-är

17 underentreprenörerentreprenörer, och 3 sådana krympt intäk-som
Brottsmisstankar föreliggerterna. flertalet företag. Förundersök-mot

ningar har genomförts åtta fall, såväl enskilda bolagav störresom
härvor. Hittills har fem fallen i allmän domstol.prövats brotts-Denav
lighet det varit fråga har regelmässigt varit skatte-som om grovt
bedrägeri i kombination med bokföringsbrott. Alla fall resulterade i
fallande domar i tingsrätten. Fyra fallen har överklagats till hovrättav

två har falllprövats. ogillades åtalen dåett det intevarav ansågs visat
underentreprenörsbolagenatt inte drivit självständig verksamhet. Det

ansågs heller inte visat de fakturor underentreprenörsbolagenatt ställt
till huvudentreprenörenut saknat verklighetsunderlag.
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Etableringskontroll13.2.7

betän-ekobrottskommissionensbehandlingenefterochföreBåde av
och då1984:8SOUbranscherkritiskanäringstillstånd i enkande om

yrkestrafikenochrestaurangbranscheninfördes inomkontrollutvidgad
harFörslagenriksdagen.itagitsetableringskontrollfråganhar uppom

ekonomiskförbranscherinäringstillstånd är utsattafrångällt allt som
allmänhet.iföretagandeförgenerella kravtillbrottslighet

etablerings-fråganriksdagenavvisade1980-taletbörjan omI av
1981/82:NU25.1980/81:NU2,bet.städbranschenbl.a.kontroll i

ekonomiskaför denoch viktennäringsfrihetentillhänvisadeUtskottet
missför-undanröjaetableras. Förföretag attutvecklingen att nyaav

ändrats.konkurslagstiftningenochstället skatte-ihållanden har
generella kravfråganbehandlatriksdagenharSom omsagtsnyss

bransch.oberoendegällaskulleKravföretag.driva avför att som
tillBakgrundenföretagarkörkort.ellernäringstillståndgälltharFrågan

företagnystartadeerfarenhetenföretagarkörkort attkravet var
erfarenhet hosbristandeföljdtillkonkursigåtthadegångermånga av

iResursbehovet1985:7.SINDkonkursutredningen,företagsledaren
Även företagiunderskattats.oftahadetidochkapitalbådefråga om

bristandefall berottmångaikonkursenhadeutvecklingunder
klaramöjligheterföretagets attoftaoch övertrokompetens ennog

expansion.en
yrkeskunnandegälltharaktualiseratsharkompetenskravDe som

skattelagstiftningarbetsrätt,ekonomi,ikunskapergrundläggandeoch
grundatföretagarintygÄven medfrivilligaliknande. systemoch

positivvaritharRiksdagendiskuterats.harutbildninggenomgången
kompetensbevis.frivilligatill

städ-inomauktorisationssysteminförandetgäller ettdetNär av
branschensmedtillräckligtdetriksdagen ärbranschen har ansett att

1989/90:NU7.auktorisation bet.SSEF egen
situationiviktigtdetframfört ärocksåharNäringsutskottet att en

Näringstill-företag.tillkomstenfrämjaarbetslöshetmed hög att nyaav
påetableringshämmande. Kravalltsåskulleformstånd i någon vara

betydandemedförenatdessutomskullee.d.kompetensbevis vara
1992/93:NUl.bet.komplikationer

Upphandling13.2.8

förutvecklatsmetoderolikaharupphandlingoffentliggällerdetNär
sektorn.offentligadenuppdragfårföretagoseriösamotverka att avatt

upphandling.offentligkapitletibeskrivsmetoderDessa om
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13.3 Organisationer

13.3.1 Sveriges Städentreprenörers Förbund

Den branschorganisationenstörsta Sveriges Städentreprenörersär
Förbund SSEF. Förbundet har företag55 medlemmar. Mot bak-som
grund det antalet företag i branschenstora enbart någraärav procent

företagen anslutna till SSEF. Emellertid har SSEF:s medlemsföretagav
70 marknaden för entreprenadstädning.procent Belysandeav är att av
den undersökning Yrkesinspektionen i Stockholm gjorde 225som av
städföretag under åren 1995-1996 enbart fyra företag medlemmar ivar
SSEF.

För bli medlem i SSEF ställs fleraatt krav. Denna frivilliga auk-
torisation beskrivs i avsnittnärmare 13.4.1.

SSEF problemen med ekonomisk brottslighetatt ianser är stora
branschen och det därför förbundetär har auktorisation och påsom en
olika arbetar försätt uppköpare skall efterfråga tjänsteratt från seriösa
företag.

13.3.2 Städ Fönsterputsföretagens Riksorganisation

Städ Fönsterputsföretagens Riksorganisation har 45 medlemsföretag.
Man räknar dock med det finns 900 företag i landetatt sigägnarsom

fönsterputsning. För bli medlem i organisationenatt ställs flera krav.
Denna frivilliga auktorisation beskrivs i avsnittnärmare 13.4.2.

Branschorganisationen städbranschen har problematt att medanser
oseriösa företagare. Medlemmarna tillhör regel HAO.som

13.3.3 Sveriges Rengörings Tekniska Förbund

Sveriges Rengörings Tekniska Förbund SRTF yrkesförbundär ett
med omkring 1 000 medlemmar. flestaDe medlemmar administra-är

arbetsledaretörer, och utbildare inom rengöringsbranschen. Med-
lemmarna kommer både från den offentliga och privata sektorn. Dess-

35 tillverknings-är ochutom leverantörsföretag medlemmar.
Förbundets främsta mål förmedla yrkesmässigär infonnation,att

initiera och stimulera utvecklingen inom det rengöringstekniska om-
rådet och verka för förbättrad utbildning inom rengöringsyrketsen
olika nivåer. Tonvikten ligger sprida infonnation, bl.a.att ger man

böcker upphandling,ut anordnar städningmässor ochom om genom-
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städpersonal.utbildningfor av
avtalenistädtjänsterupphandlarerekommenderarSRTF att av

anlitas.fárinteunderentreprenörerreglerar att
medlem-blistädföretaglåtabeslutatSRTF ävenhar1996 attUnder

organisationen.imar
medarbetepågårGolvrådet attSvenska ettmed bl.a.Tillsammans

Bakgrunden ärstädföretag. attförauktorisation manfrivilliginföra en
företag.oseriösamedproblemharstädbranschenattanser

GolvrådetSvenska13.3.4

golv ochkringfrågorolikabranschråd förGolvrådetSvenska är ett
tillverkningsföre-städföretag,organisationer,Medlemmargolvvård. är

medlemmar,240 ettGolvrådet harlandsting.och varavkommunertag,
städföretag.nittiotal är

medlemskap.förkravetiskavissinförtnyligenGolvrådet har
branscheniverksamtvarithaskallföretagetsökandedetFörutom att

ekono-godbl.a.ansvarighetsförsäkring krävshaochtidunder viss en
mi.

ochmed SRTFtillsammansarbetepågårtidigare ettSom nämnts
införamedOrganisation ettRiks attFönsterputsföretagensStäd

problemenminskasyfteistädföretag attauktorisationförsystem av
branschen.iföretagoseriösamed

Almega13.3.5

Arbetsgivare-SvenskatillhörarbetsgivarförbundAlmega är ett som
finnsmedlemmar. Detstädföretag600Almegal ärSAF.föreningen,

deteftersommedlemmarblistädföretagenbland attintressestortett
uppdrag.visstfåförförutsättning ettattkan envara

iinnebärarbetsgivarförbund. attDet settstortAlmega öppetär ett
försäkringarochmedlemsavgiftbetalarhelstföretagvilket somsom

medlem.blihar rätt att
med-städföretag äroseriösamedproblemvissafinns somDet

Almegamedlemskap.sittutnyttjarföretagDessaAlmega.ilemmar
drivakravetförenamöjligt attintedet att enemellertid ärattanser

medlemskap.företiska kravinföramedarbetsgivarförening attöppen
gjordeStockholmiYrkesinspektionenundersökning avdenAv som

fjärdeknapptframgår vart1995-1996 attårenunderstädföretag225
arbetsgivarorganisation.i någonmedlemmar45företag var
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13.3.6 Fastighetsanställdas Förbund

Fastighetsanställdas Förbund Fastighets den dominerande fack-är
föreningen för arbetstagare verksamma i företagär bedriversom som
fastighetsunderhåll.

Fastighets städbranschen har problem med ekono-att storaanser
misk brottslighet. Problemen har funnits sedan länge. ekonomiskaDen
brottsligheten riktar sig de anställda och samhället. gällerDet demot
anställdas arbetsrättsliga rättigheter, lönefrågor, arbetsmiljölagstiftning

for samhället undanhållna skatter och avgifter.samt Ett problem är
förekomsten arbetsgivare utnyttjar anställda, kan befinnaav som som
sig i starkt underläge bristande utbildning,ett språksvårighetergenom
och kanske avsaknad uppehållstillstånd.av

Fastighets har länge drivit kravet näringstillstånd för städentrep-om
Frågan väcktes förstarenörer. gången i början l970-talet.av

Av motioner till kongressema framgår i de lokalaatt uteman
föreningarna har problem med oseriösa företag utnyttjar anställda.som
Arbetsmiljön dålig och städare sliter sig i förtidär grund denut av
pressade arbetsituationen inom entreprendabranschen och avtal inteatt
följs. Enligt kongressmotioner problemen ha ökat i branschen.synes

År 1990 Fastighets handlingsprogramantog sikteett tog attsom
städyrket till miljöjobbgöra stolt över. handlarDetatt vara om

insatser såväl arbetsorganisationrör arbetsmiljö och yrkesut-som som
bildning. det handlarMen också sanering städbranschen.om en av

Från fackets sida arbetar bl.a. med minska arbets-attman
miljöproblemen med ensamarbete. Genom ändrad organisation kan
städning ske i lag; inom laget med arbetsuppgifterna.turas man om
Ytterligare minska ensamarbetetsätt städning skerett underatt är att
dagtid. Städarbetet kan också utvecklas till föratt störreta ansvar en
del den inre miljön, skötsel blommor, belysningt.ex.av av m.m.

viktig frågaEn det gäller städyrket utbildningnär och vidareut-är
bildning. Ett krav har betydelse för yrketsannat ökaärstatus attsom
andelen heltidsanställningar.

Fastighets arbetar med fackligt handlingsprogram ekono-ett motnu
misk brottslighet. Det gäller frågan etableringskontroll, samverkanom
med Landsorganisationen LO och branschorganisationer, verka för att

handledning vid anlitande fram, offentliggöraentreprenörer tasen av
oseriösa entreprenadföretag och utarbeta facklig handbok i arbeteten

oseriös näringsverksamhet. Vidaremot arbetar projektgrupp med atten
fram samlad strategi ekonomiskta brottslighet.moten
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Egensanering13.4

auktorisationfrivilligaSSEF:sl3.4.1

auktorisa-vissauppfyllerföretagetkrävsSSEFimedlembli attFör att
auktorisations-fungerarstyrelseSSEF:stionskrav. Det somär som

medlems-kvalifikationer. Ettsökandensuppgiftmed prövanämnd att
vadiakttagande ärmedskyldigtvillkorenenligt att somföretag avär

skyldighetersina stat,gentemotfullgöraavtal,ochi lagföreskrivet
sjuttiotal företagtidigare äranställda. Som nämnts ettochkommun

städbransch-iegensaneringenutvecklasyfteSSEF. Iimedlemmar att
sekel-ochkvalifikationsvillkoren motändrat1996underhar SSEFen

200omkringtillmedlemsantalethöjamedräknarskiftet attman
aktie-enbartintevillkorenförändringen är attföretag. Den största av

handelsbolag.medlemmar ävenblikanbolag utan

skallauktorisationochmedlemskapsökerFöretag som

handelsbolag,elleraktiebolagsfonnidrivas som
år,minst tvåibranscheniverksamtvaritha

välrenommerat sätt,åtagandensinatid skött ettdennaunder
dispenslämnatauktorisationsnämnden intei SAFmedlem omvara

därifrån,
företagshälsovård,tillanslutenvara

arbetsmiljöfrågor,internkontroll ifungerandeha en
verksamheten,förkvalitetssystemha ett

personalmedentreprenadverksamhetenhuvuddelenbedriva egenav
och

kontrollekonomiskårlig samtobligatoriskgenomgå en
avgifter.ochskatterförrestfördinte vara

F-skattebevis.bl.a.skall företagetansökningshandlingarFörutom ge
auktorisationsnämndenföranstaltarmedlemföretagInnan antasett som

besik-revisionsberättelseoch samtårsredovisninggranskning avom
plats.företagettigar

auktorisa-följakunnaskallkontinuerligt attSSEFFör uppatt
sinårligenmedlemsföretagetskallefterlevstionsbestämmelsema ge

årsredovisning.
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Medlemskap13.4.2 i Städ Fönsterputsföretagens
Riksorganisation

För bli medlem i Städ Fönsterputsföretagensatt Riksorganisation
krävs bl.a.

företaget registreratäratt
företaget varit verksamt i branschen i minstatt årtre
företaget skött sina åtaganden välrenomeratatt ett sätt
företaget ansöker medlemskap i Handelnsatt Arbetsgivarorgani-om

sation HAO.

Övrig13.4.3 auktorisation

Under hösten 1997 det meningen Städbranschensär Auktorisationsatt
Nämnd SAN kommer bildas. lnitiativtagare Svenska Golvrådet,att är
Sveriges Rengöringstekniska Förbund och Städ Fönsterputsföre-

Riks Organisation. kravDe kommertagens ställas föratt attsom en
näringsidkare skall bli auktoriserad följande.är

Ekonomi och seriositet

branscherfarenhet
inneha F-skattsedel
följa gällande lagar
ha ansvarsförsäkring
använda godkända underentreprenörer

bokslut skall anmärkningsenaste utanvara
företaget skall ha dokumenterat kvalitets- och miljösäkringssystem

Utbildning

företagsledning och arbetsledning skall ha väl dokumenterad kom-
petens
Städpersonal skall ha certifierad och godkänd grundutbildning
PRYL-projektet

vid personalbyte får grundutbildning saknas högst månader6
kontinuerlig fortbildning



Städbranschen 3471997: l 1SOU l

FörbundFastighetsägareSveriges13.4.4

andra intres-medtillsammansFörbund driverFastighetsägareSveriges
enskilda städare.certifieringinförasyfteprojekt i attsenter ett aven

utgiftspostför städningdriftkostnadema ärBakgrunden storär att en
sköttaFelaktigtkompetens.kravställermiljökravökadeoch att

sida räknarförbundetskostnader. Frånocksåinnebärgolv stora man
företagoseriösaantaletleda tillkommercertifieringmed attattatt en

personal.utbildadkrävamarknaden kommerminskar eftersom att
framförmed SABOtillsammansdrivsprojekt att taEtt annat

reglerSådanastädtjänster.upphandlingförföreskrifterdetaljerade av
städtjänsterköpareför branschenfå betydelsekommer attatt avgenom

högre kravställa entreprenörer.kommer att

iArbetet Norge13.5

auktorisationFrivillig

för företag ifrivilligt auktorisationssysteminförtharI Norge ettman
arbets-HuvudmännenUtvikling-godkjenning. ärstädbranschen: Ren

fackför-ochLandsforeningServicebedriftenesgivarorganisationen
auktoriserat måstebliArbeidsmandsforbund. Förbundet Norsk att
utvikling besökerfrånkrav. Renuppfylla vissa Experterföretaget

företaget harundersöksBl.a.kontroller.andraochföretaget gör enom
företagetarbetsmiljölagstiftningen,intemkontroll enligtfungerande att
tillräck-länder harfrån andrapersonalavgifter,ochbetalar skatter att

varningsskyltar ochläsa norskaför kunnaliga språkkunskaper attatt
företagdrygt 100hösten 1996personalen. Underutbildarföretaget var

ålagdatrettiotal företag, göragodkända. attDessutom ett som varvar
för 70-företaggodkännas. Dessaförbättringar,vissa väg att svarar

anställda. Påsammanlagt 12 000harmarknaden och tre80 procent av
finns detgodkända företag. Norgelmed 350räknarårs sikt man

enmansföretag.hundraoch fleraanställdamedomkring företag000l
medlemsföretagenkrävdeLandsforeningServicebedriftenes att

fallår 1995. lvid utgångenauktorisationansökte annatsenast avom
organisationen.städföretagetuteslöts ur

med oseriösaproblemauktorisationssystemettillBakgrunden var
kunde konkurreradärigenomregler ochföljdeföretag intesom

auktorisations-väsentlig sidaföretag.seriösa Enandra villkor än av
i branschen.till företagenkunskap det, bl.a.spridaärsystemet att om

auktori-begärkommunernarekommenderassidaFrån attattstatens
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sationsbevis eller motsvarande dokumentation visasatt i sambandupp
med upphandling.

offentligaDen sektorn har också infört kvalitetskrav vid upphand-
ling städtjänster.av

Norsk Renholdsinstitutt NRI-

NRI sammanslutning städföretagär renholdsbedrifter och haren av
104 företag medlemmar. Organisationen godkänner städföretag.som

bliFör medlem krävs företagetatt momsregistrerat, för räken-att är
skaper, registerat i verksamhetsregistretär uppfyller flertalsamt ett
krav sikte på arbetsmiljön.tarsom

Kommunenes Sentralfirbund KS

Kommunenes Sentralforbund driver aktion den ekonomiskamoten
brottsligheten och syftet alla kommuner och fylkeskommunerär att
skall öka sin vaksamhet ekonomisk brottslighet vid bl.a. upphand-mot
ling. Arbetet går bl.a. öka samarbetet med myndigheternaut ochatt
organisationerna arbetsmarknaden.

överväganden13.6 och förslag

Är13.6.1 städbranschen för ekonomiskutsatt

brottslighet

Utredningens bedömning: Städbranschen särskilt forär utsatt
ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten består
främst i skatte- och avgiftsundandraganden.

Skälen för utredningens bedömning

Undersökningar den ekonomiska brottslighetenav

De undersökningar gjorts visar städbranschen under lång tidattsom
utnyttjats oseriösa företagare. Av entr-76 framgår tillhanda-attav
hållande arbetskraft utnyttjades i skatte-entreprenörer ochav genom
avgiftsundandragande syfte.
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entydigastädbranschutredning inteårsUppgifterna i 1979 är men
revisionertaxeringsgranskning ochRSV,intresse är att genomsomav

branscher, ansågolikaöverblickenden bästakanske har över att pro-
påtagliga.blemen var

näringstillståndkrävdesansåg detEkobrottskommissionen attatt
ekono-till med denkommastädbranschen för kunnainfördes i rättaatt

brottsligheten.miska
vid handenbranschstudieoch Pia WikströmsDan Magnusson ger

brott ochförekom misstankereviderade företagi 40 procentatt omav
oredo-brister i bokföringen,materiellaförekomi 50 t.ex.procentatt

branschkartlägg-iuppgifter återfinns RSV:sLiknandevisade intäkter.
facketochbranschorganisationemaFöreträdare förningspromemoria.

städbranschen.oseriösa företag idet finns mångaattanser
ekono-problem medbranscher harandramed mångalikhetI som

företag.städmarknaden seriösa Sam-dominerasmisk brottslighet av
med lågakonkurrerarföretagofta små,finns det många,tidigt som

Granskningenbetalas.och avgifter inteskatterbygger påpriser attsom
visar skatteundan-Stockholms länstädföretag i1995-96 attav

fall harunderentreprenörskonstruktioner i vissaolikadraganden genom
isatts system.

brottslighetenden ekonomiskabedömningutredningensEnligt är
städbranschen.omfattande i

Entreprenadbransch

städbranschenekonomisk brottslighet iformen ärvanligasteDen av
finns städ-ske olika Detskatteundandraganden. kanDetta sätt.

registrerade och intealltså inteochföretag helt ärär svarta somsom
avgifter.skatter ochheller betalar några
utföra arbetenentreprenadföretag kanVita att tasvarta genom

byggbranschen förekom-inomarbetskraft. På liknande sättsvart som
det lättare dölja verk-bl.a. eftersomunderentreprenaderdet är attmer

slutit det grund-denandrasamheten bakom entreprenörer än som
förefalleruppdragsgivaren.med Detläggande städavtalet som om

i i städbranschen iharunderentreprenöreranvändandet systemsattsav
avgifter.ochsyfte undgå skatteratt

det i städföretagetstädbranschen går bl.a. påinomFusket ut att
arbeten utförda underentreprenörer. Dessakostnader förredovisas av

bokföring elleri regel inga intäkter i sinredovisarunderentreprenörer
riktiga, dvs.kanskattemyndigheten. Underentreprenörematill attvara

skatte-utfört städarbete. Genomarbetskrafttillhandahållitde som
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revisioner har emellertid kommit fram kostnader för under-att
endast kan luftfakturor,entreprenörer städföretagetutgöras av som

köpt mindre ersättning. De medel städföretagetmot uttagen av ur
dessa s.k. underentreprenörsfakturor möjliggör, används till attsom

avlöna städföretagets arbetskraft och till före-svarta uttagegen egna
tagsledama.

Eftersom branschen antalsmässigt domineras småföretag detärav
också relativt vanligt med skatteundandraganden typiska förärsom
småföretag i allmänhet, avdrag gjorts för rörelsefrämmandet.ex. att
kostnader.

Men andra ekonomisk brottslighet förekommer.även Dettyper av
gäller företag bryter arbetsmiljölagstiftning, arbetstidsbestäm-motsom
melser och kollektivavtal andra regler gäller arbetsmark-samt som
naden. Därigenom får företagen ekonomiska fördelar.

yrket invandrarel överrepresenterade. På kärv arbetsmarknadär en
kan de anställda ha svårt tillvara sina intressen, särskiltatt ta om man
har dåliga språkkunskaper och inte känner till de rättigheter gäller.som

förekommerDet arbetstagare saknar uppehållstillstånd hamnaratt som
i beroendesituation hos arbetsgivare utnyttjar deras utsattaen som
ställning. Arbetstagare betalas med löner långt under avtalen. Arbets-

inte anställda och uppbär löner står utanförärtagare svartasom som
delar det sociala trygghetsystemet och tillgodoräknas intestora t.ex.av

pensionspoäng. ekonomiska brottslighetenDen inom städbranschen har
därför social dimension det särskilt angelägetgör atten som sanera
branschen.
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frånstädbranschenskall13.6.2 Hur saneras

brottslighetekonomisk

flera metoderkrävsDetoch bedömning:förslagUtredningens
ekonomiska brottslig-denpåtagligt minskaföri samverkan att

städbranschen.heten i
för F-skattsedel.kravSkärpta

huvudentreprenöranlitasunderentreprenörNär av enen
underentrepre-ersättningenskall skatteavdrag göras även om

F-skattsedel.harnören
förupphandling skärpssektornsoffentligaDen att ute-

normalt intebörUnderentreprenörerföretag.oseriösa settstänga
rekommenderas krävaoffentliga sektornfå förekomma. Den att

namnbricka kanbärStädpersonalentreprenadföretagens samtatt
personalbehörignamnlistorskallVidareuppvisa ID-kort.

uppdragsgivaren.tillges
specificeradebegärafår möjlighetSkattemyndigheten att

arbetsgivarav-ochskatteavdragvilkauppgifter över personer
gifter avser.

branschensangelägetdetUtredningen att egen-anser
fortsätter.saneringen

skallnäringsidkareskyldighetSkattebetalningslagens att
skatteflyktskommitténsochSkattemyndighetenhosregistreras

legitimationavkrävaför Skattemyndighetenförslag atträttom
möjligheternaökararbetsplatsenvistas attsompersonerav
arbetskraft.ochnäringsidkareoregistreradeupptäcka svart

bedömningförslag ochutredningensSkälen för

branschenoegentligheternanäringstillstånd motverka iKan

lämpligförefallanäringstillståndpåseende kanVid första att vara en
branschen.brottsligheten iekonomiskadenminskalösning för att

byggbranschenexempelvisskillnadtill över-Städbranschen är, mot
huvudsakmed iregistrerade företagantalmed begränsatblickbar, ett

dock företagförekommerVissainriktning.ensartad motgränsytor
byggstädning.rivning och Detsysslar medbyggbranscheninom som

sigauktionsföretagflyttfirmor, även ägnarocksåfinns etc. som
finnasocksåproblem kanvindsröjningar Vissa närflyttstädning, m.m.
verksam-eftersomstädföretagvaddefinieragällerdet är ettatt som
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heten kan bestå utför vissa städarbeten med enklastav en person som
tänkbara utrustning, kanske vid sidan andra arbeten.av

Branschen svårfângad. finns företagDet saknar fasta kontorär som
och i stället har kontoret fickan eller i bilen. denAv utredning som
Yrkesinspektionen i Stockholm gjort städföretag225 under årenav

framgår1994-1996 sammanträdesplatsen med arbetsgivaren inteatt var
traditionella arbetsställen kök, källare, och lager-utan sommarstugor
lokaler. Huvuddelen verksamheten bedrivs hos kunderna. Detav
förekommer oregistrerade företag, alltså inte deklararerar ochsom
således erinrasHär registreringsskyldigheten införtsär svarta. om som

den skattebetalningslagen. Denna skyldighet metodärgenom nya en
komma till med oregistrerade företag. Vidare har Skatte-rättaatt

flyktskommittén nyligen föreslagit Skattemyndigheten skall fåatt rätt
begära befinner sig i verksamhetslokal skallatt att en person som en

legitimera Införssig. denna befogenhet ökar möjligheterna upprätt-att
hålla skyldigheten registrera näringsverksamhet. Dessutom kanatt svart
arbetskraft upptäckas.

När det gäller antalet företag får räkna med mörkertal. Tillettman
detta kommer det okända antalet uppdragstagare utför städningsom
o.d. i hushållen. problematikenDen behandlas i kapitel 15senare om
konsumentsektom.

svårighet med näringstillståndEn inriktas på deär att systemet
redan registrerade företagen. befinner sigDe utanför ochsystemetsom
driver sin verksamhet helt omfattas inte kontrollen. Tyngd-svart av
punkten kommer alltså företagligga på de allt vita, låtatt ärtrotssom

problemen kan så bakom fasaderna.att storavara vara nog
också svårt fångaDet de oregistrerade företagen. jäm-Iär att

förelse med två verksamheter omfattasredan tillstånd yrkes-ärsom av
trafikens fordon och lokaler förhållandevis lättarestaurangemas att
identifiera.

Problemen i städbranschen oseriösa Entreprenörerär entreprenörer.
med arbetskraft eller underentreprenörer kan utföra sinsvart svarta
verksamhet det dolda;i i lokaler utanför ordinarie arbetstid ochtomma

andra redskap begränsad städutrustning. Vidare kan städ-änutan en
verksamhet med lätthet förklädas formellt ingå led iatt ettgenom som

verksamhet, serviceverksamhet, fastighetsskötsel e.d. kom-Härannan
också problemet med bulvaner. Med andra 0rd det svårtär attmer

identifiera företagen. Vidare de företag ändå finns i registrenär som
svåra kontrollera. torde därför fåDet andra branscher med såatt vara

kontrollproblem i städbranschen.stora som
Som finns inom yrkestrafiken och restaurangnäringen redannämnts

i dag tillståndsplikt. Det också verksamheter oberoendeär som av
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vandelsprövningen redan underkastade samhällskontroll nykterhet,är
trafikbrandskydd, hygien, Det har alltså varit möjligt i dessam.m.. att

branscher kontrollinstrument ekonomiskbygga brottslighetett mot
det blivit för resurskrävande.utan att

städbranschen finns i dag inte några andra regel- eller kon-Inom
för företagandetrollsystem gäller i allmänhet. kandem Manän som

frånutveckla befintligt måste grunden etab-alltså inte systemett utan
för städbranschen med de kostnader det förlera kontrollsystemett nytt

kostnader med ochmed sig. dessa måsteMot vägas nyttan systemet
bättre befintligtkan användas Ettsätt.ett system somom resurserna

F-skattsedel. finns möjlighetgäller generellt prövningen Härär enav
fråga utvecklaskrav och granskning. Dennaskärpaatt senare.

näringstillstånd blir,avskräckandeYtterligare fråga hurär etten
finns inte någrakan knytas till tillståndet. Detmed sanktionerde som

varken för företagare elleretableringshinder i branschen,naturliga
egentlig utrustningvarken investera i någonbehöveranställda. Man

språk-inte heller ha godautbildning. behöversärskild Maneller ha
affars-etablera sig i branschen. Denlättalltsåkunskaper. Det är att

tillståndi branschenför sig ärmässiga risk någon utantar att ge
begränsad.

för städ-näringstillstånd kaneffektivdärför hurFrågan är ett vara
kontrollsvårighetema såbedömningutredningensEnligtbranschen. är

näringstillstånd riskerar krävaordning med att storastora att resur-en
heltdenblir låg. Därtill kommereffektivitetensamtidigt attsomser

därförframstårkontrollen.omfattas Detintesektornsvarta somav
skattekontroll, inne-ökadeffektivare att satsa somresurserna en
F-skattsedel och kontrollföretag, kravidentifieringbådefattar av

näringstillstånd.införataxeringen, än attav
registerbranschkontroll övergraden upprättalägsta ärDen ettattav
bl.a.föreslogStädbranschutredningenbranschen.företagen i ettatt

inteupprättades dockinföras.skulle Sombranschregister nämnts ett
tillgängliga ibranschuppgifterdag finnsisådant register, gene-men
innehåller samtligaföretagsregisterharrella register. SCB ett som

inkomst-näringsverksamhet iredovisarföretagnäringsidkare och som
näringsidkare.registreradedeklarationen eller på ärsättannat som

uppdragstädverksamhetSNI-kodVarje näringsidkare åsattär en
städföretagenföretagsregistret kan alltsåhar SNI-kod 74701. Genom
skatteregistercentralaskatteförvaltningensfram. finnsDessutomtas
kontinuerligfram SNI-kod.där städföretagen också kan Entas genom

hållaskatteförvaltningen förkommunikation sker mellan SCB och att
registeruppgiftema städ-Med hänsyn tillregistren aktuella. att om

saknas anledning införaföretag redan finns tillgängliga det ettatt
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register.särskilt
och liknande frågor börnäringstillståndgäller frågandetNär om

näringsförbudbehandlas. Lagstiftningennäringförbudetäven om
kandomstol efter talan åklagareoch innebärinfördes 1986år att av

dömts för ekono-innebär dennäringförbud.meddela Det t.ex.att som
för-under den tidfått näringsförbud intebrottslighet ochmisk som

Efter lagstift-företagare. detverksambudet gäller kan attsomvara
meddelas vidnäringsförbud i principunder 1996 skaningen skärpts år

ålegatåsidosatt vadringa någonbrottslighet inte närär grovt somsom
åsidosättanden kanOckså vid andranäringsidkaren i verksamheten.

näringsför-års regler förväntasnäringsförbud meddelas. Efter 1996 att
omfattning tidigare.bud meddelas i väsentligtkommer större änatt

Skärpta krav för F-skattsedel m.m.

förstädföretag uppdragsgivare. förutsättningEtt utför tjänster En att
uppdragsgivarestädföretag skall kunna anlitassvårighet ärett utan av

uppdrags-det har F-skattsedel innebärF-skattsedel. Innehavetatt attav
ersättningar till städ-givaren slipper skatteavdragtänka på göraatt

företaget. innehavetfysiskOm uppdragstagaren är avperson angeren
uppdrags-F-skattsedel arbetsgivaravgifter inte behöver betalasatt av

inteuppdragsgivarengivaren. har A-skatt ochOm uppdragstagareen
ansvarig för eventuellaskatteavdrag regel utbetalarenblirgör som

betydelsecentral iobetalda F-skattsedelskatter. betyderDet äratt av
och mellanrelationen uppdragsgivare och uppdragstagaremellan

huvudentreprenör underentreprenör.och
sker mellan huvud- och underentreprenörde uppläggI är ensom

innehar F-skattsedel.förutsättning betalningsmottagaren I annatatt en
fall och har inte skett inträderskall skatteavdrag sågöras ansvar.

F-skattsedeln missbrukasUpplägget går således på att attut genom
tillskatteavdrag. övergår dåutbetalaren slipper Ansvaretgöraatt

indrivning.sig oåtkomlig förunderentreprenören olika sätt görsom
Under-fläckfria.bygger på huvudentreprenöremaSystemet äratt

och vid behovföretag kan köras i botten ersättasentreprenöremas av
F-skattsedelF-skattsedel. innebär kraven förföretag med Det attnya

företag bl.a. städbranschen. näringsidkaremåste skärpas för i En som
F-skattsedel tilldelas A-skattsedel. Följdenuppfyller kraven förinte en

Ärersättningen.blir uppdragsgivaren måste skatteavdrag pågöraatt
skall arbetsgivaravgifteruppdragstagaren fysisk dessutompersonen

betalas. Följer inte utbetalaren reglerna för A-skatt inträder ansvar.
strukturella problemet med skatteundandraganden i städ-Det
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branschen framför allt knutet till användandet underentreprenörer.är av
komma och åstadkomma uppbörd såFör närmareatt närapengarna en

källan möjligt föreslår utredningen huvudentreprenörer skallattsom
skyldiga skatteavdrag för underentreprenörer. Vid betal-göraattvara

ning till underentreprenörer skall avdrag under-göras även om
har F-skatt.entreprenören

behandlas ytterligare i kapitel metoder förfrågor 14Dessa om
entreprenadbranschema.

näringsidkareRegistrering m.m.av

företag finns registrerade.angeläget samtliganaturligtvisDet är att
för skattemyndig-grundläggande förutsättningRegistrering är atten

skall deklarationföretagheten krävaskall kunna ettatt m.m.ge
i vissaallvarligt problemnonfilers,företag, s.k.Oregistrerade är ett

registre-företag och demfånga sådanabranscher, och sättett upp
i landet. Utred-genomförs olika hållrade PEK-projektdeär som

vidare kapitel 18. Iutvecklasningen PEK-projekten seföreslår att
skyldighet för närings-införtsharden skattebetalningslagen ennya

detta föranmälabörjar elleridkare verksamhetinnan övertasatt en
mervärdesskatte-gällaföreslåsregistrering skattemyndigheten. Dettill

pliktig verksamhet.
Skattemyndighetenförmöjlighet införsUtredningen föreslår att en
specificerademånatligen lämnarkräva näringsidkareatt att upp-en

skatte-preliminärskattgifter innehållenför vilka arbetstagareom
möjlighetSkattemyndighetensavdrag arbetsgivaravgifteroch avser.
ochi företagarbetarökar faktiskt göravilkadå kontrollera ettatt som

arbets-ochskatteavdragarbetstagarevilka görsjämförelser med för
givaravgifter betalas.

skattemyndig-PEK-projektentillanknytningfråga har ärEn som
identifie-lokali vissfinnsdenbefogenhet krävahetens att att ensom

Skattemyndighetenförtill budsstårsig. kontrollforrnerDe somrar
densamverkan medochöverenskommelsenormaltbygger som

kunskapha konkretmåsteskall kontrolleras och Skattemyndigheten om
skall kontrolleras. Omför verksamhet ensomvem som ansvarar en

skattemyn-uppgifter måsteinnehavare inte självmant lämnar relevanta
krävadigheten tidsödande efterforskningar. Någon rättgöra att att

polisen harskall legitimera sig föreligger inte. Enbart rätt attpersoner
föreslagitkräva legitimation. Skatteflyktskommittén har nyligen att

taxeringsbesökskattemyndigheten skall få befogenhet vid revision,att
eller skattekontroll begära befinner sig platsenattannan person som
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i fråga kanskall identifiera sig. Förutsättningen är att antaspersonen
med den kontrollerade verksamheten känne-ha sådant samband attett

betydelse för kontrollen. Förslaget börhans identitetdom är avom
städföretag och utredningen tillstyrkerunderlätta kontrollenkunna av

därför förslaget.
Även upphandling bör kontrollen kunna skärpasvid offentlig när

utför städarbete arbetsplatsenvilka sedet gäller personer som
nedan.

Upphandling

branschorganisationema och facket detföreträdare förEnligt är ange-
konkur-upphandlingen blir säkrare. Genom denden offentligaläget att

anbudsgivareanbudsförfarandet för med sig kan oseriösarens som
arbetskraft kan anlitasbilliglåga anbud i vetskaplämna att svartom

kan utföra arbetet.eller underentreprenöreratt
det gäller offent-redovisar utredningen sina förslagkapitelI 20 när

skall förkastasförslag orimligt låga anbudlig upphandling. Ett är att
förklaring till det låga priset.anbudsgivaren lämnat rimliginte enom
restriktiv vid användningrekommendation sikteEn tar att vara av
byggbranschen finns det fåTill skillnad iunderentreprenörer. mot

i Städbranschen. Arbetetanlita underentreprenörersakliga skäl att
entreprenadföretaget har anställd personal.väl förlämpar sig att egen

specialarbeten o.d. kan motiveraEnbart vid arbetstoppar, attman
rekommenderar därföranlitas. Utredningenunderentreprenörer att man

utföra arbetet medentreprenadavtalet reglerar måstei entreprenörenatt
från ochpersonal. Enbart efter tillstånd upphandlarenanställd näregen

Ävenkunna godtas.särskilda skäl föreligger bör underentreprenörer
ekonomiskavtalsvillkor kan användas för motverka brotts-andra att

ochall Städpersonal skall bära namnbrickalighet, kravet på attt.ex.
kapitelkunna uppvisa ID-kort vidare 20.se

Egensanering

Städbranschutredningen bedömde det år fanns omkring 0001976 1att
städentreprenadföretag. dag antalet företag mellan 000-4 000,I 2är

från registrerade företag eller det antalberoende utgår somav om man
Årfinns marknaden. företag medlemmarenligt SSEF på 1979 44var

kraftiga ökningen antalet städföretag har med-i SSEF. denTrots av
har i dagsläget sjuttiotallemsantalet inte ökat SSEFnämnvärt. ett

medlemsföretag.
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Expansionen företag i städbranschen gäller småföretag, inteav
sällan enmansföretag. Signifikant för företagsstrukturen inom städ-
branschen fåtaligaSSEF:s medlemmar förär inte mindreatt änsvarar
70 marknaden.procent av

SSEF har sedan länge auktorisation där medlemsföretagen kon-en
trolleras. Denna egensanering har olika betydelse försätt att sanera
städbranschen. För köparna upplevs auktorisationen garanti försom en

företaget seriöst. Medlemsföretagen måste kontinuerligtäratt upprätt-
hålla hög standard och företag har för avsikt söka medlem-atten som
skap iakttamåste de krav ställs.som

Ändå får utgå från auktorisationen inte har så betydelseatt storman
för det enskilda medlemsföretagets seriositet. nämligenDet oftaär
fråga etablerade företag med många anställda utför omfattandeom som
arbeten uppdragsgivare. Det rimligen seriösa företagärstora oavsett
förekomsten auktorisation.av en

Problemet i städbranschen framför allt de mindre företagen ochär
de omfattas inte egensaneringen eftersom de varken medlemmarärav
i SSEF eller kan komma i fråga för medlemskap.

Det därför angeläget egensaneringen utvecklas och kanär att
komma omfatta fler företag. SSEF har ändrat auktorisations-att nu
villkoren i syfte öka antalet företag kan komma i fråga. Denatt som
viktigaste förändringen inte enbart aktiebolag kan auktoriserasär att

handelsbolag. räknarSSEF med antaletäven medlemsföretagutan att
kan öka tilll omkring 200.

framgåttSom organisationstillhörigheten splittrad i städbranschenär
eftersom det finns flera branschorganisationer har frivillig aukto-som
risation eller kommer införa sådan. Enligt utredningenssnart att en
bedömning kan auktorisationsförfarandet bli slagkraftigare om orga-
nisationerna kunde sig auktorisation. Till dessena om en gemensam en

del företagen i städbranschen anslutna till auktorisa-större är ettav
tionssystem kan egensanering inte verkningsfullt medelettanses vara

den ekonomiska brottsligheten.mot

Strukturella förändringar

städbranschenInom utvecklingen städning och blirär att ettmer mer
Ökadyrke, heltidsyrke inte tillfälligt eller någon bisyssla.ärett som

mekanisering och högre kompetens kräver också utbildning i sinsom
ökar stabiliteten inom yrket och minskar personalomsättningen.tur

Kvalitetssäkringsnormema medför också yrkets uppvärderas ochatt att
högre krav ställs företagen.
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städarbete i ökad utsräckning skerYtterligare tendens är atten
anlita arbetskraft.dagtid, vilket minskar möjligheternaunder svartatt

branschen gäller främst deutvecklingen inomVad sagts omsom
antalsmässigt domi-de mindre företagen,företagen. Blandstörre som

förändringar inte ha skett. Enbranschen, några störresynes urnerar
utveckling dock antalet mindreekobrottssammanhang negativ är att

den höga arbetslöshetenföretag kraftigt. hotbild ocksåökat En är som
bransch med låga etable-rekryteringsbasen för arbeten iökar svarta en

ringshinder.
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Metoder för14

entreprenadbranschema

Sammanfattning

ekonomiskaDen brottsligheten i entreprenadbranschema bygg-, städ-,
och flyttbranschema består huvudsakligen i två olika problem. Det

skatteundandraganden tjänster tillhandahålls privatpersonerär närena
framför allt i bygg- och städbranschema. Dessa problem utred-tar
ningen i kapitel 15 Konsumentsektom. Det andra problemet ärupp om
skatteundandraganden entreprenadtjänster köps näringslivet ochnär av
den offentliga sektorn. Det problemet här förknippat medstora är
användning underentreprenörer. företag,Seriösa organisationer ochav
myndigheter köper tjänster företag vilka inga anmärkningar kanmotav
riktas vad skattebetalningar och liknande. uppdragstagareDessaavser
anlitar i sin underentreprenörer, i eller flera led, för utföratur ett att
hela eller delar uppdraget. Underentreprenörema redovisar inteav
intäkter och betalar lön. Olika varianter finns hur underentre-svart

föranvänds skatteundandraganden.prenörer
l detta avsnitt utredningen olika metoder med hjälptar attupp av

framför allt uppbördssystemet för det skatteundandragandesätta stopp
finns i entreprenadbranschema vid användning under-som av

entreprenörer.

överväganden och förslag

Utredningens Skärptaförslag: krav för utfärdande F-skatt-av
sedel införs för näringsidkare till någon del utför städ-,som
flytt-, bygg-, hantverks- eller anläggningsarbete.

Därutöver skall för städ- och flyttbranschen gälla huvud-att
vid betalning ersättning för städ- eller flyttarbeteentreprenör, av

till underentreprenör, skall skatteavdrag under-göra även om
har F-skatt.entreprenören

På sikt bör efter där skattebetalningarsträva ett systemman
alltid sker i samband med utbetalningar uppdragsersättningar.av
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förslagutredningensBakgrunden till

Bakgrund

entreprenadbranscher. Med bygg-flyttbranschemastäd- ochBygg-, är
medanläggningsbranschen. Problemenbranschen här ävenavses

beskrivits vidbranscherbrottslighet i dessaekonomisk är resp.som
skatte-till områden.koncentrerade två Detbranschavsnitt ärena

utförandetunderentreprenörsledet och det andraundandraganden i är
behandlasavsnitt skalltill privatpersoner. dettaItjänstersvartaav

före-skatteundandragandemed detkomma tillmetoder rättaatt som
underentreprenörer.användningkommer avgenom

skatter ochförtjänas påpekasgår dettaviInnan närmare att att
allaför den delengällande regler betalasavgifter helt enligt största av

utförs imed eller underentreprenörer,arbetende entrepre-utansom,
företag.finns många relativt småalla branschernanadbranschema. I tre

delenbransch harföretagen idock de störreDet är stora avresp. som
arbete före-för påståfinns inget beläggmarknaden. Det att svartatt

detfinns anledningföretag. deti dessa Tvärtomkommer anta attstora
sinföretag följdbl.a. därför dessaförekommer,inte att avsom en

kontroll. Illojal konkurrens ochfungerande internvälstorlek har en
arbetskraft före-användningskatteundandragande svartavgenom

Även harföretagen. dessaframför allt i de mindrekommer om en
med den illojala konkurrensenproblemendel marknadenmindre ärav

före-arbetstagarorganisationer ochbranschorganisationer,så stora att
företag något måsteför enskildaträdare göras, ävenatt om mananser

metoderna.inte är omense
finns olika varianter påi branschavsnitten detframgåtttidigareSom
användningen under-i samband medskatteundandraganden av

och underentreprenörfall huvudentreprenörvissal ägsentreprenörer.
närstående. Användningenföretag varandraeller är avsompersonerav

huvudentreprenörendel affarsuppläggarbetskraft är ettsvart somen av
underenterprenörens endaSå det oftavarit med planera. närärattom

bokför fakturornahuvudentreprenören,funktion faktureraär att som
frigörs tillanvänder de medel dettakostnad och sättsomsom en

torde dock huvudentreprenörlöner. vanligasteDet attsvarta vara en
kan erbjuda lågt prisunderentreprenör.anlitar fristående Denne etten

avgifter inte betalas för dendärför skatter ochsina tjänsterpå att
i vissa fall inför-utför arbetet. Huvudentreprenörenpersonal ärsom

driver sin verksamhet. andra fallmed hur underentreprenören lstådd
bl.a. priset förståovetande borde med hänsyn till kunnahanär attmen

fokusering i diskussionenavgifter inte betalas.skatter och Den som om
finnsjust lågt pris, signal detstädbranschen skett atten omsom
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dock där lett tillekonomiska oegentligheter, haranledning misstänka
det svårarehöjt sina priser. har gjortoseriösa företag Detäven attatt

timdebitering.med hjälpstädföretagare Dethitta oseriösa t.ex.av
arbeten utförs direkt be-förstås ocksåförekommer att svarta en

erfarit detta, bortser frånvad utredningenställare. Enligt är om man
i särskilt avsnitt, jäm-hushållen behandlastilltjänster ettettsom

problem.förelsevis mindre
till lågt prissäljer sina tjänster påunderentreprenörerAtt ett gagnar,

Uppdragsgivaren får arbetet utfört tillavtalskedjan.kort sikt, alla i ett
och detvinst uppdragethuvudentreprenörenlågt pris, görgör en

utför Förlorare dendet.också underentreprenören är entreprenörsom
därför högre prisoch avgifter ochbetalar skatter änetttarsomsom
risk med anlitafår färre uppdrag. Enden oseriöse. Han att svarten
oseriös det gäller skatterdenne inte baraunderentreprenör är närär att

utförs. arbetetdet gäller hur arbetet Omoch avgifter också ärnärutan
förlorare.sig beställarendåligt utfört, vilket ofta visar är ävensenare,

effekt samhällsmoralen och riskFörfarandet negativ påhar är attenen
avgifter behöver betalas, sprider sigoch inteinställningen, skatteratt

och till andra sektorer. Förlorardessa branschertill allt delstörre aven
skatteintäkter.går misteocksågör staten omsom
problemen med underentreprenörertill medkommaEtt rättasätt att

oflentlig upphandling enbart seriö-kontrollen vid såförbättraär attatt
i kapitelvilket utredningen 20. Ettföretag anlitas, ärtar annatuppsa

för vilket redogörsi de branscherna iden pågåregensanering tresom
branschavsnitten.de olika

i riktning ytterligare krävsmetoderDessa insatserär rättsteg men
skall bli effektivt.för förebyggande arbetetdetatt

huvudentreprenörefter modell från Irland, åläggaEtt sätt är attatt,
denne anlitar. Skatte-för de underentreprenörerskatteavdraggöra som

viss angiven utbetalatavdrag ske medkan procentsatst.ex. en
harkan alltid behandlas debelopp eller underentreprenörer A-som om

minskas möjligheten till illojal kon-skatteavdragsmetodenskatt. Med
effektiviseras.skatteuppbörden och kontrollensamtidigtkurrens som

i byggbranschenalternativ, för betalningar har under-Ett annat som
införaSkattekontrollutredningen dir. 1995:1 skyldig-sökts l är attav

kontrolluppgifter. Skattemyndigheten fårför beställare lämna dåhet att
finns och vilkavilka underentreprenörer belopp betalas.veta som som

kombinerasKontrolluppgiftsskyldigheten kan med förett ansvar upp-
och avgiftsskulder, vilket inträder vid under-dragstagarens skatte-

kontrolluppgift. Skattekontrollutredningen har intelåtenhet lämnaatt
kontrolluppgifter. Branschsaneringsutred-förslaglämnat något om

frågan kontrolluppgiftsskyldighetövervägandeningen har för omav
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inhämtat promemoria Skattekontrollutredningensupprättatsen som av
sekretariat. Promemorian bilagd betänkandet bilagaär som

tredje alternativ skärpaEtt kraven för näringsidkare i deär att att
berörda branscherna fåskall F-skatt och få förtroendet själva forståatt
betalning skatter avgifter.och kan ställasKrav vandel och deav
nuvarande kraven ekonomiskpå skötsamhet kan skärpas. Den person-
krets omfattas prövningen kan utvidgas.som av

Ytterligare alternativ huvudentreprenör för allaärett att ansvarar
skatter och avgifter uppdrag dvs. för under-ävenettsom genererar,

Om underentreprenören inte betalar söks huvud-entreprenöremas.
entreprenören.

olika alternativenDe kan kombineras och varieras. Alla alternativen
ellerpå möjligheterna till kontroll och uppbördrör sättett annat av

skatter eftersom det där det enligt utredningens uppfattning finnsär
möjlighet hindra ekonomiskaden brottslighetens framfart.att

Regler skatteavdragom m.m.

Allmänt

Bestämmelser uppbörd skatter finns i uppbördslagenom av
finns former1953:272. Det två skatteuppbörd, A-skatt och F-av

skatt. denFör har A-skatt uppdragsgivaren/arbetsgivarengörsom
avdrag för skatt innan ersättning betalas och den skattenavdragna
betalas till Skattemyndigheten. har F-skatt sköter självDen som
skatteinbetalningama och får således sin ersättning avdrag förutan
skatt. regel har löntagare A-skatt och näringsidkare F-skatt.l Det
förekommer har både A-skatt och F-skatt, näratt t.ex.samma person

bådenågon löntagare och näringsidkare.är
Skattemyndigheten skall efter ansökan utfärda F-skattsedel fören

den bedriver eller kan komma bedriva näringsverksamhetantas attsom
här i landet kap. Skattsedel skall i4 7 § SBL. vissa fall inte utfärdas,

den tidigare har återkallats. Bestämmelserna F-skatt-t.ex. närom om
sedel inte skall utfärdas redovisas längre fram eftersom den regleringen
i allt väsentligt knyter till regleringen F-skattsedel skallnäran av en
återkallas.

Riksdagen har beslutat lag, skattebetalningslagen 1997:483,en ny
SBL, skall uppbördslagen och skall tillämpas fr.o.m.ersättasom
inkomståret 1998. reglerna i mångaDe avseenden desammaärnya

gällande regler det finns också flera nyheter. vik-Densom nu men
tigaste införandet skattekonto. Alla skattskyldiga skall fåär ett ettav

skattekonto hos skatteförvaltningen. På kontot skall finnas debite-eget
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Skattekontot har betydelse främst för närings-rade och betalda skatter.
mervärdesskattepliktiga och/eller skyldiga betalaidkare är är attsom

arbetsgivaravgifter. omfattar de vanligaste skatteslagenSystemet men
preliminärinte punktskatter. ingår F-skatt, särskildI A-systemett.ex.

skatt, arbetsgivare innehållen preliminär A-skatt, preliminär skatt påav
socialavgifteroch utdelning, betalas arbetsgivare,ränta m.m. som av

Arbetstagares betalas till arbets-mervärdesskatt och slutlig skatt. skatt
givarens och krediteras arbetstagarens konto först i sambandkonto

fortsättningsvis hänförmed dennes slutliga skatt bestäms. viNäratt
inte skattebetalningslagen.till gällande regler sägsannatoss avses om

Kontroll uppgifter

kontrolluppgifter,självdeklaration och LSK,lagenl 1990:325 om
kontrolluppgift skall lämnas och vad denfinns bestämmelser närom

skall kontrolluppgift lön ochskall innehålla. Enligt 3 kap. 4 § LSK om
utbetalda ersättningen skatte-andra ersättningar lämnas den utgörom

Kontrolluppgift ocksåuppdragstagaren. skallpliktig intäkt tjänst hosav
denne haruppdragstagaren näringsidkare A-lämnas i de fall ärnär om

åberopatbåde A-skatt och F-skatt inte F-skatt eller han harnär men
och lämnasKontrolluppgift skall kalenderårskattsedeln. senastettavse

betald ersättningföljande Uppgift skall lämnasden januari år.31 om
preliminär skatt.och avdragen

tillför den har betalat ersättningskyldighetfinns ingenDet utsom
uppgift detta tillhar F-skatt lämnauppdragstagare att omsomen

detta särskilt begärs.Skattemyndigheten näränannat

rättsverkningar-skattsedelnsF

for arbete, ellerden betalar ersättningHuvudregeln räntaär utatt som
skatteavdrag Medutdelning skyldig 5 kap. 1 § SBL.göraär att

belopputbetalaren minskar utbetalningen medskatteavdrag ettattavses
innehållnapreliminära skatten ersättningen. Dendenmotsvararsom

till skattemyndigheten. skallskatten skall redovisas och betalas Senare
kontrolluppgift och till skattemyndigheten.upprättas ges

ifinns från huvudregeln skatteavdrag.Olika undantag Dengöraatt
finnsbetydelsfulla regeln i kap. SBL.sammanhanget 5 5 §mest

den ersättningen harSkatteavdrag skall inte göras tar emotom som en
ersättningen för arbetet bestäms eller denF-skattsedel, antingen närnär

F-skattsedeln själv för redovisningbetalas Innehavarenut. av svarar
preliminär skatt.och inbetalning av
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skall betala ersättning till uppdragtagareDen kan godtasom en en
uppgift F-skattsedel, den lämnats i anbudshandling,om om en en
faktura eller jämförlig handlingnågon innehåller utbetalarensävensom
och betalningsmottagarens och adress betalningsmottaga-samtnamn

eller organisationsnummer. Uppgift F-skatt-rens personnummer om
sedel får dock inte godtas den betalar ersättningen kännerutom som
till uppgiften oriktig.äratt

löntagare arbetsgivaren skatteavdragFör enligt tabell A-skatt.gör
Om näringsidkare inte har F-skatt särskild A-skatt skall utbe-utanen

skatteavdrag för ersättning förtalaren arbete med i nonnalfalletgöra
för30 Således skatteavdraget ersättning för tillarbeteärprocent. en

juridisk 30 det enskild näringsidkareNär med A-ärprocent.person en
skatt sker skatteavdrag för löntagare. sakSammasättsamma som
gäller ersättningen inte bestämd tidsperiod inteellerom avser en
betalas vid regelbundet återkommande tillfällen 8 kap. 8 SBL.§ut

fysiska med A-skatt skall arbetsgivaravgifterFör betalas.ävenpersoner
gäller inte juridiska med A-skatt.Det personer

fall fårenskilda Skattemyndigheten besluta skatteavdragFör att
skall beräknas enligt särskild beräkningsgrund. förutsättningEn fören

sådant beslut överensstämmelsen mellan preliminäradenärett att
skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan bliantas
bättre kap. näringsidkare8 ll § SBL. En med A-skatt och i sinsom

skall skatteavdrag för arbetstagare kan, det finns särskildagöratur om
skäl, begära skatteavdraget skall lägre 30änatt procent.vara

Bakgrunden till -skattsedelnF

F-skattereformen genomfördes år 1992 och tillämpas fr.o.m. den l
april 1993. Syftet med reformen knyta skyldigheten göraatt attvar

skatteavdragsåväl betala arbetsgivaravgifter vid utbetalningattsom av
ersättning för arbete till vilken skattsedel preliminär skatttyp av

har ellerA- F-skatt. Härigenom kan den betalarmottagaren utsom
ersättning enkelt få uppgiftpå huruvida han skyldigsätt äretten om

skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter eller inte. Bakgrun-göraatt
den till reformen i det tidigare uppstod lång radatt systemetvar en
gränsfall där skyldigheten skatteavdrag och betala arbetsgivar-göraatt
avgifter oklar. Det också bristande samordning mellanvar var en
skyldigheten skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.göraatt att

tidigare beskrevs följandeDet prop. l99l/92:1 l2,sättsystemet s.
73.
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för preliminärnuvarande ordningendenSammanfattningsvis kan sägas att
mängd situa-arbetsgivaravgifter föranlettbeskattning och storuttag enav
goda grundermindreellerenskildaochdär företagtioner merpersoner

A-skattpreliminärföravdragvarit skyldigade inteutgått från göraattatt
hänseendeni dessaarbetsgivaravgifter. sedanNärbetalaeller att ansvar

efter detofta långtmyndighetsåtgärder, ersätt-gällande attgörs genom
förödande förblikonsekvensernaekonomiskadebetalats kanningen ut,

enskilda.

medjämförträttsverkningarinnebarF-skattsedelInförandet somav
uppmjukningobetydligmedförde intebestämmelsertidigare aven

F-skatt-socialavgifter. Enkällskatt ochansvarighet förarbetsgivamas
verksamhetsinsköterendast demfå innehasdärförsedel borde somav
innehavförställtsolika kravDärför harseriöst sätt. avett upp

fall återkallas.F-skattsedel kan i vissaskattsedel. En

Återkallelse -skattsedelFav

§ SBL.i kap. 13F-skattsedel finns 4återkallelseförGrunderna av
innehavarenF-skattsedelåterkallaskallSkattemyndigheten omen

landethär inäringsverksamhetbedrivaupphörellerdet 1begär p. att
2.p.

villkorÅterkallelse följerinteinnehavarenskeskall också somom
fysisktillF-skattsedeln utfärdatsgällermeddelats 3. Detp. när en

näringsverk-endast iåberopasdenvillkorunder att personensperson
Återkallelse innehavaren sättskeskall dessutom annatsamhet. om

3.obetydligt p.inteoch missbruketF-skattsedelmissbrukar sin är
själv-särskildföreläggande lämnaföljtinteinnehavarenOm att
läm-endastellerhandelsbolagfrågauppgifter ivissadeklaration, om

taxering,grund förligga tillinte kanhandlingbristfällig somnar en
återkallas p. 4.F-skattsedelnskall

i redo-bristerinnehavarenåterkallasF-skattsedelnskallVidare om
obetydlig p.inteutsträckningienligt ärskatt SBLvisning somenav

5.
näringsförbudÅterkallelse har meddelatsinnehavarenskall ske om

konkurs p. 7.eller ip. 6 är
innehavarenF-skattsedelåterkalla ärskallSkattemyndigheten om

fåmansägteller ii fåmansföretagföretagsledarevariteller har ettett
återkallaförutsättningareller fannsfinnsoch dethandelsbolag att

förhållandeF-skattsedel grundbolagetsföretagets eller ett somav
bestämmelsenSyftet med8.företagsledaren p. ärtillkan hänföras att

företagsledaresåterkalla F-möjlighetSkattemyndigheten att enge
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skattsedel myndigheten någon anledning, i kon-även t.ex.om av en
kurssituation, inte har återkallat företagets eller bolagets F-skattsedel.
Även den tidigare har företagsledarevarit kan få sin F-skattsedelsom
återkallad. Bakgrunden förhindra företagsledare skallär att att en
kunna undvika få sin F-skattsedel återkallad avgåatt att straxgenom
före konkursen och i stället s.k. målvakt. dessa fall gällerIsätta en

karenstid år inom vilkentvå F-skattsedel inte får utfärdas.en en
Återkallelse skall också ske innehavaren fåmansföretagär ettom

eller fåmansägt handelsbolag och företagsledare i företaget ellerett en
bolaget har handlat på sådant F-skattsedel inte får utfär-sättett att en
das för företagsledaren grund förhållande i deettav som avses

redovisade punkterna 3-8 p. 9. Genom denna bestämmelse harovan
Skattemyndigheten möjlighet återkalla F-skattsedeln för varje få-att
mansföretag eller fåmansägt handelsbolag har företagsledaresom en

har meddelats näringsförbud, i konkurs eller har handlatär ettsom
punktsådant han fått sin F-skattsedel återkallad enligt Skat-sätt att

temyndigheten har utfärda F-skattsedel förrätt vägraatt att ett nytten
företag företagsledarenså länge inte själv har få F-rätt attsom en
skattsedel.

Utfärdande -skattsedelFav

Som tidigare skall F-skattsedel utfärdas till näringsidkare.angetts en
Skattemyndigheten skall emellertid utfärda F-skattsedelvägra att en
under de förutsättningar räknas i kap.4 §11 SBL.som upp

F-skattsedel får inte utfärdas för den fåttEn tidigare F-som en
skattsedel återkallad enligt kap. inte följt villkor eller4 13 § 3 på

missbrukat F-skattsedel eller förhållandena8 i företagetsättannat
förränsmittar sig på företagsledaren två år efter återkallelsebeslutetav

p.
F-skattsedel får inte enligt utfärdas för den fåttEn 2 harsom en

tidigare utfärdad F-skattsedel återkallad enligt 13 § 2 upphört med
verksamheten, ej lämnat deklaration4 brister i skattebetal-m.m., 5

näringsförbud,ning, 6 konkurs eller företagsledarens hand-7 9
lande smittar sig företaget längeså grunden för återkallelsenav
finns kvar.

F-skattsedel får vidare inte utfärdas för den inte haftEn harsom
någon F-skattsedel skulle ha fått sådan återkallad påmen som en
grund något förhållande i 13 § samtliga återkallelse-av som avses
grunder. Vid sådana förhållanden och det 4 kap. 8l3 §ärom som

aktuell, får F-skattsedel inte utfärdas förrän två år efter detär atten
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företaget elleråterkallades ellerF-skattsedelbolagetsföretagets eller
konkurs.försattes ibolaget

F-skattsedel,beslutöverklagaskattskyldige kanDen t.ex.ett omom
utfärda sådan.Skattemyndigheten vägrat en

-skattekontrolleffektivare Fregler förNya en

ansökningar000skattemyndighetema omkring 70behandlarVarje år
handläggarenarbetet till såpraktiskt gårF-skattsedel. Rent tarattom

berördaavseende deuppgiftermedterminalbilderfram antalett perso-
uppgifter inhämtastill. Vissaallt stårkontrolleraför rättattattnerna

maski-ökadnäringsförbud. Genomförekomstenmanuellt, t.ex. enav
endastskulleväsentligt. Dåeffektiviseraskan arbetetnell hantering

vissauppfyllerföretagetkringnågonansökningar där personernaav
skulle iansökningarResterandebedömning.för vidarevillkor tas ut

från skattemyn-åtgärdvidareföranleda någonintedetta avseende
enskiltför varjehandläggningstidenochavslagsbeslutdigheten än ett

förkortas.kunnaskulle såärende sätt
ändringarnyligen beslutatshar8154-96/900förslagPå RSV:s om

kontrollarbetet,effektiviteten iökasyfteiskatteregisterlageni bl.a. att
någraredovisasNedan1996/97:1 16.F-skatt prop.bl.a. det gällernär

förändringarna.de viktigasteav

företagsledareochUppgifter ägareom
centraladetiregistrerasfåmansföretagidelägaredag får uppgiftI om

Även kommerfåmansföretagi attföretagsledareskatteregistret. nu
skäl förkanskatteskulder utgöra attföretagsledaresregistreras. En

återkallaellerF-skattsedel attansökanfåmansföretagetsavslå om
maski-GenomSBL.9kap. 13 §jfrF-skattsedel 4fåmansföretagets

fall.sådanasnabbt hittadetnella urval går att

andra företagsregisterochaktiebolagsregistretUppgifter m.m.ur

föreningsregistret.ochhandels-ochaktiebolagsregistretförPRV
uppgiftbl.a.innehållerAktiebolagsregistret personnummerom

revisorochfirmatecknaredirektör,verkställandestyrelseledamöter,
innehållerVidareuppdrag.vad gäller dessauppgift ändringarsamt om

årsredo-ellerinte fulltaligstyrelsenregistret markeringar attärattom
ochföretagsrekonstruktiondatum förvisning lämnats i tidinte samt
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fusion. handels— och FöreningsregistretI registreras bl.a. bolagsmän i
handelsbolag och enkla bolag, komplementärer och kommanditdelägare
i kommanditbolag innehavare enskild firma.samt av

Skattemyndigheten har i dag tillgång till dessa uppgifter genom
terrninalåtkomst till registerPRV:s veckovisa aviseringarsamt genom
från Uppgifterna används vid handläggningPRV. ansökningarav om
bl.a. F-skattsedel. kommerNär ansökan i dag manuellagörsen
kontroller kring det ansökande företaget inteatt ärt.ex.av personerna

Ävenförsätta i konkurs eller har skatteskulder. informationstora om
i andra företag intresse.uppdrag Det kan exempelvis gällaär av om en

registrerad revisor i antal företag.är ett stortperson som
Efter juli registreras iden 1997 det centrala skatteregistretl upp-

aktiebolagsregistergifter från PRV:s styrelse-om personnummer
verkställande direktör, firmatecknareledamöter, och revisor samt

gäller uppgifterdatum för nämnda uppdrag. Detsamma årsredo-attom
fulltalig;visning inte lämnats i tid, styrelsen inte datum föräratt

företagsrekonstruktion och fusion. Vidare kommer uppgifter i handels-
firmatecknare, revisorer och företags-och föreningsregistret om

Redan innehållerrekonstruktion få registreras. registret uppgifteratt nu
handelsbolag.enskilda näringsidkare och bolagsmän iom

uppgifter lagras i det centrala skatteregistretdessa kanGenom att
effektiviseras.maskinellt och arbetet Endast sådanakontrollen göras

F-skattsedel där någon kring företagetansökningar av personernaom
villkor för vidare bedömning.uppfyller vissa tas ut

personkretsen betydelse och vamings-Förändringar i är storav en
leda till undersökning inleds. har i sinasignal kan RSVatt ensom

i skatteregisterlagen lämnat följande exempel.förslag till ändringar Ett
företag och redovisar därför regelmässigtvälkänt exporterar varor

mervärdesskatt, bolaget får utbetalt Skattemyndigheten.negativ som av
uppgifter har kontrollerats vid flera tillfällen och godtagitsFöretagets

skattemyndigheten. byter och styrelse. nytill-Företaget Deägareav
fortsätter redovisaträdda negativ mervärdesskatt medattpersonerna

ungefär belopp tidigare någon verksamhet bedrivs.utan attsamma som
sådant fall ofta den enda urvalssignalen ägarbyte och änd-l ärett att

ring styrelse ägt rum.av
den juli registreras också i detSedan 1 1997 centrala skatteregistret

uppgifter beslut arbetsmarknadspolitiska stöd, rekryte-t.ex.om om
vikariats- och utbildningsstöd, lönebidragrings-, och starta-eget-bidrag.

uppgifter utbetaltVidare registreras belopp och datum för utbetal-om
ningen.

fortsättningen kommer Skattemyndigheten också fåI s.k.att ta en
bevakningsmarkering i det centrala skatteregistret. sådan markeringEn
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F-skattesedelsintättföretagskatteregistreti ettföraskan t.ex. om
inteföretagetkontrolleravillSkattemyndigheten attochåterkallad

Bevakningsmarke-återkallad.denden äråberopa attfortsätter trotsatt
månadernågraföretagetinnebära engenererarkanringen senareatt

urvalsträff.

områdetpåförslagochutredningarTidigare

1976:4FiDs

entreprenadvidskattfördepartementspromemorian Ansvar m.m.l
uppbördochkontrollförbättrasyfteiförslagolika avlämnades att

luppdragstagare.andraochhosavgifter entreprenörer pro-ochskatt
skatte-medproblemfannsdetanfördes storamemorian att

Med gråarbetskraft.gråbl.a.användningundandraganden avgenom
mellanfanns attgränsenuppdragstagareavsågs varaarbetskraft som

allmändelslämnadesförslagEttarbetstagare.ochnäringsidkare om en
dennesarbetevidrörelseidkareförkontrolluppgiñsskyldighet
skullearbetenvissabeställare typerdelsarbetsplats, avatt avom

underentreprenören.anställda hosföravgifterochför skatteransvara
tillsammansskulleuppgiftsskyldighetsinfullgjordeinteDen som

avgifterochskatterdeansvarig försolidarisktblimed uppdragstagaren
ochskattertillbegränsatbetalade. Ansvaretinteden varsenaresom

beställarenuppdragmed detarbetatanställdaför somavgifter som
lämnat.

föreslogsanläggningsområdet utöverochbyggnads-För varvs-,
skulleuppdragstagaremedsolidarisktbeställarenkontrolluppgifter att

Uppdrags-denne.hosanställdaföravgifterochskatterföransvara
inträdaanläggningsområdetochbyggnads-dockskullegivaransvar

uppdragstagareolikatillersättningendärprojektsådanaförförst
avgifterochskatterförBeställarenskr.miljonerfem ansvaröversteg

denanlitadesunderentreprenöreranställda hosskulle gälla avsomäven
med.avtalträffatbeställarensom

1980:10BDs

föreslogsskattekontrollenoch attarbetskraftengråpromemorian DenI
med 50 närskatteavdrag procentskulletjänster göravissabeställare av

Skäletmervärdesskatt.för attregistreradinte varuppdragstagaren var
uppdragförersättningarfrånavgifterochskatterundanhållande av

del-ochByggbranschensamhällsproblem.allvarligttillhade växt ett
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branscher inom den pekades liksom vissa uppdrag inom industrin.ut
En regel skatteavdrag föreslogs. Förslaget utformades medom upp-
bördslagens regler för arbetsgivare förebild. Vid underlåtenhetsom att

skatteavdrag kundegöra uppdragsgivaren bli skyldig betala be-att
Ävenloppet. ställföreträdare för uppdragsgivare skulle enligt för-en

slaget tillsammans med uppdragsgivaren kunna bli betalningsskyldig i
motsvarande situation.

Även schablontaxeradeägare villor och bostadsrätter omfattadesav
förslaget skatteavdrag. Här föreslogs dock speciella regler förav om
öka intresset för detta.att göraatt
Varken förslagen i FiDs 1976:4 eller Ds B 1980:10 ledde till lag-

stiftning enligt de huvudsakliga förslagen. Frågan beställaresom en
för uppdragstagares skatter och avgifter kom i stället lösasansvar att
införandet reglerna F-skatt.genom av om

Skatteavdrag på Irland

Huvudregel

Enligt irländsk uppbördslagstiftning gäller huvudregel huvud-attsom
inom vissa branscherentreprenör skall skatteavdraggöra på 35ett

på den ersättning skall utbetalasprocent till underentreprenör.som en
Regeln har införts för förhindra skattefusk. bedömsatt Den ha god
effekt bl.a. Skattemyndigheten får kännedomatt samtligagenom om
utbetalningar i de branscher berörs.som

Regeln tillämplig i byggsektorn,är skogs- och sågverksverksamhet
i slakterinäringen. gällerDen intesamt uppdragsgivarennär inte är

verksam i den ifrågavarande branschen.
Huvudentreprenören betalar det avdragna beloppet till skattemyn-

digheten. betraktasDär skatteinbetalningen á conto-inbetalningsom en
från den skattskyldige underentreprenören. inbetaldaDet beloppet kan
avräknas alla skatter och sociala avgiftermot underentreprenörensom
skall betala.

Om huvudentreprenör inte skatteavdraggör han fören ansvarar
belopp motsvarande avdragets storlek.

Underentreprenören har under löpande beskattningsår, för storaom
belopp har betalats, återfå det beräknaderätt överskottet.att Skatte-
myndigheten beräknar då hur skatter och avgifterstora under-som

skall betala förentreprenören hela beskattningsåret. Detta jämförs med
vad belöper på den del beskattningsåret hittills förflutit.som av som
Om det visar sig högre skattebelopp haratt betalatsett vadän som

den förflutna perioden återbetalasmot överskottet. finnssvarar Det inte
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begärakangångermångagäller hurdetbegränsningar närnågra man
skatt.återbetalning av

"-skattebevis"F

särskiltfåansökaSkattemyndigheten ettatthoskanEntreprenör om
svenska F-detungefärkan sägas motsvaraDettaauktorisationsintyg.
uppfyllda,fonnaliavissaskall, ärHuvudentreprenörskattebeviset. om

F-skattebevis.harföretagför ettskatteavdraginte ettgöra som
huvudkravF-skattebevis måsteskall få treföretag ettFör ettatt

fastfrånbedrivasmåsteverksamhet ettuppfyllda. Företagetsvara
imåstebokföringRörelsensutrustning.adekvatmedbyggnad vara

anmärk-någrafinnasårenunder defår inte senaste treordning. Det
skattebetal-ochdeklarationeravseendemedföretagetningar mot

ocksåsista kravetdetgälleraktiebolagfrågadetningar. Om ettär om
ochstyrelseledamöter ägare.

dessUnderbeskattningsâr.visstendastgällerF-skattebeviset ett
misskötsamhetformervid olikabl.a.återtasdetgiltighetstid kan av

organisationsfonn.byterföretagetockså ommen
sitt F-visaunderentreprenörenskallskatteavdragundgå uppFör att
skatte-hossedanansökerDenneuppdragsgivare.sinförskattebevis

tillbetalningarvilketbetalningskortfåmyndigheten ettattom
föruppvisasmåsteF-skattebevisetantecknas.skallunderentreprenören

begäraföretagdettaför attharoch denneuppdragsgivare attvarje ny
under detanvändasendastkanbetalningskortEttbetalningskort.få ett

gäller.F-skattebevisetår när
praktikeniskatteavdraghuvudregeln ärirländska enDen om

i någonbyggbranscheniverksammaAllaundantagsregel. ärsom
deldettaharinte ärF-skattsedel. Dehar ensam-omfattning ensom

ibranscheniarbetarochanställdaföretagare somutan personer
omfattning.mindre

skatteförvaltningen,irländska ärmed det attsystemetviktigasteDet
uppgifterfårlöpandefall,andraoch iskatteavdrag ombåde görsnär

förunderlagskatteförvaltningen göraattfårDärmeduppdrag.olika
preventivocksåsannoliktharuppgiftslämnandetkontroller enmen

skattefusk.förintresseteffekt på

underentreprenörerFlera

iunderentreprenörerförskatteavdragskall göraHuvudentreprenören
sinidenneF-skattsedel och turharunderentreprenöralla led. Om en



372 Metoder för entreprenadbranscherna SOU 1997:1 ll

anlitar underentrepenör inte har det så skall betalningenen till densom
förste underentreprenören minskas med skatteavdrag för den senare.
Huvudentreprenören ombesörjer således skatteavdrag i alla led även

betalningen går via enda underentreprenör.om en

Alternativa skärpningar lagstiftningenav

A Kontrolluppgifter

skattekontrollutredningenl har frågan utökad uppgiftsskyldighet iom
entreprenadförhållanden studerats med avseende i första hand bygg-
branschen bygg- och anläggningsbranschen. Metoden kan förstås
också tillämpas i andra entreprenadbranscher och diskuterar här från
utgångspunkten den skall gälla i flytt-att ochäven städbranschen.
Skattekontrollutredningens utredning bifogad bilagaär 3 till dettasom
betänkande. Metoden med kontrolluppgifter beskrivs nedan i korthet.

Det har utarbetatssystem Skattekontrollutredningens sekre-som av
tariat innebär alla företag inom byggsektornatt skall skyldiga attvara
lämna kontrolluppgifter för utbetalningar till de under-görssom

de anlitar.entreprenörer Uppgiftsskyldigheten knyts till utbetal-som
ningen ersättningen och skall gälla i alla led, dvs. beställareav att
lämnar uppgift för huvudentreprenör, huvudentreprenör för sina under-

Uppgifternaentreprenörer skall lämnas till Skattemyndighetenosv.
kvartalsvis. Underlåtenhet lämna kontrolluppgiftatt skall kunna leda
till betalningsansvar för de skatter och avgifter uppdragstagarensom
inte har betalat. För lämnad uppgift skallsent medföra skyldighet att
betala förseningsavgift med två det utbetalda beloppet.procent av

syftel minska antalet kontrolluppgifteratt skall vissa begränsningar
gälla i skyldigheten lämna uppgift, bl.a. skallatt uppgift inte lämnas

ersättningen till uppdragstagare understiger basbeloppom fören ett ett
kvartal. Antalet kontrolluppgifter skall hanteras skatteför-som av
valtningen kommer ändå bli eftersom varjeatt stort uppdragstagare har
flera uppdragsgivare och uppgifter skall lämnas fyra gånger år.per

Genom kontrolluppgifterna får Skattemyndigheten kännedom deom
betalningsströmmar förekommer i entreprenadbranschema. Jäm-som
förelser kan mellan kontrolluppgifternagöras och företagens egna
uppbörds- och mervärdesskatteredovisningar. Eftersom uppgifterna
skall lämnas kvartalsvis kan oegentligheter upptäckas och hindras i ett
tidigt skede. Därmed blir skatteförlustema mindre och konkurrens-
villkoren för de seriösa företagen förbättras.
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F-skattsedelutfärdandeförkravSkärptaB av

enbartfilter däradministrativtkanF-skattmed ettSystemet somses
redovisninggällerdetskyldighetersinafullgjort närnäringsidkare som
omfattasdvs.igenom,släppsavgifterochskatterbetalning avoch av
redovisningförsjälvnäringsidkarendäruppbördssystem ansvararett

miss-skattskyldigeden äravgifter. Omochskatterbetalningoch av
återkallas,F-skattsedelnbeslut,skattemyndighetensnöjd med t.ex. om

förvaltningsdomstol.iöverklagasbeslutetkan
ställs vissaF-skattsedelutfärdaskallskattemyndighetenFör enatt

medmisskötsamhetvidbl.a.återkallas attskattsedeln kanochkrav
reglerna.skärpsskattebetalningslagendenskatter. Genombetala nya

för-skatteregisterlagenbl.a.iändringarnagenomfördanyligenDe
F-skatt.kontrolleffektivutföramöjligheternabättrar att aven

med skatte-tillkommaför rättametoderolika övervägs attNär
entreprenadarbetenutförfaktureringsbranscheriundandragandet som

F-skatt-F-skattsedel. Ommedbygganaturligt systemetdet attär
medverksamhetendrivanäringsidkarenfåråterkallasellersedel vägras

betalarenuppdragsgivaren görInnebörden ärA-skatt. attsärskild
förbättrasHärigenomarbete.förersättningenskatteavdrag upp-

ersättningenhelaförfogaintekan överEntreprenadföretagetbörden.
skatt.preliminärbetalas30 procentutan som

F-skatt-F-skattesystemet ärvidare attbyggaskälEn attannat
kräveruppdragsgivareMånga attverksamheten.förviktigsedeln är

mednäringsidkare F-Anlitasbevis.sådantharuppdragstagaren ett en
ochskatteavdragförsigbekymrauppdragsgivarenslipperskattsedel

ellergarantislagsF-skattsedel ärInnehavarbetsgivaravgifter. enav
Även sammanhangandraiseriös.näringsidkaren ärförpresumtion att

byggnads-förskattereduktionfåbetydelse. FörF-skattsedeln atthar
F-skattsedel.mednågonutförtshararbetenakrävsarbeten att av

offentligvidocksåskall införaskravsådantföreslårUtredningen ettatt
drivasvåraredetEftersom atttröskelvärdena. ärunderupphandling

få ochnäringsidkarnavillA-skattsärskildmeduppdragsverksamhet
effekt.preventivdärförharRegelsystemetbehålla F-skatt. en

kravSkärpta

elleråterkallasF-skattsedel vägraskanreglermed dagensRedan omen
gällerDettaskatter.betalningochredovisningibristerinnehavaren av

F-skattsedelhandelsbolagsfåmansägtellerfåmansföretags omäven ett
harföretagsledareföretagsledaren. Enhosföreliggerdessa brister som

företagsledareblikan inteskatterbetalningochredovisningbrustit i av
F-skattmedhandelsbolagfåmansägtellerfåmansföretagi nyttett
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förrän två förflutitår från återkallelsebeslutet.
För skärpa kraven för F-skattsedelatt kan a riskbedömningen

införas sikte sökanden kommertar sköta redovisningsom attom
och betalning skatter och avgifter i framtiden. kompletterandeEttav
rekvisit kan införas för återkallavägra F-skattsedel,att nämligenresp.

skattemyndigheten haratt skälig anledning sökanden inteanta att
kommer fullgöra sina skyldigheteratt det allmänna vadmot avser
redovisning och betalning skatt. Skattmyndigheten skulle således fåav

riskbedömning.göra Vidare kan b personkretsen utvidgas, dvs.en
vilka kontrolleras och föremål förär riskbedömning.personer som
Hänsyn skulle inte enbart till företaget eller företagsledaretas utan

till styrelseledamöter.även Vidare kan karenstidenc förlängas från två
till eller fem år. Alternativt kan karenstidentre lägst två årvara men
omständigheter få beaktas längre tid tillbaka, fem år.t.ex.

För förbättra skattemyndighetemasatt möjlighet bedöma F-att om
skattsedel skall utfärdas bör uppgifter från polisregistret få inhämtas

det gäller skattebrottslighetnär och bokföringsbrott. Syftet med regle-
ringen försvåra förär oseriösa näringsidkareatt utnyttja uppbörds-att
systemet.

C Skatteavdrag för underentreprenörer

Med skyldighet för huvudentreprenörer skatteavdrag fören göra deatt
underentreprenörer verksamma iär arbete får skattemyn-ettsom
digheten kännedom underentreprenöremas intäkter samtidigtom som

säkrar betalning för de skatter och avgifterman under-som
skall betala.entreprenörerna

Eftersom skatt betalas kommer företagen redovisa skatter ochatt
avgifter i fall uppgår till inbetalda belopp.vart Detta leder tillsom
högre skatteintäkter. Samtidigt förbättras konkurrensförhållandena för
de seriösa företagen.

Nackdelarna med skatteavdrag behovetett ökadär administrationav
hos företag och skatteförvaltning. företagFör ofta har uppdragsom

underentreprenörer tillkommer ränteförluster vid skatteavdrag.som
En skyldighet skatteavdraggöra kan utformasatt antingen efter

modell från Irland eller efter reglerna A-skatt för näringsidkare.om

D Huvudentreprenörs för underentreprenörs skatteransvar
och avgifter

En möjlighet komma skatteundandragandenatt i underentreprenörs-
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ochskattersamtligaföransvarighuvudentreprenörenleden göraär att
dvs.uppdrag, ävenföljduppkommer ettavgifter avensomsom

krävaskunnaskallBetalningavgifter.ochskatterunderentreprenörers
betalning.underlåtitharunderentreprenörenefterförst att

underentreprenörenmedavtalkanHuvudentreprenören genom
betal-delkanExempelvisbetalningsanspråk.sigskydda avenmot

skatteinbetalningar. Ombeskedavvaktanihållas inneningen om
visasuppbördsdeklarationerkopiakanosäkerhuvudentreprenören är

sker.betalningslutliginnanupp
detledalla äri ävenunderentreprenörergällabör omAnsvaret
under-oseriösaanlitarandrasiggardera attmotsvårare att

föreskriftavtal,ireglerasdockkan t.ex.Det engenomentreprenörer.
huvudentreprenören.godkännasskallunderentreprenöreralla avattom

ochSkattemyndighetenmellantvistviduppkommerSvårigheten
skulle kunnatvisterförminska utrymmetFörhuvudentreprenören. att

gälla vissskallvisas, procentsatsinte annatföreskrivas ansvaret,att om
betalatsharbelopp ut.det somav

betal-eftergeheltellerjämkamöjlighetfinnasockså attbörDet en
rimligenvad honomgjorthuvudentreprenörenningsskyldighet när

för sig.rättunderentreprenören görkontrolleraför attankommer att
hosellerföretagenhosvarkenadministrationingenkräverFörslaget

kontrolleradäremotkommer att pre-Företagenmyndigheterna. noga
flyttbranschenochstäd-justgällerdetNärunderentreprenörer.sumtiva

regeligod eftersomsärskilt mankunskapentorde motparterna varaom
bransch.iverkar samma

vid-åläggssubjektprivatametodmed denna ärnackdel att enEn
dettaTrotsaffärspartners.sina attkontrolleraskyldighetsträckt att

obetalda skatter.affärspartnersförinträdakangjorts ansvar

väljasskallmetodVilken

Problemet

detbrottslighet ärekonomisk är attgällerdetproblemallmänt närEtt
ekonomiskadeuppgifterframfåmyndigheternaförsvårt att om

välproblem närär attEttförekommer. annat mantransaktioner som
fordrings-tillbetalningsäkraföroftastdet sent attsådana ärframfår

entreprenad-gällerDetta ävendessavilka är.oavsettägarna,
bestårbrottslighetekonomiskmedproblemetdetdärbranscherna stora

arbetskraft.avlönaföranvänds svartintäkter attoredovisadei som
uppdrageftersomentreprenadbranschernaikontrollensvårSärskilt är

Detarbetstagare. ärolikamedoftaochplatservarierandepåutförs
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svårt både få kontroll företagen och dessatt över anställda eller upp-
dragstagare.

Problemet med skatteundandraganden underentreprenörergenom
består flera delar. Ett skäl -skattsedelnsFär rättsverkningar. Huvud-av

går fri från förentreprenören underentreprenörens skatter ochansvar
avgifter denne skriftligen, fakturan han hart.ex. F-om attanger
skatt.

Ofta huvudentreprenörenär anmärkning i något avseende, dvs.utan
regler följs och skatter och avgifter betalas. Huvudentreprenören vet att
den branschen har problem med skatteundandraganden och iegna är
det enskilda fallet i varierande grad medveten graden seriositetom av
hos de underentreprenörer han anlitar. Intresset inte med-attsom av
verka till skatteundandraganden motverkas det riskfrittäratt attav

förtjänst pågöra skatteundandragande. Ingen skugga falleren samma
ändå på huvudentreprenören den dag då underentreprenören eventuellt
avslöjas.

Myndigheterna har visserligen utfärdat F-skattsedel för under-en
inteentreprenören något verksamhetens verkligavetmen man om

omfattning. När myndigheterna kommer underentreprenörens verksam-
het spåren och försöker driva skatter och avgifter finns ingenting

hämta. Ofta har verksamheten redan upphört.att
Oflfen för den ekonomiska brottsligheten framför allt de företagär

gått miste uppdrag den illojala konkurrens under-som om genom som
bedrivit och detentreprenören också skattebetalarnaär kollektivsom

alla inte bidrar efter förmåganär får betala vadsom änmer som
hade varit fallet.annars

Bilden kan kompliceras ytterligare med arbetstagarna.tarom man
De löner underentreprenören betalatsvarta har kanske gått tillsom
arbetstagare samtidigt uppburit ersättning från A-kassa ellert.ex.som
fått förtidspension. Det kan också ha varit arbetstagare tillståndutan att
arbeta i Sverige.

Klart F-skattsedeln har betydelseär iatt sammanhanget. Skatterstor
och avgifter från arbete betalas aldrig for arbetetettsom genereras att
utförs underentreprenör med F-skattsedel. F-skattsedeln ochav en
reglerna uppbörd måste således användas för hindra den ekono-om att
miska brottsligheten i entreprenadbranscherna. Flera metoder möj-är
liga. Myndigheternas behov kontroll och fullständig redovisningav
ställs företagens intresse disponeramot medel. I vågskålen skallattav
också läggas det administrativa merarbete företagen ochsom myn-
digheterna får i eller mindrestörre utsträckning med alla metoder.
Även möjligheten till nyetablering måste beaktas. En aspekt ärannan

branscherna skiljer sig iatt många avseenden.
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utförföretagförskatteavdragtill budsstårmetoder ärDe somsom
ibetalasersättningarförkontrolluppgifter utentreprenadarbete, som

Ytterligarefördjupad -skatteprövningF ettochentreprenadbranscherna
ochalla skatterföransvarighuvudentreprenören av-göraärsätt att

ochkombineraskanMetodernauppdraggifter ett genererar.som
varieras.

gifterKontroll upp
Skattekon-utarbetatskontrolluppgiftermedDet avsomsystem

allaianvändaskan typersekretariat settstorttrollutredningens av
kontrolluppgiftssystemet ärmed attFördelenuppdragsförhållanden.

alladetikännedomfår närmasteautomatisktskatteförvaltningen om
kontrolluppgiftermedhar. Förföretag systemettintäkter attettsom

entreprenadbranschernaiskatteundandragandeneffektskall ha
utbetalningensålämnasbelopputbetalda närauppgifter sommåste om

harSkattekontrollutredningeninomgjortsutredningmöjligt. Den som
enligtår. Detgånger ärfyralämnasskalluppgifternatänkt sig peratt

uppgifteraktuellabehovetmellanavvägningbrauppfattningvår aven
uppgifternaEftersomuppgifter.antaletbegränsaintressetoch attav

med företagetsjämförelserföranvändasdekanintäkteraktuellaavser
Oegentligheter kanmervärdesskattedeklarationer.ochuppbörds-egna

frågablirdetNackdelen storskede.tidigt äri attupptäckas enomett
skatteför-företagensåvälskall hanterasuppgiftermängd somavsom

måleriföretagellerflytt-uppdragsgivareVarje ettvaltningen. t.ex.som
skall,uppgifteruppgift. Dessasinoch lämnahar skall omenvar

Skattemyndighetenkontinuerligtanvändaseffekt,haskallmetoden av
avseendeskattedeklarationermånatligaföretagensgranskningvid av

gransknings-urvaletinnebär,arbetsgivaravgifter Det även avomm.m.
skattemyn-förarbeteförhållandevisdatoriserat, stortskerobjekt ett

ingenmetodenharutebliruppgifternabearbetningendigheten. Om av
Eftersomdetta.insesnabbt kommerföretageneftersom atteffekt

då deekobrottsperpektivbetydelseuppgifter saknarflertalet avserur
kontrollupp-merarbetedel detseriösaföretag är storär somavensom

Skattemyndigheten,hosföretagensåväl hosåstadkommer,gifterna som
bortkastat.

fåmyndigheternaÄven förbra attkontrolluppgifter sättär ettom
medmerarbetetbedömerbetalningsströmmar attkännedom om

förhållandeiförskatteförvaltning är stortföretagsåvälfördessa som
Träffsäkerhetenbrottsligheten.ekonomiskadeneffekttill systemets

därförhand börförstastorlek. ltill insatsenförhållandeiför litenär
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enligt vår uppfattning andra kommaprövas ekobrottslighetensätt i
entreprenadbranschema. Därmed inte metoden skall förkastassagt att
för all framtid. kanTvärtom i framtid tänka sig någonman nog en
form helautomatiskt datoriserat kontrolluppgiftssystem. Frågan kanav
då övervägas nytt.

Fördjupad F -skatteprövn in g

Ett angripa problemetsätt frånannat utgåatt F-skattsedelnär ochatt
Ävendess betydelse. här måste beaktas missbruket F-skattsedelnatt av

totalt begränsat och denär fungerar bra.sett Det innebäratt denatt
inte kan bort. Däremot det möjligt hindratas är oseriösa närings-att
idkare från få F-skatt. Den prövning skeratt innan F-skattsedelsom nu
utfärdas kan byggas med ytterligare krav och kontroller,ut såsom
beskrivits ovan.

Även denna metod kan kritiseras för liten träffsäkerhet eftersom de
flesta företagen i entreprenadbranschema seriösa och uppfyllerär de
ställda kraven. Jämfört med kontrolluppgiftsmetoden uppstår inget
merarbete hos företagen. blirDet visst merarbete hos skatte-ett
förvaltningen det mycket begränsat,är bl.a. för det redan i dagattmen
sker prövning.en

Metoden effektivär oseriösa företag frånatt utestängsgenom
möjligheten själva sköta skattebetalningar samtidigtatt merarbetetsom
för företag och myndigheter begränsat. Enligt vårär uppfattning bör
kraven för F-skatt öka.att

Skatteavdrag

Som följd skärpta krav för få F-skatt kommer del företagatten av en
stå utanför F-skattesystemet.att Det gäller alla entreprenad-tre

branschema, bygg, städ och flytt. Städ- och flyttbranscherna skiljer sig
från byggbranschen i två avseenden betydelse här.är Städ- ochsom av
flyttbranscherna homogena medär avseende vilka tjänstermer som
företagen utför, arbetskraftsintensitet och storleken företagen. Bygg-
branschen innehåller många delbranscher uppvisar varia-storsom en
tion det gäller denär omnämnda faktorerna. Städ- och flyttbranschema
skiljer sig också från byggbranschen de generelltatt ärgenom mer
belastade ekonomisk brottslighet. Det i städ- och flyttbranschemaärav

skatteundandragande vid användning underentreprenörer harsom av
i falll många det endasatts skäletsystem. tillär underentreprenöreratt
huvud anlitasöver undandra skatttaget ochatt avgifter. Såstaten är
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under-alls harknappastföretagende seriösadärstädbranschendet i
i flytt-ocksåförekommerförfarandenLikartadeentreprenörer.

under-användabehovreelltocksåfinnsdär attbranschen ett avmen
oseriösautnyttjasarbetskraft. Dettatillfälligochentreprenörer av
detbedömning krävs sär-vårEnligtarbetstagare.ochnäringsidkare
medinteflyttbranschema. Detoch ärstäd-förinsatserskilda ennog

förmåsteflyttbranschemaochstäd- attF-skatteprövning. lfördjupad
före-oseriösastenivå derimlighållaskunnaskallkonkurrensen en

förändras.verksamhetför derasvillkorenfalleller i vartstoppastagen
underentreprenörskonstruk-förhindramåsteInriktningen attattvara

sker bästskatteundandraganden. Det attföranvändstioner genom
de fallskattebetalningar. lombesörjasjälvafråntasdessa enrätten att

ellerstäd-utföraförunderentreprenöranlitar atthuvudentreprenör en
betalas.ersättningdenskatteavdragskall görasflyttarbete som

irländskadenEnskatteavdrag kan ärövervägas.förmodellerOlika
administrativtsärskiltförhållanden. EttsvenskaÖverförd tillmodellen

Ettskattekontosystemet.ioch infogasbyggasskulle kunnasystem upp
före-dvs.regelsystemet,befintligaanvända det attärsätt attannat
Medsituationer.i vissaA-skattskall haunderentreprenörerskriva att

transaktioneroch ärfå företagrelativtfrågadettillhänsyn äratt om
använda bestäm-metodenlämpligasteden äruppfattning attdet vår att

A-skatt.melserna om
huvud-bådeförnackdelarförståsinnebärskatteavdragregelEn om

med dennaTräffsäkerhetenunderentreprenören.ochentreprenören
städbranschengällervadIOO-procentigdetdock imetod närmasteär

detanlitas ärunderentreprenörer ärtill attskäletdet endadär att
under-eftersomarbetskraftanvändabilligaremycket än att egen

arbetstagare.sinaavgifter förochbetalar skatterinteentreprenören
branschföre-det enligtfinnsliknandeochspecialstädningvidEndast

såledesDetuppdragstagare.utomstående äranlitaträdare skäl att
städbranschen kommerdelenseriösaundantagsfall deniendast avsom

Nack-för underentreprenörer.skatteavdragregelträffasatt omenav
välstädbranschen över-delen änseriösaför dentordedelarna merav
försvårasverksamhetföretagensoseriösadefördelarna, attvägas av

minskar.konkurrensenillojaladärmed denoch att
försämrasÄven Villkorengod.träffsäkerhetenflyttbranscheni är

heltfinnsflyttbranscheniEftersom detnäringsidkarna.de oseriösaför
regel skatte-kommerunderentreprenöreranlitalegitima skäl omatt en

medFördelarnabranschen.delenseriösadenträffaavdrag ävenatt av
till skatte-möjligheternaeffektivt slårdenmetod,denna motatt

minskar,konkurrensillojala över-därmed denochundandragande att
harmetodennackdelarväl deuppfattningenligt vår änväger sommer
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för de seriösa företagen. De seriösa företagen vinner kon-att
kurrens från skattefuskande företag minskar.

Huvudentreprenörs för underentreprenörers skatter och avgifteransvar

En möjlighet låta huvudentreprenörerär att för allaannan ansvara
skatter och avgifter uppdrag När underentreprenörenettsom genererar.
inte kan betala sina skatter och avgifter får huvudentreprenören betala.
Huvudentreprenören tvingas olika skydda sigatt sätt oseriösamot
underentreprenörer. Fördelen med denna metod den innebärär att
förhållandevis lite löpande merarbete för myndigheter och företag. Det

också bra det finnsär betalare oseriösatt när underentreprenören en
avslöjas eftersom företaget vanligen obestånd. Träffsäkerhetenär är
god. Den påverkar i begränsad utsträckning de seriösa företagen. De
oseriösa företagen från uppdrag.utestängs

För ansvarsregeln skall effektiv fordrasatt kvarståratt ansvaretvara
under lång tid och den utlöses orsaken tillatt betalning inteoavsett att
skett skatter och avgifter. Detta också nackdelenär med metoden.av
Huvudentreprenörema kommer under lång tid i osäkerhetsvävaatt om
de skall bli krävda betalning eller försvårarDet den ekonomiska
planeringen. Det måste också finnas undantag från ansvarsregeln, t.ex.

huvudentreprenörennär gjort rimliga kontroller. Därmed öppnar man
för komplicerade i de fall krävs. Merarbetetnärupp processer ansvar

för myndigheter och företag blir i dessa fall betydande.

Vårt val

Av skäl vår uppfattningär denangetts bästa generellasom attovan
metoden för entreprenadbranscherna fördjupad F-skatteprövning.är För

komma till med de särskiltatt rätta svåra problemen i flytt- och städ-
branscherna krävs ytterligare insatser. Skatteundandraganden genom
användning underentreprenörer skall hindras huvud-av attgenom

skatteavdrag förentreprenörer gör underentreprenörer. Detta har också
den helt avgörande fördelen det säkrar skattefordringaratt i tid.statens
Nedan redogörs för de tvånärmare metoderna, fördjupad F-skatte-
prövning och skatteavdrag för underentreprenörer.
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för F-skattSkärpta krav

Riskbedömning

riskbedöm-skall fåSkattemyndighetenföreslår göraUtredningen att en
finns skäliginnebär detomständigheterfinnsning. detOm attsom

fullgöra sina skyl-inte kommersökandenanledning attanta attatt
skatt, skallbetalning F-redovisning ochdet gällerdigheter när av

F-skattsedelredan harnäringsidkarenutfärdas. Omskattsedel inte en
givetvis byggamåsteSkattemyndighetenåterkallas.skall denna kunna

närings-innebäromständigheter.faktiska Detsin riskbedömning att
verksamhetenanknytning tillstarkmedeller någonidkaren annan
oegentlighetertillsig skyldigha gjorte.d. måstestyrelseledamöter

intäkteroredovisadeexempelbrabeskattning. Ettsikte på ärtarsom
till änd-har lettlönerutbetalningellerintäktersvarta svarta somav

lagakraftvunnaha lett tillintebehöverOegentlighetemataxering.rad
brotts-fall lagakraftvunnaförekommandeeller iskattebeslut/domar

innehållerbeslutdet finnasmåstemålsdomar. Däremot ett upp-som
anledningfinns skäligdetoegentlighetergifter sådana att antaattom

kanför sig. Maninte kommerden skattskyldige göra rätt antaattatt
kombinationmedaktuellt omstän-det i flera fall kanatt avenvara

inteskattskyldigeinnebär dendedigheter attnär vägs sammansom
F-skattsedel.medbör betros

skall leda tillomständigheterexempel påytterligare attNågra som
i regelbokföringsbrott. brottDettautfärdasF-skattsedel inte är ettär

följd skatterflesta fall tilloch får i deskatteundandragandeled i attett
eftersomredovisas riktigtavgifter inte kommer sättoch ettatt

inte kan bedömas.eller ställningresultatekonomiskarörelsens förlopp,
forvaltarberättelsendet enligtkonkurs därkan ocksåDet vara en

avgifter.ochbeträffande skatteroegentligheterförekommit
grund fortillskall liggaomständigheter vägran attDe ensom

skall alltsåallvarlig DetF-skattsedel skallutfärda natur.vara aven
lagstiftningLiksomoegentligheter.direktafråga gerannanomvara

detbedömningar. Enbartforspelrumvisst måttskattereglema ett av
be-skattskyldige gjortdensigförhållandet det visar attatt en annan

foråberopaskan givetvis inteSkattemyndigheten vägradömning attän
bedömningskattskyldigesdenF-skattsedel, inteutfárdande ens omav

exempel oegentlig-tydligtvid.tämligen Ettkaraktäriseraskan som
intäkter.och oredovisadelönerheter är nämnts svartasom
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Personkretsen m. m.

Vid enskild näringsverksamhet prövningen vid ansökan F-avser om
skatt den fysiska driver verksamheten och detnär ärperson som en
juridisk företaget och företagsledaren. Emellertid kan detperson, t.ex.
i aktiebolag finnas många enskilda förutomett företagsledarenpersoner

ägande eller ställning bestämmer företagets verksam-som p.g.a. av om
het. Prövningen bör därför alla dessa. frågaI aktiebolag,avse om
handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar bör prövningen
gälla 1 verkställande direktör och ledande ställ-annan som genom en
ning har bestämmande inflytande verksamheten,ett 2 styrel-över
seledamöter och styrelsesuppleanter till följd ellereget när-som av
ståendes ekonomiska intresse har väsentlig gemenskap med denen
juridiska grundad andelsrätt ellerär därmed jäm-personen som
förligt ekonomiskt intresse bolagsmännen3 i handelsbolag.samt

Karenstid

Det rimligt de förhållanden liggerär till grund föratt vägraatt attsom
utfärda återkalla F-skattsedel efter viss karenstid inte längreresp. en en
skall hinder för utfärda F-skattsedel.utgöra situationenDen kanatt
också uppkomma Skattemyndigheten har utfärdat F-skattsedelatt en
och först efter tid upptäcker detta rätteligen inte skulle ha skett.atten
Om viss längre tid förflutit sedan dessa förhållanden för handenen var

det rimligt F-skattsedelär inte återkallas under förutsättning detatt att
det inte föreligger någon grund för återkallelse.annan

karenstidDen i SBL två år. gällerDenär F-närsom anges en en
skattsedel tidigare återkallats. övrigtl får F-skattsedel inte ut-en en
färdas så länge det finns förgrund återkallelse.

Enligt utredningens bedömning finns det starka samordningsskäl för
ha karenstid i SBL, dvs.att två år från den tidpunkt dåsamma som en

tidigare F-skattsedel återkallats. Med hänsyn till vägranatt atten
utfärda F-skattsedel kan aktualiseras i betydligt fler situationer i det

förslaget jämfört med SBL bör karenstiden också gälla från dennya
tidpunkt då den omständighet inträffade innebär grund för inteattsom
utfärda F-skattsedel. Eftersom den grunden för vägraattnya resp.
återkalla F-skattsedel typiskt kan sikte flera omständighetersett ta
vilka någon F-skattsedel inte skall utfärdas,gör börsammantaget att
omständigheter så långt tillbaka i tiden fem år få beaktas. Medsom
hänsyn till tvåårskarensen måste det emellertid föreligga någon om-
ständighet två tillbakaår för tidigaresenast även omständigheteratt
skall ha någon betydelse för bedömningen.
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Definitionsfiégor

anläggningsbranschen, begreppochbygg-Förslaget siktetar som
byggnads,-används uttrycketLagteknisktavgränsade.klartinte heltär

bestämmelsernatillför knytaanläggningsarbeteellerhantverks- att an
anvis-punktinkomstbeskattningen 3vidpågående arbeten avom

förinkomstredovisninggällerreglertill KL. Dessaningarna 24 §
anlägg-ellerhantverks-byggnads,bedriverskattskyldiga som

ningsrörelse.
förmögenhetinkomst ochbeskattningförhandledningI RSV:s av

följande 1288.bl.a. s.sägs

allai principräknasanläggningsföretagochhantverks-byggnads-,Till
mark. Hit höranläggningar ellerbyggnader,arbetenföretag utförsom
anläggningarbyggnader,arbeten påutföruppför ellerföretagt.ex. som

kategoriTill dennagrundarbeten.schaktning ellerutför rivning,eller
sanitetsinstalla-ochbyggnadshantverksföretag,räknas vänne-t.ex.även

ochgolvläggnings-elinstallationsföretag,plåtslageriföretag,tionsföretag,
ochkylinstallationsföretag,måleriföretag,plattsättningsföretag, puts-

isoleringsföretag.ochtakläggnings-glasmästeri-,fogforetag samt

ochkonstruktörerarkitekter,interäknasanvisningarEnligt samma
behandlasföretagkategorin.ovannämnda Dessatill denbyggkonsulter

omfattarintebetyder förslagetkonsultföretag. Detstället t.ex.i attsom
arkitekter.

arbetet ingårrengöringsarbete.och Istäd- ävenutförstädföretagEtt
liggerstädverksamhetUtanförfönsterputsning.ochindustrirengöring

ochstädningbyggverksamhetsamband medStädning i ärsanering.
inventarierandramöbler ochFlyttföretag flyttarbyggverksamhet.inte

flyttverksamhet inomocksåförekommerfastigheter. Detmellan olika
torde intekontorsomflyttningar. Detvidfastighetoch t.ex.sammaen

städ-med varkenvadsvårigheterföreligga några avgöraatt avsessom
eller flyttarbete.

Utstötning

den interiskF-skattsedel innebärfåförkravHöga attatt somen
heltoregistrerad och Kravenverksamhetuppfyller kraven driver svart.

ökad sektor.ochtill utstötningkan därför leda svarten
inteför utstötningskall riskenbedömningEnligt utredningens

Å olika insatsermedsäkrasandra sidanunderskattas. systemet som
verksamhet. Detnäringsidkare drivaoregistreradeförsvårar för att
upphandling,offentligmetoder förochskärpta kravgäller bl.a. en
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skattereduktion för byggnadsarbeten förutsätter innehavpermanent som
F-skattsedel, krav registrering alla näringsidkare, effektivareav av

registreringskontroll, Härigenom försvåras möjligheternaPEK attm.m.
driva verksamhet helt svart.

förhindra den blivit med sinFör F-skatt etablerar sigatt att som av
singelföretagare kapitel bör forse l5 registrering sådansom som

krävas för uppfyllda.kraven F-skatt äratt

och uppgifterBrott demom

brott aktuella vid riskbedömningenDe företrädesvis brottär ärsom
enligt skattebrottslagen borgenärsbrott bokföringsbrott.ochsamt
Skattemyndigheten behöver således tillgång till uppgifter dessaom
brott. underlätta skattemyndighetens arbete med undersökaFör att att

någon exempelvis ansöker F-skatt har gjort skyldig tillsigom som om
något fördelsådant brott det uppgifterna polisregistretär en om ur
kunde registreras i skatteregistret. Regeringen har nyligen tagit ställ-
ning till sådana uppgifter skulle få föras i skatteregistret medom
anledning förslag ändringarRSV:s i skatteregisterlagen prop.av om
1996/97:ll6, Regeringen anförde58. det finns risker frånatts.
integritetssynpunkt registreringen sådana uppgifter kan medförasom av
och det fanns anledning frågordessa innanövervägaatt att noga
ställning kunde till förslaget. förslagNågot lämnades därför inte.tas

För prövning F-skattsedel skall utfärdas skatte-måste dockav om
myndigheten ha tillgång till uppgifter brottsbelastning. innebärDetom
antingen uppgifter måste hämtas manuellt skriftligatt genom en
rekvisition eller Skattemyndigheten får terminalåtkomst till polis-att
registret i de delar relevanta för F-skatteprövningen. Enligt vårärsom
uppfattning skattemyndighetenbör få direktåtkomst. innebär dockDet
inte uppgifter skall kunna inhämtas i andra ärenden sådana däränatt
det särskilt föreskrivet. Tillgången till dessa uppgifter kan och måsteär

integritetsskäl begränsas till personal handlägger ärendenav som om
F-skatt. uppgifterna brottsbelastningFör gäller sekretess enligt 7om
kap. sekretesslagen7 § Bestämmelser1980:100. skattemyn-attom
digheten skall få tillgång till vissa uppgifter i polisregistret skall in-
föras i polisregisterlagen och polisregisterkungörelsen.

framLängre bör utökad kontroll kunna ske atten genom en an-
sökan F-skattsedel, liknande andra tillståndsärenden,sättom som
remitteras till Ekobrottsmyndigheten. Härigenom kan skattemyn-
digheten få bättre underlag för riskbedömningen kapitelseett göraatt
21.
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till underentreprenör vid flytt- ellerSkatteavdrag för ersättning
städarbete

Skatt betalas vid intjänandet

i entreprenad-F-skattekrav försvårar skatteundandragandeSkärpta
det fortfarande möjligtbranscherna. blir fmmaskigareNätet är attmen

kan företag och bulvanersig belastningigenom. Personer startata utan
oseriösF-skatt. kan bedrivakan användas vid ansökan Företagenom

tid innan det uppmärksammas.verksamhet under ganska lång
läggaförhindra skatteundandragandeeffektivasteDet ärsättet attatt

ersättning.den betalar Närför uppbörden skattenansvaret somav
delför arbete ingåruppdragstagareersättning betalas till en somen

finns vidskattemedelskatteskuld.kan betraktas latent Dessaensom
utmätning. Närkanske inte vidutbetalningstillfället en senaremen

reella skatteintäktematidigareläggs kommer debetalningstidpunkten att
alltiddär skattebetalningarefteröka. På sikt bör sträva ett systemman

fordraruppdragsersättningar.utbetalning Detsker i samband med av
tillkommauppbördssystem. Fördock och utbyggt rättaattett annat

regelflyttbranschen kani städ- ochskatteundandragandenmed en
enligt deför underentreprenörerskallinföras skatteavdrag görasattom

Huvudentreprenörenmed A-skatt.näringsidkareförregler finnssom
städ- ochförtill underentreprenörbetalningvidskall skatteavdraggöra
betydel-F-skattesedeln förlorarpraktikeniflyttarbete. innebärDetta att

i uppdragsförhållanden.se
skatteavdraget vidblirjuridiskanäringsidkareFör är personersom

falletDetsammaarbete 30 ärutbetalning ersättning för procent.av
A-skattde hartillkommerdessa närmed enskilda näringsidkare. För

arbetsgivaravgift.betalauppdragsgivaren skallatt

huvudentreprenörenskatteavdragFör vilka uppdrag skall göras av

utförsflyttarbetenstäd- ochBestämmelsen bör gälla alla typer somav
skall skeskatteavdrag ärsituationenentreprenad. vanligasteDen när

anlitarhuvudentreprenörstädföretag flyttföretagnär ett ett somresp.
Efter-flyttarbete.städ-företag bransch förinomett annat resp.samma

uppdragskerregeln gälla och flyttarbeteskall allt städ- avsomsom
anlitarhuvudentreprenör städföretagmedför det ettatt ettt.ex. somen

falletblirbyggföretag för städning skall skatteavdrag. Detsammagöra
anlitarför dettabyggföretag åtar sig utföra städtjänster ochett attom

företagdettaföretag, vilken huvudsaklig verksamhetett annat oavsett
har.
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detfordras delsskall tillämpasskatteavdragregeln ärFör attatt om
förunderentreprenörutförsdels dettaviss arbete, atttyp enaven av

beställare.fått uppdrageti sinhuvudentreprenör tur av ensomen

branschernaför alla uppdragstagareAvdrag i

mindreframför allt bland deskatteundandragande finnsProblemet med
Även användandekopplat tillproblemetföretagen. det ärstora avom

uppdragstagare idet förståsunderentreprenörer förekommer entrep-att
direktarbetskraftmedrenadbranschema utför tjänster ävensvartegen

huvud-Med regel åläggeri förhållande till beställare. somenen
kommerför underentreprenörerskatteavdragentreprenör göraatt man

ocksåmöjligtinte skall krävssådana situationer. detFör attatt vara
och avgifterbeställare skall för betalning skatter sammasvara av

sätt.
under-städbranschema finnsDet problemet i flytt- och närstora

meddärför valt lösningharanvänds. Utredningenentreprenörer en
beställareavdragsskyldighetensikte detta problem. läggaAtt

led.då ytterligare Detmedför merarbete. blirbetydande Det ettett
uppnåsbegränsade vinsterdetveksamt detär uppvägs somavom

finns medproblemdet mindrekan kommaatt somgenom man
därför valtUtredningen harbeställare.tjänster direkt tillsvarta en

huvudentreprenörer.lösning med lagt hosansvaret
beställare kommerdirekt tillProblemet med tjänstersvarta man

skallbehålla F-skatt.få och Härbl.a. de ökade kraven för attgenom
bety-förslag harövrigaockså beaktas effekterna utredningens somav

företagkan oseriösaExempelvisdelse för entreprenadbranschema.
upphandlingeffektivaresektornfrån den offentligautestängas genom

konsumentsektom,till hushållen,det gäller tjänsterkapitel 20. Närse
föreslårljusetfå konsumentsektom iinsatser.fordras andra För att ut

singelföre-företagarform,hushållstjänster särskildförutredningen en
skattereduk-utredningen denhantverkstjänster föreslårföroch atttag,

seskallför vissa byggnadsarbetention gäller pennanentassom nu
kapitel 15.

företagdirekt mellan privatkvarstår avtaldåVad är ett somsom
användandeentreprenadbranschföretag iochbeställare utanett aven

regelnföreslagnainte denområde berörsunderentreprenör. Detta av
upphand-offentligkontroll videllerhuvudentreprenörsansvar avom

ställa kravkommerden offentliga sektornförhållandetling. Det attatt
dessadock tryck påseriösa medförunderentreprenörer är ettatt

medvid affärerandra sammanhangseriösa iföretag änävenatt vara



Metoder för entreprenadbranschema 3871997:1iSOU ll

den följeroffentliga sektorn. ökat intresse för seriositet deEtt även av
insatser egensanering i de branscherna. betydel-för olika Avgörssom

i också utredningens förslag utökadedetta sammanhang ärse om
anställda. skatte-möjligheter för Skattemyndigheten till kontroll Attav

uppgifter anställda vid inbetalningmyndigheten kan begära avom
effekt.preliminär skatt och arbetsgivaravgifter har preventiven

för närvarandeSammanfattningsvis utredningen således detattanser
förinte finns skäl ålägga beställare de aktuella arbetena attav ansvara

avgifter för anställda hosbetalning skatter och dem äratt som enav
underentreprenör. Utvecklingen inom entreprenadbranschema måste
dock följas. förhållandena ändras flytta huvud-Om bör övervägas att

itill beställaren uppdrag och kanske ävenentreprenörsansvaret ettav
andra branscher.

Blandade uppdrag

skatteavdrag skall vid visst uppdrag eller beroendeOm göras ärett
vilken arbete skall Om huvud-ersättas. entreprenörentyp somav av

inom städ- eller flyttbranschen eller saknarsakligen verksamär
däremot kan orsaka problem hur skallbetydelse. Vad göraär mansom

både för städ-vid blandade uppdrag, ersättning skall betalasnärt.ex.
tjänster och arbete.annat

för detta klartoch den ersättning skall betalatsstädarbetetOm som
finns olika avtal, bör de också särskil-det tvågår särskilja, t.ex.att om

leda tillför sådan tillämpning kanavdrag skatt. Enjas vad gäller
underprissättningskatteavdragregelnförsök kringgåatt genomom

överprismotsvarandeskall ochför vilket avdragarbetedet göras
finnas förintresse kanmöjlighet och detarbetet. Dennadet andra som

arbetenabeställeröverskattas.skall dock inte Dendenanvändaatt som
Endast detpris.fårtjänsternaintresseradi regel rättattär omav

förväntasprissättningför felaktigintressetlägre kanblirtotala priset
öka.

Är skiljasinte kanskallarbetendeså ersättasdet däremot att som
förbetalasersättninghela denförskatteavdragbör göras upp-som

draget.

underentreprenörerSkall förundantag vissagöras

framförskattefusk, vilketförhindraSyftet skatteavdragmed är attett
företagdåmindre företagen. Fråganallt förekommer i de är störreom

skullebestämmelserna.skall från tillämpning Detundantas exem-av
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gälla företagpelvis kunna med visst aktiekapital.ett
undantagsregel talar skatteavdrag inte fyllerFör i dessa fallatten

något syfte samtidigt det orsakar arbete för såväl huvudentrepre-som
underentreprenören. undantag för företag vissMotnören ett ensom av

förhållandestorlek talar dessa därigenom får konkurrensfördel iatt en
därför undantag intetill mindre företag. Utredningen har förstannat att

bör finnas för företag.större

Utländska skattesubjekt

huvudentrepre-Utländska subjekt kan verksamma antingen somvara
i arbeten utförs i Sverige.eller underentreprenörernörer som

utför arbeten i Sverige i princip skattskyl-Juridiska ärsompersoner
frånhär. viktigaste undantagetdiga i sina hemländer och inte Det

hänför sig till fastighet eller fast drift-denna regel gäller inkomst som
här lagenskattskyldighet föreligger 6 § 1ställe i Sverige då mom.

skattskyldigainkomstskatt. Fysiskastatlig1947:576 ärpersonerom
de bosatta här.i Sverige ärom

underentreprenör endast iersättning tillSkatteavdrag bör göras
näringsverksamhet iskattskyldig för inkomstde fall denne är av

underentreprenörensåledes i regel skeSverige. Skatteavdrag bör när är
med lokalkontor i Sverige.utländskt företagett

huvudentreprenörenfråga regleringen i det falletEn är attannan
har då inte någoninte svenskt skattesubjekt. Huvudentreprenörenär ett

intebestämmelser skatteavdrag och kanskyldighet följa svenskaatt om
för de svenska underentreprenöreråläggas avdraggöra eventu-att som

skatteavdrag gjordes i i dessaellt anlitas. önskvärtDet ävenattvore
beröri lagstiftning grundläggandefall. föreslå ändringarAtt som

beskattningsrätt och belysa dettabestämmelser effekternastaters avom
utanför denna utredningsolika områden ligger uppdrag.på

företag inte kommer regelEftersom utländska omfattasatt av en om
kanmöjlighet kringgå skeskatteavdrag denna. Detöppnas atten

utländska företag i dettaentreprenadkedjor. Att görasättsattgenom
fordrar ekonomiska och kunskap utländskgoda Deträtt. ärresurser om

förfarande inte direkt kan förväntas få allmänsåledes ut-ett som en
svårigheten i bedriva städ- ochbredning. Därtill kommer Sverigeatt

fast driftställe. till viflyttverksamhet ha Med hänsyn attutan att ett
skall möjligheten använda utländskalever i internationell miljö atten

bolag för skatteundandraganden emellertid inte underskattas. Utveck-
därför följas kontinuerligt.lingen måste
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Personaluthyrning

Under år har det blivit allt vanligare företagmed hyr utsenare som
förpersonal olika ändamål. Frågan personaluthyming och rättsligom

reglering denna har nyligen Personaluthyrning, SOUutrettsav
1997:58.

När personal hyrs för utföra flytt- eller städarbeteut att en
huvudentreprenör så innebär det personaluthymingföretaget haratt
åtagit sig arbete omfattas huvudentreprenörs skyldighetett som av en

skatteavdrag. har därvidDet ingen betydelsegöra personaluthyr-att att
ningföretagets verksamhet driva flytt- eller städverk-är än atten annan
samhet.

Underentreprenörer flera ledi

förekommerDet underentreprenörer anlitar andra uppdragstagareatt
för fullgöra sitt uppdrag huvudentreprenör.att gentemot en

regel skatteavdragEn gäller förstås underentreprenörer i alla ledom
och inte endast den huvudentreprenören i kedjan.är närmast Detsom
innebär i praktiken underentreprenör får avdrag den ersättningatt

han får huvudentreprenören och underentreprenören får i sinsom av
föravdrag skatt sina städbranschenI kom-göratur entreprenörer osv.

denna situation knappast uppkomma huvudentreprenörennäratt ärmer
företagseriöst i något fall.enstaka beror under-Det påänett annat att

anlitas endast i undantagsfall och det då inte frågablirentreprenörer
dessa i sin skall anlita förnågon utföra sittatt tur attom annan upp-

drag. Annorlunda det i flyttbranschen där underentreprenörerär är
nödvändiga för skall kunna svängningarna i efterfrågan.mötaatt man

kanDär det också finnas skäl för underentreprenör i sinatt turen
anlita andra uppdragstagare knappast blir det fråga tvåänmen om mer
led.

Konsekvensanalys

Skatteförvaltningen

Förslaget skärpta krav för F-skattsedel kommer öka skattemyn-attom
dighetemas administrationskostnader uppgifter skall inhäm-attgenom

avseende brott och personkretsen utvidgas. vissa falltas Iattgenom
blir det också fråga uppgifter konkurser. Huratt ta storaom om
dessa kostnader blir svårt uppskatta. harDet för det förstaär att att

med skattemyndighetema redan igöra dag F-skattekontrollatt gör en
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förslaget utvidgning befintligtoch innebär Likaatt ett system.en av
lite Skattemyndigheten i dag fullständig F-skattekontroll förgörsom en
näringsidkare i allmänhet, kommer fördjupad kontrollgöraattman en

samtliga företag i entreprenadbranscherna. Etablerade företag,av som
det inte finns några vamingssignaler kommer inte kontrolleras iatt

utsträckning exempelvis nyetablerade företag. Företagsamma som som
förändringar, byte styrelse, kommer emellertidhar genomgått t.ex. av

kontrolleras.att
länsstyrelsen i Stockholms län har inhämtats uppgifterFrån om

personalkostnaden för yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen. Grovt
personalkostnaden till kr tillstånd.räknat uppgår den årliga 500 per
företag i byggbranschen och företag iOm 000 2 00010antar attman

städ- och flyttbranschen skall kontrolleras enligt de skärpta bestäm-
kostnaderna för F-skattekontrollen öka medmelserna kommer 6att

beaktas skattemyndighetema har bättremiljoner kr. måste dockHär att
Skattemyndighetentillgång till uppgifter länsstyrelsen. kommerän att

polisregistret,ha direktåtkomst till uppgifter i företagsregistren och
uppgifter skattebetalningar innebär det kost-Sammantaget attom m.m.

blir lägre kr.naderna 500än
medför merarbeteSkatteavdrag för underentreprenörer inte något

denför skatteförvaltningen vad redovisning och betalning avavser
skattenavdragna skatten. först i samband med den slutligaDet är att

föras under-skall bestämmas de inbetalda medlen kommer tillattsom
kommer skatteförvaltningenskattekonton. Däremotentreprenöremas att

få antal ansökningar särskild beräkningsgrund förhantera ett stort om
finns hundratal flyttföretag. Uppgifterna antaletA-skatt. någotDet om

städföretag mellan och innebär de företagvarierar 1 300 4 000. Det att
regeln skatteavdrag väl understiger städ-berörs 5 000. lsom av om

skatteavdrag få till följd användningenbranschen torde regeln attom
minskar kraftigt eftersom det reella behovetunderentreprenörer ärav

begränsat. omfattning dock uppskatta. totalavilken svårt DetI är att
antalet ansökningar särskild beräkningsgrund för A-skatt kanom
kanske komma uppgå till år. innebär ökade admini-1 000 Detatt per
strationskostnader för skatteförvaltningen.

Eflekter företagen förslagenpå av

skärpning för medförEn reglerna F-skatt inte något arbete förextraav
företagen. effekten förenda dessa de oseriösa företagen inteDen är att
får eller får behålla sin F-skatt och det drabbakan såväl små storasom
företag.
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det gäller skatteavdragNär bilden komplicerad. Enligtär mer
huvudregeln för A-skatt sker skatteavdrag med 30 på ersätt-procent
ningen för arbete. avdragna skatten kommer detDen med skatte-nya
kontosystemet redovisas och krediteras huvudentreprenörensatt
konto. i samband med den slutligaFörst skatten bestäms kommeratt
det inbetalda beloppet tillgodoräknas underentreprenören. Detatt
innebär jämfört förhållandenmed dagens underentreprenören för-att
lorar dispositionsrätten till del den ersättning avtalad.ären av som
Även underentreprenören får avdrag ersättningen han skyldigärom

betala skatter och avgifter vanligt för sin personal. syftelatt attsom
inte uppbörden skall dubbleras kan underentreprenören ansöka attom
skatteavdraget skall beräknas särskilt dvs. den skallsätt, att vara
lägre 30än procent.

För skatteavdraget skall ned krävs särskilda skäl. Ensättasatt
förutsättning för beslutsådant överensstämmelsen mellan denärett att
preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan

bli bättre. Eftersom det ställs krav särskilda skäl fordrasantas att
underentreprenörer för Skattemyndigheten kan redovisa 30-att ett
procentig skatteavdrag blir för högt med hänsyn till företagets löne-

arbetsgivaravgifterkostnader, inklusive och innehållen preliminär skatt
för fårde anställda. Härigenom Skattemyndigheten god bilden av
företagets utgifterkostnader och använda grund föratt ett eventu-som
ellt beslut särskilt beräknat skatteavdrag.om

finns undantag från regeln förDet inte några skatteavdragom
underentreprenörer. kommer således gälla såvälDen småatt stora, som
företag företaget eller etablerat.och Nyetableradeäroavsett nyttom
företag har generellt svårare etablerat klara likvidi-denänsett ett att
tetspåfrestning skatteavdrag kan innebära. kan dockFöretagetettsom
eliminera dessa svårigheter begära särskild beräkningsgrundattgenom
för Jämfört underlättarA-skatten. med i dag skatteavdraget etablering
för näringsidkare eftersomseriösa alla måste betala skatt.nya

konkurrensvillkorBättre

Fördelarna för företagen i de branscherna skatteavdragärutsatta att ett
ökar miniminivån skattebetalningama, vilket leder till kon-att
kurrensvillkoren förbättras för de i dag seriösa näringsidkama.avsevärt
Därmed kommer det problemet med ekonomisk brotts-störstaman
lighet, nämligen konkurrensen från illojala företagare riskeraratt att
leda till seriösa näringsidkare slås eller tvingas iatt ut typsamma av
ohederliga transaktioner.
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Konsumentsektom15

Även ändådet betecknande enbartdet kan bero felregistrering att enom-
SCB:s företagsregister det gäller SNI-koden förregistrerad i närperson var

privathushåll.städtjänster i

Sammanfattning

hushåll bygg-Betydande belopp undgår beskattning köpernär
komma till med problemen krävshanrverkstjdnster För rättasvart. att

föreslårfaktura. Därför utredningenincitament betala attett att mot en
införs för utgifter för reparationer, ombygg-skattereduktionpermanent

Skattereduktionentillbyggnader småhus och bostadsrätter.nader och av
till kr, dvs.till belopp 50 000kan maximalt uppgå 30 procent av upp

bostadsrätter föreslås skattereduktionentill 15 000 kr året. För enom
ansluter till Tjänstebeskattningsutred-högst kr. Förslaget10 000

ningens tidigare lämnade förslag SOU 1997:17.
regelmässigtStädning och andra hushållstjänster sker mot svart

öka. hushållstjänsterbetalning. Problemen befaras För göra svartaatt
kraftig Utredningen i den delenvita krävs stimulans. att ettanseren

förenklad företagsform, singelföretag, börtidigare förslag om en
före-förverkligas. Singelföretaget bygger arbetar iatt en person

schablonmässigtanställda får finnas. Beskattningen skerIngataget.
priset för tjänsterna blir acceptablaoch skattenivån kan så attanpassas

bedömer singelföretag kanför hushållen. Utredningen att vara en
lämplig företagsform för företagare inriktar sig hushålls-nya som

föreslår konkret lagförslag singelföre-tjänster. Utredningen att ett om
fram.tag tas

Inledning15.1

Utredningen identifierar två skatteundandraganden ärtyper av som
karaktäristiska för byggbranschen. dels skatteundandragandenDet är

används, dels arbeten utförs kon-underentreprenörernär svarta som
Entreprenadproblemet har tidigare beskrivits i avsnittensumenter. om
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entreprenadbranscher.
Även städbranschen har två karaktäristiska problem, liknarsom

byggbranschens. skatteundandraganden under-Det är genom
städarbete och andra hushållstjänster tillentreprenörer samt svart svarta

konsumenter. skäl redovisas nedan kan emellertid hushålls-Av som
tjänstema betraktas bransch eller sektor, skild från städ-som en egen
branschen i övrigt. Städbranschen har behandlats i kapitel 13.

Nedan redovisas bygg- och hushållstjänster i konsumentledet.

Hushållstj15.2 änster

städentreprenadbranschen utför företag städarbete uppdragsgivareI
inom offentlig förvaltning i industrier, kontor och affärslokaler.samt

städentreprenadföretagen marknaden för tjänster till hushållFör är
obetydlig.

Städning utförs också näringsidkare det sker i traditio-utan attav
utförnellt näringsliknande former. gäller städar ochDet personer som

andra hushållsarbeten i hushåll. hel del dessa städareEn är rätte-av
ligen arbetstagare och inte näringsidkare. viss utsträckning kan hus-l
hållssektom betraktas städbranschen eftersom storgren av ensom en

hus-del hushållstjänstema städarbete. Med hänsyn till det iär attav
former tjänster ochhållssektom förekommer andra såsomäven tvättav

trädgårdsarbete och barnpassning problemenstrykning, inköp, samt att
inom sektorn slag för städbranschen i övrigt kan hus-änär annatav

bransch. skäl tillhållstjänster betraktas särskild Ett annatsom en
branschen för hushållstjänster vänder sigdenna uppdelning är att

innebär det olika näringsidkare ienbart till konsumenter, vilket äratt
hushållssektom och i företagssektom.

kan egentlig uppdelning inte mellanI byggbranschen någon göras
sidan inriktade företag och förvaltningarhantverkare å ärsom ena

och å andra sidan hushåll.
tvekan den delenDet torde inte någon övervägandeattvara om av

Ävenhushållstjänstema sker betalning. det kan bero påmot svart om
felregistrering det ändå betecknande enbart regist-är att en person var
rerad i företagsregister det gäller SNI-koden för städtjänsterSCB:s när
i privathushåll.

uppskattar den städningen i hushållenRSV 900omsättersvartaatt
antagandet Veckostädningmiljoner kr år. Med rimligtett att tarper en

hushåll anlitar arbetskraft.timmar skulle det 90 0004 svartvara som
Mindre städföretagens produktion vänder sig tillän procenten av

konsumtionprivat SOU 1997:17, 216.s.
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frågahar tjänstesektom stått i särskilt iPå tid centrum, omsenare
riktade till hushåll. Diskussionen har gällt hur tjänste-tjänster ärsom

öka. hushållen i utsträckningproduktionen skall kunna Om större
för producera dem själva skulle ekonominsköpte tjänster i stället att

specialisering. Samtidigt skulle sysselsätt-effektivitet öka ökadgenom
arbetslöshet.ningen i tid hög‘Ska en av

naturligt-hushållen utför tjänsteproduktionenalternativ tillEtt äratt
troligt de hushålls-tjänster.vis de köper Det är att svartaatt svarta

arbetslösheten och detbl.a. den högatjänsterna ökar. Orsaken är att
det blirefterfrågan hushållstjänster. takt medfinns I attstoren

ekonominhushållstjänster breder denköpa svartasvartaaccepterat att
hushåll till viss delallt fler vanligasig. Härigenom kommer attut

till alltekonomin vilket sikt kan ledaintegreras med den svarta en
samhällsmoralen.upplösningstörre av

tjänstepro-väljer utföra delSkälet till hushållen att storatt aven
Bakgrundenskattekilama.duktionen själva eller köpa den ärärsvart

innebärdel likforrnigt vilkettillföljande. skattesystemet är attstor
Arbeteproduceras eller konsumeras.vadskatterna likaär oavsett som

arbetsgivaravgifter, in-beskattatmarknaden högtutförs på ärsom
hushållen iutförsmedan arbetemervärdesskattkomstskatt, som av

likformigalltså intebeskatta. Beskattningenhemmet inte går äratt
den bristandehushållsproduktion. På grundochmellan marknads- av

utföra produktionen idrivkraftlikfonnigheten får hushållen atten
producerafyra effektivaremarknaden gångerhemmet äräven när att

för hushållendet alltså lönsammareSkattekilamatjänsterna. gör att
köpa demproducera tjänsterna själva eller svart.

konkurrera medekonomin har lättareHushållen och den attsvarta
gäller tjänster ellerenklare tjänster detmarknaden det gäller än närnär

inte såSkillnaden i produktivitetkomplicerade. ärärvaror som mer
yrkesstädares. hus-städarbete och Förhushålletsmellan egetstor en

beskattade inkomsterorealistiskt medhållet framstår det därför attsom
förskatteinnehållersättning med högtbetala marknadsmässig etten

marknad.sådanDärför finns det inte heller någonstädarbete i hemmet.
inte belas-betala för städarbetehushållen bereddaDäremot är att som

socialavgifter, dvs. köpa arbetetskatter ellermed några svart.atttas
elektro-reparationgäller komplicerade tjänster,När det t.ex. avmer

effektivareflera hundra gångernisk marknadenutrustning, änär
förinte möjligt hus-hushållets arbete. gånger detMånga äreget ens

därför bereddahållet eller tjänsten. Hushållenproducera är attatt varan
eller tjäns-skatter för sådanabetala marknadspris inklusiveett varor

etable-alternativ inte till buds. högaeftersom står Dennågot annatter
minskar ocksåkomplicerade och tjänsterringströskeln för varormer
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risken för dessa utförs eller tillhandahållsatt svart.
betänkandet UppskattadI sysselsättning skattemas betydelseom-

för den privata tjänstesektom SOU 1994:43 diskuterar VinellLars
problemet med skattekilar för hushållstjänster. föreslog befrielseHan
från mervärdesskatt för hushållstjänster skattemässiga avdrag församt
hushållen med till kr40 000 år. Skattelindringama skulleupp per
omfatta fönsterputsning,städning, strykning, trädgårdsarbete,tvätt,
inköp, barnpassning arbetskostnaden för reparation och underhållsamt

bostad.av
Hushållssektom har också behandlats Anne-Marie Pålsson ochav

Erik Finns det marknad förNorrman hemarbete. förslagDerasen
byggde hushållet ipå princip skall jämställas med företag.att ett
Skattekilarna skulle minskas skattemässiga avdrag för hem-genom
arbete köptes hushåll kombinerat med överföring socialasom av en av
förmåner från uppdragsgivare till uppdragstagare. exempelSom
hemarbete nämndes reparationer, städning och barnomsorg. Norrman
har föreslagitockså skattereduktion skall införas för hushålls-att en
tjänster liknande vad gäller för byggnadsarbeten.som

Invandrarpolitiska kommittén föreslog den privata tjänstesektornatt
t.ex. hemservice skulle stimuleras lönesubventioner SOUgenom
1996:55. Subventionema skulle lämnas till s.k. serviceföretag som
därigenom kunde låta sina anställda utföra arbeten till lägre pris.

Vidare fråganhar RSV hushållstjänster och föreslagitutrett om en
förenklad redovisning skatter och avgifter skerersättningarnärav
mellan privatpersoner RSV 1996:5.Rapport

har TjänstebeskattningsutredningenSenast föreslagit socialav-att
giftema avskaffas i sådana tjänstebranscher kan utgörasom anses
substitut till hemarbete och arbete SOU 1997:17. indelatGrovtsvart
omfattar förslaget hushållsnära tjänster, utförda bilverkstäder,av repa-
rationsverkstäder för hushållsartiklar, personalmatsalar,restauranger,
cateringföretag, persontransportföretag, städföretag med inriktning på
konsumenter och andra serviceföretag. Förslaget beräknas skapa 30
000 arbetstillfällen. Utredningen har föreslagitockså förenklingarnya
för redovisning skatter och avgifter privatpersoner anlitar andranärav
privatpersoner jfr RSV:s rapport.

förslagEtt Tjänstebeskattningsutredningen sikte påannat tar attav
den tillfälliga skattereduktionen för byggnadsarbeten påpermanenta nu

småhus och bostadsrätter. Förslaget innebär också skattereduktionenatt
höjs. skillnad dagens reglerEn näringsfastigheter skulleärmot att
undantas från skattereduktion.

Ytterligare förslag en principskiss från Tjänstebeskatt-ett
ningsutredningen gäller hushållstjänster riktade till pensionärer. Bak-



Konsumentsektorn 3971lSOU 1997: l

hälso- ochutredningen HSU 2000den statligagrunden bl.a.är att om
renodlade service-finnas skäl läggadet kansjukvård attattanser

skulle dåhemtjänstenkommunalaäldreomsorgen.utanför Deninsatser
omvårdnads-medsina insatserkunna koncentrera omsorgstagare

bara 10ekonomiskabristandeföljddag får, tillbehov. I resurser,av
1980-taletsunderhemtjänst 22pensionärerna procentmotprocent av
i syftehemtjänsttaxananvändakommuner attbörjan. Vissa uppges

självapensionärernapåPrincipskissen gårminska efterfrågan. attut
600skulle 12Alla pensionärerhemservice.köpa sinskall kunna

deförhemservicetimmarköpa 100de kankontokr på omett som
finansierasskulleFörslagetkr timme.själva betalar 50 engenomper

till drygtledaskulleFörslagetegenavgift.riktadpensionärernamot
pensionärs-förslagetinnebärrealitetenarbetstillfällen. I att0005 nya

subventioneras.hushållstjänsterhushålls köp av
till-denföreslagitocksåTjänstebeskattningsutredningen har att

kunnaskallbarnsjuktvid vårdföräldrapenningfälliga avsom ges
tillfälligadendag kantill kommunen. Iellerföretagöverlåtas till ett

svårtdetEftersomfysisk äröverlåtas tillföräldrapenningen person.en
ochfrånledigarbetebåde harhitta attett somatt varaperson somen
användsersättning80-procentigmedhemmavilligär att stanna en

Utred-dagarna.sällan 0,6överlåtelsetillmöjligheten procent av
överlåtamöjligtdetden kretssåledes är attföreslårningen att som

arbets-000beräknas skapa 1vilketutvidgastillföräldrapenningen nya
subven-Även hushålleni realiteteninnebärförslagtillfällen. detta att

skalldetbegränsningenmed denhushållstjänster, attköpationeras att
bam.vård sjuktfråga avvara om

möjlighetenslutligenhar övervägtTjänstebeskattningsutredningen
hushållstjänster, stannatskattereduktion förkraftiginföra menatt en

medfinnstill lagutkastförslag ettsådantframför inte lägga ettatt
störrebl.a.Utredningen harbetänkandet. attansettbilaga till ensom

skatteinnehållmed högrekonsumtioninnebärskattesänkning att annan
finansieraskommerskattereduktion attFöljden blirundanträngs. att en

barasamtidigtskattebetalareflertaletskatter förmed ökade ensom
Skattereduktionentjänsterna.använda sigkommermindre att avgrupp

denutnyttjarinteorättvisa dehorisontellleda tillskulle således som
skatteför-betydandegår mistesubventionerade tjänstenkraftigt enom

bedömningsammanfattandeföljandegjordeUtredningenmån.
216

rimligmedsamhällsekonomiska verktygvanligamed stödVi kan inte av
hushållen kommerhuruvidasäkerhet uttala att enreageraomoss

möjligtinte hellerhushållstjänster.för Det attskattereduktioneventuell är
arbetsutbud elleroch ökatspecialiseringleda tillskullesig detuttala om
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bara till ökad fritid. Vi vidare inte det skulle leda tillvet syssel-om en
sättningsökning. Det svårt visa det skulle ledaär till rimligatt att en
neutral effekt inkomstfördelningen. Det skäl vidga denär mot att
existerande skattereduktionen inom ROT-sektom till också omfatta hus-att
hållstjänster. samtidigt kvarstårMen det faktum det finnsatt stor svarten
marknad för hushållstjänster inte kan negligera.statensom

Slutligen kan finnsdet flertal förebildernämnas i andra länderatt ett
hur tjänsteproduktion och hushållstjänster kan stimuleras, bl.a. i Norge,
Danmark och Frankrike. Sådana redovisas i nämndasystem ovan
förslag.

15.3 Singelföretag form fören ny-
förvärvsverksamhet

förslagEtt s.k. självanställning har tagits fram Ekonomie dr Boom av
Persson på uppdrag Storstadskommittén. Bakgrunden är att ettav
hinder för de anställningslösas förvärvsarbete existerande före-är att
tagsfonner blivit för krångliga. Persson använder uttrycket anställ-
ningslösa eftersom han fast anställning påatt utanmenar personer
olika diskrimineras i trygghetssystem o.d. Vidaresätt det ärattanges

social och ekonomisk betydelse det arbetet i småföre-stor att svartaav
tagandet minskar.

Eftersom begreppet självanställning tid även använtssenare som
beteckning för form lösare anställning använder utredningen,en av
efter samråd med Bo i stället begreppetPersson, singelföretag.

Singelföretag avsedd förenklad form för förvärvs-är att vara en ny
arbete. Verksamheten skall bedrivas inte kan förenaav en person som
singelföretagandet med förvärvsarbete. heller skallInte singel-annat
företagande kunna förenas med A-kassa eller KAS.

Kostnadsavdragen i verksamheten schabloniserade. Skatter ochär
avgifter också schabloniserade. Singelföretagandet kanär stimuleras

låg skattesats bestäms för dessa företag. Skatten tänktatt ärgenom en
avgifter och skatter i verksamheten, dvs. socialavgifterersättaatt även

och mervärdesskatt. exempel illusterar.Ett
Intäkterna beräknas till kr.150 000 Från dessa schablon-görs ett

mässigt kostnadsavdrag med 30 45 kr000 och skatte-procent
underlaget blir således 105 000 kr. Skattesatsen bestämd till 15är

15 och den skattskyldige750 får kvar kr.134 250procent
Tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och

ansvarsförsäkring skall utformas kollektiva försäkringar och görssom



Konsumentsektorn 3991997:1 l 1SOU

skatteunderlagframräknatskall baserasSjukförmånerobligatoriska.
allmännai detinlemmasoch systemet.

singel-singelföretagare öppna ettsigetablerar attMan genomsom
singelföretagsbevisEttkontoförandehosföretagskonto ett organ.

förvärvsarbeteharsingelföretagarenintäkterSamtligautfärdas. avsom
Dettakontot.krediterasochkontoförandedettillbetalas in organet

kontoförandeskatt.definitiv Det organetbetalarochberäknar enorgan
ochmyndighetertillsingelföretagetrörandeinformationallförsvarar
ochsingelföretagarenavlastasadministrationenlöpandeandra. Den

kravredovisning,gällerDetkontoförandedet organet.sköts av
singelföretagar-Samtligauppgiftslämnandedeklaration,revisor, m.m.

kontoförande ärcentralt. organetDetdagligenuppdateraskonton
Genomfactoringtjänster.ochfakturerings-utföratänkt kunnavidare att

för-information kanalltilltillgångharkontoförandedet organetatt
följas.löpandesingelföretagamablandvärvsintensiteten

etable-intesingelföretagkan någotsingelföretagandet nyttUpphör
tillledersingelföretagandetMissbrukårförrän passerat.tre avras

avregistrering.
deteftersomtjänsteföretagande ärSingelföretagande passaanses

medverksamheterförkostnadsavdragschablonisera varu-svårt att
singelföretagan-siglämparhellervaruförsäljning. Inteellerproduktion

kapitalinsatser.kräververksamheter storade för som
ochföretagandet utgöraförenklatillsyftarSingelföretagande enatt

Meningenfonner. ärtraditionella attegenföretagande itillinkörsport
skapavidareSyftettjänster. attärprivataförskallmarknaden öppnas

förbättraverksamhetmöjlighetlättadministrerad att egengenomen
låginkomstgrupper.ochförvillkoren otryggastora

Ungdomspolitiska kom-uppmärksammatsharSingelföretagandet av
företagandeformenklareföreslår1997:40 att avmittén SOU ensom

enligtbör,företagsfonnsådanutformningeninförs. Den närmare enav
angelägetdetanfördeKommittén attutredas. varkommittén, snarast

före-ellerarbetenfastaundaninteföretagsfonnen trängerdenatt nya
fonner.nuvarandeitagande
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överväganden15.4 och förslag
hushållstjänster

Utredningens bedömning och fiirslag: Sektom för hushålls-
tjänster till övervägande del Den bedömsär öka isvart. att
framtiden, särskilt så länge bägge sig tjäna påparter attanser
arbetet utförs Den enda möjligheten minska skatte-svart. att
undandragandet skapa incitament så starkaär att är attsom en
ny vit marknad skapas.

Ett regelsystem bör fram för enklare form före-tas en av
tagande, efter det tidigare förslaget singelföre-mönster av om
tagande. Syftet i första hand erbjuda sådan formär föratt en
företagande för den del tjänstesektom inriktadärav som
hushållsarbeten. Beskattningen singelföretagare skallav anpassas
så priset på tjänsterna blir acceptabla för hushållen.att

Skälen till utredningens bedömning förslagoch

Är sektorn för hushållstjänster för ekonomisk brottslighetutsatt

flestaDe yrkesmässiga hushållstjänster utförs sker mot svartsom
betalning. finnsDet anledning den marknaden kom-att anta att svarta

öka. ställs allt högreDet utbildningskrav dem sökerattmer som
arbete och från arbetsmarknaden samtidigtstängsstora utegrupper

den höga arbetslösheten tenderar Av Tjänsteut-att pennanentas.som
redningens betänkande SOU 1994:43 framgår det mångaäratt som

intresserade arbeta i hushållssektom. Vidare finnsär detatt storav en
potentiell efterfrågan på sådana tjänster. Tjänstebeskattningsutredningen
har beräknat hushåll90 000 anlitar städning SOU 1997:17,att svart s.

Även216. denna uppskattning kan tilltagen i överkant tyderom vara
flera omständigheter på den hushållssektom växandeatt svarta är ett
problem. finnsDet därför skäl för utredningen uppmärksammaatt
denna bransch och föreslå metoder för hejda den sektornatt att svarta
breder sig.ut

Vilka problemen och vad beror de påär

särskild variantEn ekonomisk brottslighet förekommer detnärav
gäller tjänster riktas till hushåll. gäller främstDet hushållstjänstersom

städning olika byggnadshantverk. Skattekilamasamt typersom av
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tjänstervissaförochsvårtsektornvitaför den ärdetinnebär att -
arbeten.medkonkurreraomöjligt svartaatt-

inkomst-skatteundandraganden attproblemen ärDe genomstörsta
socialavgifter ochbetalas inteVidareinkomsterna.betalasinteskatt
förekommermervärdesskatt. Det ävenhellerfall inteförekommandei

ellerA-kassaersättning frånmedkombinerasinkomstersvartaatt
andra bidrag.

Arbetetlåg.hushållstjänster ärproduktionförEtableringströskeln av
språk-bristandemedochutbildningmed lågutföraskan personerav
verk-förinvesteringarnågra startakrävs atthellerkunskaper. Inte en

svårighetinvandrarebl.a.medför utanförhållandensamhet. attDessa
hushållstjänsterproblemsärskilt äryrket. Ett attisigetablerakan

Påarbetstillstånd.ochuppehålls-saknar sammautförs sompersonerav
utländsksärskiltriskerarstädentreprenadbranscheninomsätt som

arbets-sinatillberoendeförhållandenovärdigaihamnaarbetskraft att
utanförocksåhamnararbetskraftenuppdragsgivare. Den svartaeller

dessatilllitealltförVi kännerskyddsnätet.socialadetdelarstora av
delartillriskfinns storadetförhållanden attmänniskors enenmen

fram.underklassrättslös växer

problemenåtskallVad göraman
kontrollerasvårtsåområde attnågot ärfinnasinte somtordeDet som

Arbetsplatsema äri hemmen.utförsdessaeftersomhushållstjänster
ellerlokalerfordon,särskildadetheller krävsspridda. Inteochmånga

via leverantörerspåragår inte utövamautrustning. Detskrymmande att
Upptäcksriskenkrävs.liknandeellerspecifika insatsvaroringaeftersom

kontroll kannågonförekommerdetmåndenoch iminimalsåledesär
medochförhållandendessabakgrundutökas. Motden knappast av
intebedömningutredningensenligtdetskattekilamatill ärhänsyn

med detillkommaför rättalösningnågon atthittamöjligt att annan
förincitamentformnågoninförahushållstjänstema än att avsvarta

särskiltsigskattekilamaEftersom görsäljaren.och/ellerköparen
liknandeochstädningarbeten,personalintensivagällande på som

ha någonkraftig förrelativtstimulansen attmåstehushållstjänster vara
verkan.

socialav-bortförslagTjänstebeskattningsutredningens att taom
omfatt-för i någonotillräckligt störrehushållstjänster attgifterna för är

arbetsgivarav-uppgårår 1997ekonomin. Förminska denning svarta
arbetskostnadenEftersom ärbruttolönen.till 32,92gifterna procent av

timpriskommerhushållsarbeteni ettkomponentenden största
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normala 200 kr kunna sänkas till drygt 140 kr.att En minskning som
inte får tillräcklig effekt det priset liggernär 60 kr i tim-svarta runt
men.

RSV:s förslag enklare redovisning skatter och avgifter påom av
ersättningar mellan privatpersoner kan knappast ha någon effekt alls

hushållstjänster eftersom detsvarta inte förändrar priset arbetet.
Däremot det angelägetär det blir administrativt enkelt för privat-att

anlita andra privatpersoner.attpersoner
Förslagen avdragsrätt eller skattereduktion för hushållom resp.

lönesubventioner till serviceföretag bör däremot kunna få effekt under
förutsättning subventionema tillräckligt höga.att är

l stället för ekonomiskt stimulera hushåll köpaatt vita hushålls-att
tjänster eller subventionera anställdas löner iatt vissa företag kan
stimulansen rikta sig till de enskilda individer utför hushållstjäns-som

Härigenom inteterna. främst befintliga företag nyföre-gynnas utan
tagandet kommer öka. Inte heller stimuleras hushållenatt anställaatt
personal. Hembiträdets yrkessituation problematisk eftersomvar an-
ställningsforrnen ofta innebar starkt beroende och godtyckligett en
arbetsgivarrelation.

För konsumentsektom har utredningen tagit intryck tidigareettav
förslag singelföretagande; förenklad fonn för förvärvsarbete.om en

Singelföretag

Som redovisats medför skattekilama vita hushållstjänsterattovan
aldrig kan konkurrera med därförDet det knappastär finnssvarta. som
någon vit marknad för sådana tjänster. För minska denatt svarta
sektorn krävs således priset för tjänsterna subventioneras.att Förslaget

singelföretag därför intressant.är Denna företagsmodell sänkerom
kraftigt etableringströskeln för sådana tjänster den erbjuderattgenom

enkel modell för företagande. För kan singelföre-en stora grupper
tagande kommasätt arbetsmarknaden.ett att Singelföre-vara
tagande innebär det blir lättare för dem med kortatt utbildning och
begränsad arbetslivserfarenhet etablera sig företagare.att som egna

Utredningen därför bör utarbetas för enklareatt ett systemanser en
form företagande efter från denmönster redovisade modellenav ovan
för singelföretagande.

Beskattningen singelföretagaren måste så utformad detav attvara
pris erbjuds kan konkurrera med de priserna. Singelföre-som svarta
tagande bör sikte hushållstjänsternärmast i vidta mening, dvs.
städning, fönsterputsning, strykning, trädgårdsarbete,tvätt, snöskott-
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väl i hus-särskiltsiglämparSystemetoch barnomsorg.inköpning,
andramedkonkurrerarintesingelföretagareeftersomhållssektom

beskatt-med lägresingelföretagareOmnäringsidkare.etableraderedan
detvilkaförtjänsteromfattaskulle ävenföretagsforrnerandraning än

byggnadshantverk, kommermarknad,etablerad ent.ex.finnsredan en
rörelsesindrivernäringsidkarefrämstfrånskeöverströmning somatt

Näringsidkare isingelföretagande.tillnäringsverksamhetenskildsom
subven-medkonkurrerakunnainteskulleFöretagsformertraditionella

hushållstjänster ärverksamheter änandrasjälvanställda. Förtionerade
till densingelföretagarebeskattningennödvändigt anpassasdet att av

allmänhet.inäringsverksamhetförgällernivå som
Verksamhets-arbete.endagällaskallSingelföretagande personsen

medhjälpare.ellerpersonalanställdmedförenasfår inteformen
dethushållstjänster är attförsingelföretagandemedfördelEn

eftersomlågtkankostnadsavdragetberäknadeschablonmässigt vara
låga.tjänsterarbetsintensiva ärsådanaföro.d.materialkostnader

förbruknings-ochutrustninghushålletstordegångerMånga egen
för-deocksåmåste vägas motSchablonavdragenanvändas.material

förmedgersingelföretagande t.ex.förenklingssynpunktdelar somur
singelföre-Skullenäringsverksamhet.vidtidigarearbetslösa utan vana

schablonavdraghögrekrävsdetdärverksamheteromfatta äventag
intressesaknarSingelföretagareninköp.kvittolösafördörrenöppnas

företaga-förFördelaktigastavdrag.sinastyrkaförverifikationer attav
dvs.möjligt, svart.priserlågatill såhållaskaninköpen somnärärren

före-motverkaskälstarkadärfördet attfinnsekobrottssynpunktFrån
alladocktål attschablonavdrag. Det atthöga upprepasmedtagsfonner

ekobrott.förebyggerverifikationerförutsätterregelsystem som
uppdrags-betalasskallarbetenautfördadeförErsättningen av

få skeskall intebetalningkonto. Kontantsingelföretagarenstillgivaren
singelföretagaren.till

verk-singelföretagamasiproduktivitethögåstadkommaFör att en
nätverkformnågonskall finnasdet avsamhet kan överväga omman

kontoförandedet organetmöjligtuppdrag. Det är attförmedlakansom
fönnedlingsfunktion.sådanhae.d. kanbank en

föreslagitTjänstebeskattningsutredningenhartidigareSom nämnts
bättrefinansierasyfteipensionärer atttillservicestödsärskiltett

äldreomsorgen.för den tyngreminska utrymmetservice attutan
strykning,fönsterputsning, tvätt,städning,omfattaskallServicestödet

Servicestödetmatlagning.ochinköpsnöskottning,trädgårdsarbete,
konsumtion.sinväljafriaremöjlighetpensionärerna attskall ge

förmöjligtdettill kommunerna görstatsbidragförställetiServicestöd
direktförunderlagskapar attDettjänsterna.utföraföretagprivata att



404 Konsumentsektorn SOU l 997: 1l 1

sysselsättningsintensivstyra mot produktion betydande kom-en utan
munala forvaltningskostnader.

Enligt utredningens bedömning finns det skäl inteövervägaatt om
singelforetagande kunde lämplig metod för dennaävenvara en typ av
hushållstjänster. Skälet bl.a. detär lika lite föratt andra hushållsom
knappast finns någon existerande privat marknad för hushållstjänster
till pensionärer. Dessutom det nödvändigtär hushållstjänster tillatt
pensionärer inte kostar de for andraän hushåll.gör Ommer stora

i dag inteännu pensionärerär vänjer siggrupper vidsom köpaatt
hushållstjänster detsvarta troligtär de även pensionäreratt som

kommer köpa tjänsteratt pensionärstjänstemasvarta dyrare.ärom
Dessutom kan det redan i dag så del pensionärer köperattvara en

tjänster, bl.a. bakgrundsvarta mot haratt ned-omsorgssystemetav
Ett med singelföretaganderustats. system for hushållstjänster riktade

till pensionärer bör kunna kombineras med det konto Tjänste-som
beskattningsutredningen föreslagit.

Ett förslag från Tjänstebeskattningsutredningenannat lämparsom
sig väl för singelföretagare möjlighetenär överlåta tillfällig for-att
äldrapenning Överlåtelsetill företag eller kommun. föräldrapen-av
ningen skulle alltså kunna ske till singelföretagare.

1 5.5 Konsekvensanalys hushållstj änster

l de tidigare redovisade utredningarna och förslagen tjänstesektornom
finns analyser hur mycket sysselsättningen kommer ökaav att om
hushållstjänster subventioneras. finnsDär också budgetmässiga beräk-
ningar. Utredningen hänvisar till dessa beräkningar.

Tjänstebeskattningsutredningen har gjort uppskattning effek-en av
sina förslag.terna l Danmark har subvention på omkringav 50en

till hemservice lett till 2procent 500 årsarbetstillfällen. I Frankrike har
har subvention på 50 lett till 40 000 årsarbetstillfállen.procenten
Tjänstebeskattningsutredningen har gjort gällande det svårtäratt att
beräkna effekterna eftersom inte hur många hushåll tillvetman som
följd reduktionen ökar sin arbetstid marknaden. Uppskattningenav

dock lägstär 4 000 arbetstillfällenatt skapas.nya
En reform med singelforetag bör hushåll med låga inkomster.gynna

Detta följer den ökade sysselsättningenatt uppstår blandav grupper
med låga Åinkomster, arbetslösa. andra sidant.ex. kommer högin-
komststagare i utsträckningstörre Iåginkomsttagareän köpa tjäns-att

Men redan i dagterna. det hushållär med hygglig ekonomien som
köper tjänster, fast den marknaden. Skillnadensamma svarta med
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förvandlasprisprinciptill itjänsterblirstimulans svarta sammaatten
ekonomin. Förreguljäradeniskapasarbetstillfällentill vita samt att

blir vitverksamhetillegalincitamentetalltså svart,blir attköparen en
inte.blir detprisskillnad i sagtNågonlegitim.och större som
stimulanspekaranalysTjänstebeskattningsutredningens att aven

dramatisk ökninginnebärakommerknappasthushållstjänster att aven
så-efterfrågankonstladellertjänstersådana attefterfrågan en

existe-redandeltilleffektenblirstället attskapas. I stortjänsterdana
deocksåmedförvita.blir Det attsuccessivtarbetenrande svarta

positivablir änsubventionenkostnadernabudgetmässiga trots snarare
detbyggnadsarbetenför ärskattereduktionengällerdetnegativa. När

deltillskersubventionering stordvs.högt,dödviktstalet avs.k. en
ekonomin. Förreguljärai denutfördablivithadeändåtjänster som

Dödviktstalet ärdensåledessituationen motsatta.hushållstjänster är
tusentalssynliggörakommerhushållstjänster attstimulanslågt. En av

finns.inteformellti dagarbeten settsom
verksamhetsjälvanställdasde attbedömning kommerEnligt vår

beskattningundgårdagiarbetendelsfinansieras svartaatt somgenom
bidragolikaförkostnadernadelsvita,tillförvandlas attgenom

positivaocksåharFörslageti arbete.fler kommereftersomminskar
ökadföljdtillökareffektivitetekonominseffekter avattgenom

hushållstjäns-vitaköpamöjlighetentroligt attspecialisering. Det är att
arbetarkvinnorflerföreträdesvismedföra merkommer attattter
högskoleut-medkvinnor000180Belysandehemmet. är attutanför

syssel-specialisering,ökartjänsterFlerdeltid.arbetardagbildning i
heltbedömning ärsystemetärUtredningens attvälfärd.ochsättning

nedan,redovisasförslaget,kommerverketsjälvasjälvfmansierat. I som
budgetmässiga be-samtidigtskatteintäkterökadeinnebära somatt

sker.sparingar
befinnerarbetskraftdenmedhändervadgällerfrågaEn somsom
formVilkenhushållstjänster.utförochlandetillegalt i avsig som

förde inte öppnakommerväljs attincitament personerän varasom
arbets-illegaladentillledabörarbetstillstånd. Det attsaknarsom

arbetskraftenillegaladenmöjligtundan. Det attkraften ärträngs
lägreerbjuda ännumarknadenpå attsig kvarhållaförsöker genom

mindreha avsevärtdock kommerhushållmånga attpriserpriser; som
bliFöljden kanlågt.ändåpriset attvitadet äreftersomförintresse

dag.isituationbesvärligare änihamnar ännudessa enpersoner

udgetutfallB

tillhänsynprisersinakan utantjänstesektom, sättaDen svarta som
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mervärdesskatt, socialavgifter och inkomstskatt, kan givetvis hålla
betydligt lägre timpriser vad den vitaän sektorn kan göra.

jämförelseEn mellan inkomstkalkyler for den vitasvarta resp.
tjänstesektom följande utfall:ger

Svarta sektorn:

Arbetstimmar/år 1800 1800 1800

Timpris 50 60 70

Totalt inkl 90000 108000 126000moms

Moms 0 0 0

Total exkl 90000 108000 126000moms

Egenavgifter 0 0 0

foreNetto skatt 90000 108000 126000

Ink skatt O 0 0

foreNetto skatt 90000 108000 126000

Per månad 7500 9000 10500

Vita sektorn:

Arbetstimmar/år l 800 l800 1800 1800 l800 l 800

Timpris 130 140 150 160 170 180

Total inkl 234000 252000 270000 288000 306000 324000moms

Moms 58500 63000 67050 72500 76500 81000

Total exkl 175500 189000 202500 234000 216000 229500moms

Egenavgifter 43875 47250 50625 54000 57375 60750

Netto foreskatt 131625 141750 151875 162000 172125 182250

Inkl skatt 40136 43478 46819 50160 53501 56843

Netto efter skatt 91489 98273 105056 111840 118624 125408

månadPer 7624 8189 8755 9320 9885 10451

Som framgår måste timpriset i den vita verksamheten cirkaovan vara
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skatt.efterinkomstmotsvarandefördet att250 svartaprocent geav
vitablirinkomstersåtjänsterstimuleraskall svartaattOm man

i paritetsånågot närverksammadeförskattefterutfalletmåste vara
svartjobb.sigtillgodogörakanvad demed genom

olikamedblikunnaskulleutfallethurvisarkalkylerFöljande
skatteuttag.ochtimpriser

180018001800mmar
706050impris

12600010800090000skattföreetto

00015katt
15000nk skatt

111000skattefteretto
9250månadr

00020katt
20000skattnk

106000efter skattetto
8833månader

000katt 25
25000skattnk

101000skattefteretto
8417månadr

000katt 30

skattnk
efter skattetto

månadr

35 000katt
353535nk skatt
91735skattefteretto

758608458månadr

avkast-direktaaldriggivetviskanverksamhetbeskattadEn sammage
ochtimprisgivetverksamhet,obeskattadheltning sammaensom
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arbetsinsats. Om beaktar andra faktorer,även såsom uppdrags-man att
får sociala förmåner och uppdragsgivarentagaren slipper riskera bliatt

ansvarig för uppdragstagarens skatter och avgifter, kan ovanstående
kalkyler konkurrenskraftiga alternativ till det priset. Manvara svarta
måste hålla i minnet vita tjänster har värde i sig.att betyderDetett att
de flesta vill köpa vita tjänster och betala ijämförelse medett, svarta
priser, högre pris.

Som tidigare beräknas omkring 90 000 hushållangetts köpa svarta
hushållstjänster. Den genomsnittliga efterfrågan har uppskattats till fyra
timmar vecka. Den totala årsefterfrågan blir därmed 18 miljonerper
arbetstimmar 90 00Ox4x50 vilket 10 000 årsarbetskrafter.motsvarar

Skatteutfallet för självanställda, utför dessa tjänster, skullesom
kunna beräknas till 150-250 miljoner kr beroende skattesats. An-
tagandet bygger de 10 000 årsarbetskraftema ocksåatt motsvaras av
10 000 personer.

Till de ovanstående direkta skatteeffektema skall läggas deäven
vinster eventuellt kan uppstå minskade utgifter för A-kassasom genom
och andra ersättningar till i dag verksamma i denärpersoner som

sektorn och uppbärsvarta arbetslöshetsersättning,även sjukpen-som
ning Det blir inte möjligt verksamheten redovisasm.m. öppet.om
Utgifterna för bostadsbidrag bör minska på grund ökade inkomster.av

tjänstekonsumentenFör skulle, såsom viss prisök-nämnts ovan, en
ning kunna bli aktuell. Denna prisökning blir dock inte så Ettstor.
hushåll i dag köper 200 timmar år skulle kanske få prisök-som per en
ning med 12 kr i timmen eller med 200 kr i månaden.

15.6 Byggnadsarbeteni konsumentledet

Utredningens förslag: En skattereduktion införs förpermanent
utgifter för reparation och underhåll för och tillbygg-samt om-
nad småhus eller bostadsrätter.av

Skälen för utredningens förslag

Genom undersökningar och framför allt med kontakter med bransch-
organisationer och fackföreningar framgår bl.a. konsumentsektomatt
knappast längre existerar marknad för de seriösa företagensom en
inom flera delbranscher i byggsektorn. innebärDet inte obetyd-att en
lig del de byggnadsarbeten yrkesmässigt utförs hos privat-av som
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Skatte-skerbostadsrätteroch svart.fritidshusvillor,ipersoner --
avsnittetbeskrivet ifinnskonsumentsektom nämnareiundandragandet

byggbranschen.om
beskattningenden högaminstinteproblemen atttill ärOrsaken

förkännbaramycketblirbyggnadsarbetenförutgifternamedför att
därförhararbetena. Deföravdragkaninte göraprivatpersoner som
vidkostnaderna utomstyrkaförkvittointresse att eninte något av
beräk-reavinstreglema inteförutsättningunderförsäljning atteventuell

Ävenkostnader.faktiskafrånutgårschablonenligtvinsten utannar
arbetaintresseekonomiskt svartatthararbetetutförden ett avsom

Medinkomstskatt.socialavgifter ochmervärdesskatt,tankemed
förförutsättningibland etteffekter attbeskattningens ärtillhänsyn en

gällande1996-1997underDenskerdetutförtbliskall svart.arbete att
tillincitamenttillfälligt attbyggnadsarbeten är ettskattereduktionen

faktura.betala mot
krmiljarderomfattar 5hantverketdetuppskattatharRSV svartaatt

köperhushållför deköpende årligaantagandetMed somåret. attom
000mellan 20någonstansliggergenomsnittihantverkstjänstersvarta

köperhushåll000och 250110 000mellandetkr,000 somoch 45 är
216.1997:17,SOUhantverkstjänster s.svarta

denbeteendeolagligt ärfrånavståincitamentkonkret nuEtt att
1996:725lagenenligtbyggnadsarbetenskattereduktionengällande

bostadshus. Förbyggnadsarbetenförutgifterförskattereduktionom
kopiaredovisasutgifterna attskattereduktion krävsfå enatt genomatt

förförutsättningVidareSkattemyndigheten. ärtillfakturan engesav
Häri-F-skattsedel.hararbetenautförtdenskattereduktion att som

Erfarenheter-vita tjänster.anlitandeskattereglemapremierar avgenom
skattereduktionen.goda avvarasynesna

skattereduk-lösningaralternativa äneffektivafinnasvårtDet är att
hantverkstjänsterarbetenademinskaförbidrag svartaellertion att av

föromöjligtdetmed ärnästanhar attDet görakonsumenter.till att
upptäcktförRiskenarbeten.sådanakontrolleraSkattemyndigheten att
arbetenadevinningenSamtidigt svartaliten.mycket äralltså avär

konsu-därförUtredningensäljare. attochköparebåde för anserstor,
bygghantverkstjänstervitaköpastimulerasbörmentsektom genomatt

skattereduk-tillfåliganuvarandedenskillnadTillskattereduktion. mot
Tjänstebeskattningsutred-sådan pennanent.skalltionen varanyen

utgifterskattereduktion förföreslagitnyligen permanentharningen en
småhustillbyggnadochförunderhållochreparationför samt avom-

1997:17.SOUbostadsrätteller
skattereduktion inteförunderlaget ut-iinräknasförslagetEnligt

skattereduktionförUnderlagetutrustning.material ochgifter för
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omfattar endast utgifter för arbeten utförts under föreåret detsom
taxeringsår ansökan och betalda vid tid-är senastsom avser som
punkten för ansökningen. Skattereduktionen uppgår till 30 procent av
underlaget. Skattereduktionen får för småhus inte överstiga 15 000 kr

år och för bostadsrätt, 10 kr000 år. Förutsättningen för skatte-per per
reduktion uppdragstagaren harär F-skattsedel.att

frågaEn skattereduktionen börär utformad sågenerösareom vara
vita tjänster i högre grad kan konkurreraatt ännu med Ju störresvarta.

Åskattestimulans desto fler vita tjänster. andra sidan ökar kostnaderna
för skattereduktion. Utredningen har inte gjort några beräkningar
vilken effekt högre skattereduktion får, i det fortsatta arbeteten men
bör den utformningenöverväga närmare subventionsgraden.man av

Graden substitut till hemarbete gjorde Tjänstebeskatt-attav
ningsutredningen valde skattereduktionenavgränsa till småhus ochatt
bostadsrätter och inte den nuvarande skattereduktionen tillävensom
vissa näringsfastigheter bl.a. hyreshus. Eftersom byggkostnader
näringsfastigheter ändå avdragsgilla finns det inteär starka skälsamma

stimulera användningen verifikationer i denatt sektorn.av
Tjänstebeskattningsutredningens förslag innebär skattereduk-att

tionen, jämfört med den nuvarande ordningen, stiger med kr4 500 för
småhusägare och med kr för5 000 bostadsrättsinnehavare. En annan
skillnad i förhållande till den gällande skattereduktionen detär attnu
skall möjligt få jämkning preliminär skattatt på grundvara av av
skattereduktion. Skälet likviditetseffektenär reduktionen skallatt av
uppstå så snabbt möjligt. Den nackdel skattereduktion harsom som en
jämfört med direkt bidrag, har härigenom eliminerats.ett

Branschsaneringsutredningen ansluter sig till Tjänstebeskatt-
ningsutredningens förslag. Vi föreslår således i likhet med Tjänstebe-
skattningsutredningen skattereduktion införs föratt permanenten
byggnadsarbeten utförs efter årsskiftet 1997/98 då den nuvarandesom
tillfälliga skattereduktionen upphör. Tjänstebeskattningsutredningen har
utarabetat förslag till lag skattereduktion för utgifter förett bygg-om
nadsarbete SOU 1997:17, 23, hänvisar till.s. som

15.7 Konsekvensanalys Byggnadsarbeten

Tjänstebeskattningsutredningen har analyserat effekterna av en penna-
skattereduktion i konsumentledet. skattereduktionennent beräknas

kosta miljard1 kr året och föreslås finansieras höjningom genom en
reavinstbeskattningen privatbostäder från 15 till 30av procent

Enligt vår bedömning bör skattereduktionenprocent. kunna finansieras
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Bransch-genomförandeintäkternaökningden ett avsomavgenom
medför.övriga förslagsaneringsutredningens

beräknatsbyggnadsarbeten harskattereduktionennuvarandeDen
beräk-och enligtårsarbetskraftermed 000sysselsättningen 44öka

arbetenahadeRiksförening 60Målaremästamasningar procent avav
skulleNettoökningenskattereduktion.ståndkommit tillinte utan

000således 19 personer.vara
näringsfastigheter.omfattaskall inteskattereduktionEn permanent

nuvarandedensysselsättningen lägreeffekten på änHärigenom blir
uppskattningsvisskattereduktion lederskattereduktionen. En permanent

arbetstillfällen.vitatill 0005 000-10 nya
kostnadernaoch minskarskatteintäktemaSkattereduktionen ökar

överströmningsamtidigtfår arbeteflerför bidrag att som engenom
budget-denminskarHärigenomarbeten.till vitafrånsker svarta

skattereduktionen.kostnaden förmässiga
sysselsättningenökasyftar tillskattereduktionennuvarandeDen att
skattereduktioni tiden.byggnadsarbeten Enflytta framoch permanent

Å Tjänstebe-bedömersidaneffekt. andradennaminskakommer att
reparationsbehov tilluppdämtfinnsdetskattningsutredningen ettatt

ochhögai byggsektorn,subventioner räntorminskadeföljd svagav
skatte-talar för328. Det1997:17,inkomstutveckling SOU att ens.

effektlikaminsttillväxtekonomi börireduktion stor som engeen
ekonomis krisår.svenskunderreduktiontemporär

kontantregleringarFörsäkringsbolagens15.8

m.m.

kon-medproblemenpåtaladebedömning: DeUtredningens
försäkrings-ochbygg-undersökas,tantregleringar bör t.ex. av

kontantregleringamasigVisar detbranscherna attgemensamt.
arbetskraft måstetill anlitaanvändsochmissbrukas svartatt

redovisas.kvittonändras, attt.ex.systemet
åtgärdarföretagväljaförmodellHansasTrygg utatt som

försäkringsbolag.efter andraskador bör tas av
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Bakgrunden till utredningens bedömning

Kontantregleringar

allmänEn uppfattning i byggbranschen försäkringsbolagensär att
kontantregleringar skador hos konsumenter upphov tillav svart-ger
jobb. Kontantregleringen går till det försäkringsbolagetsättet att
värderar skadan och betalar belopp till försäkringstagaren. Ska-ut ett
dan därmed reglerad.är

Vad gällande från byggbranschengörs försäkringstagareär attsom
kan använda försäkringsersättningen till betalning arbeten.svartaav

finnsDet emellertid inga uppgifter hur omfattande detta missbrukom
skulle Företrädare för byggbranschen har föreslagit kontant-attvara.
regleringarna skall bort eller begränsas. ställetI borde huvudregelntas

näringsidkareför skador, försäkringsbolagenstörre anlitarattvara, som
faktura åtgärdar skadorna. Härigenom försäkringenmot ersättersom

enbart kostnader faktura.mot
Försäkringsbolagen har invänt det inte går undvika kontant-att att

reglering i de lägen då försäkringsersättningen enbart täcker viss delen
kostnaderna för återställandet. Skadeersättningen ofta ned påsättsav

grund brister, ålder, slitage Härtill kommer självrisken. För-av m.m.
säkringsbolaget kan i sådant läge knappast hänvisa försäkrings-ett

till visst företag skall utföra arbetet.tagaren finnsDet ocksåatt ett
försäkringstagare själva kan utföra reparationer. Genom göraattsom
arbetet själv kanske skadeersättningen täcker kostnaderna för material
och andra utlägg, kompletterande installationer. Enligt branschent.ex.
kan försäkringstagare inte förtas själv altema-rätten atten reparera om
tivet betala mellanskillnadenär mellan skadeersättningenatt och det
belopp anlitande företag begär för utföra arbetet.ett att

T Hansarygg

flestaDe skadorna 80 understigerprocent 100 000 kr i försäkrings-
ersättning. Däremot mindre del skadorna 20 procent försvarar en av
huvuddelen försäkringsersättningama 80 procent. Det skadorärav
under 50 000 kr där kontantregleringar förekommer 70 procent.

Huvudregeln Trygg Hansa anvisarär föratt entreprenör atten
åtgärda skada. Försäkringsbolaget har antal årsupphandladeetten

Vill försäkringstagaren anlitaentreprenörer. skerentreprenören annan
detta i undantagsfall och först efter samtycke med försäkringsbolaget.

Efter genomförd reparation fakturerar Tryggentreprenörenen
Hansa, betalar för det arbete försäkringen täcker. Fakturansom som
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försjälvrisk, kostnaderfår betalaförsäkringstagarensedan tillgår som
tilläggsarbeten m.m.

sanerings- ochgäller ocksåentreprenadtjänsterVad sägs omsom
och lösöre.maskinerleverantöreravfuktningsarbeten samt av

leverantörerratingsysteminfördeUnder 1996 Trygg Hansaår ett
särskildförsseriösa företag.syfte enbart anlita Företageni att en

skallföretaget intekravuppfyllt kraven. Ettlista de är att varaom
yrkesskicklighet,gälleroch avgifter. Andra kravrestfört för skatter att

kriterier.efter objektivaväljsuppfyllda Företagenmiljökrav är utetc.
försäkringsersättningarbedömsmed ratingsystemetFördelarna attvara

garanti lämnasåtgärdas korrekt ochskadorkan hållas attnere,
betraktas Trygg Hansasgodkända företagenutförda arbeten. De som

representanter.
heltinnebärratingsystemetTrygg Hansa att en ny synmenar

hardärför ansvarigregion finnsvarjeverksamheten. l person somen
fungerar.upphandlingsrutinematilltill uppgift attatt se

godkända företag.anlitas enbart Förtill krskador 100 000För upp
företagandraanbudkröverstigande 100 000skador äventas av

i ratinglistaninte ingårAnlitas företagobjektsupphandling. ett som
kontrolleras företaget.

halvår.fortlöpande varjekontrollerasföretagengodkändaDe
dagsläget godkända.företag iOmkring 100 är

kvalitetskrav våt-ställerkontantregleringar Trygg HansaVid
Återställandet skallframtida skador.förebyggarumsarbeten i syfte att

godkänd leverantör.ha skett av en

bedömningutredningensSkälen för

utnyttjar mångai byggbranschenbrottslighetenekonomiskaDen
"stimuleras"skatteundandragandenuteslutaskan inteoch det attsystem

Samtidigt det,kontantregleringar.försäkringsbolagens är somgenom
lösning påhitta någon braframfört, svårtförsäkringsbranschen att

problemet.
missbruketsnaturligtvisbesvaragrundläggande frågaEn äratt

försäk-ochexempelvis bygg-kundeomfattning. börjanEn vara om
i syfteundersökninglät utföraringsbranschema attgemensamt en

ställning till hurHärefter kundeproblemen.påtaladekartlägga de tas
kontantregleringamadet visar sigfortsätta. Omarbetet skall är ettatt

försäkringstagarenändras,rutinernaproblem måste t.ex. attgenom
kostnadernabörutförts. möjligaste månarbeten Iredovisar de som

kvitton.styrkas med
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Enligt utredningens bedömning har Trygg tagit framHansa en
intressant modell bör kunna motverka ekonomisk brottslighet,som
särskilt för skador 50 000 kr. deFör minsta skadorna kvarståröver
emellertid kontantreglering huvudregel. Trygg metodHansas attsom
kontrollera företag anlitas bör efter andra försäkringsbolag.tassom av
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specifikationMånatlig16 över

ochskatteavdrag
arbetsgivaravgifter

beslutaSkattemyndigheten fårförslag: rättUtredningens attatt
arbetstagareredovisa for vilkamånatligen skallarbetsgivareen

betalas.arbetsgivaravgifterochpreliminärskattinnehållen

förslag:utredningensförSkälen

Bakgrund

arbetsgivarebetalarochredovisarbestämmelsernuvarandeEnligt
arbetsgivar-skatteavdrag ochanställdaförpreliminärskattinnehållen
uppgiftinnehållerUppbördsdeklarationenmånad.varjeavgifter om

arbetsgivaravgifter, dvs.skatteavdrag ochberäkningunderlaget för av
förmånerersättningar elleroch andratotala lönesummaföretagets som

för vilkainteredovisning skerlöpandeNågonunderlaget.ingår i
ibetalas.avgifterna Förstavdragen ochuppdragstagarearbets- eller

kontrolluppgift till Skattemyn-lämnararbetsgivaremedsamband att
avgifterochskatterför vilkadigheten avser.personeranges

taxerings-januari underdenlämnas 31Kontrolluppgift skall senast
arbetsgivar-skatteavdrag ochinnebärDetkap. 58 § LSK.året 3 att

tillkopplasinte kanbörjan år 1997betalas iavgifter en en-avsom
beslutadenyligenår Detförränskild arbetstagare systemetett senare.

ändringinte någonskattedeklaration innebärochmed skattekonto av
1996/97:SkU23, SFS1996/972100, bet.förhållanden prop.dessa

l997:483.
individualiserasskatteavdragenordningen medbeskrivnaDen attnu

infördes årkontrolluppgiften 1980samband mediförstarbetstagare
Tidigare1979:489.1978/79:SkU50, SFSbet.1978/79:161,prop.

föruppgifterspecificeradeuppbördstillfállevarjelämnades vid om
förUndantag gjordesinnehållna skatten avsåg.denvilka arbetstagare

arbetstagare därminst femtioföretag medarbetsgivareoffentliga samt
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specifikationen den innehållna skatten arbetstagarna fick skeav
först i samband med årets sista uppbörd.

Emellertid fanns efter års kontrolluppgiftsrefonn1980 skyldigheten
för arbetsgivare med högst fyra arbetstagare lämna uppgiftatt om
arbetstagarens och vid varje uppbörd. Vidarenamn personnummer
kunde skatteförvaltningen besluta arbetsgivare löpandeävenatt annan
skulle lämna specificerade uppgifter särskilda skäl förelåg.när

obligatoriska uppgiftslämnandetDet för de minsta företagen togs
bort i samband med det samordnade för uppbördatt systemet av
innehållna skatter och arbetsgivaravgifter infördes 1983/84:l67,prop.
SFS 1984:669. Möjligheten för Skattemyndigheten särskildanäratt
skäl föreligger besluta arbetsgivare förutom uppbördsdeklarationatt en
skall lämna specificerade uppgifter avdrag för preliminär skatt förom
varje arbetstagare har emellertid behållits den55 § 1 UBL. lmom.

skattebetalningslagen, SBL, bl.a. har dennaUBL,ersätternya som
kvarstående det tidigare med specificerade uppgifterrest systemetav
slutligen tagits bort. Härigenom finns det begränsade möjligheter att
löpande individualisera skatteavdragen. möjlighet tillDen stårsom
buds förelägga den eller kan deklarationsskyl-är äratt antassom vara
dig lämna uppgift, visa handling eller lämna kopiaatt överupp en av
handling förbehövs kontroll deklarationen kap.14 3 § SBL.som av
Härigenom kan förstkontroll ske i efterhand de skattedeklarationerav

arbetsgivare löpande in.som en ger

Behovet löpande kontrollav

ekonomiskaDen brottsligheten består bl.a. i arbetstagare arbetaratt
arbetsgivare. kombinerar ibland lönenLöntagare densvart svarta

bidragsfusk,med A-kassa eller sjukpenning avsnittetset.ex. t.ex. om
ekonomisk brottslighet i taxi. kommaEtt till med densätt rättaatt

arbetskraften besök arbetsplatser för vilkaär görasvarta att att se
arbetar där.personer som

förInom PEK-projekten Preventiv Ekonomisk Kontrollramen
samarbetar polis och skatteförvaltning med andra myndigheter for att

frivillig få näringsidkare registrera rörelsen, bl.a. för redo-väg att
visning och betalning arbetsgivaravgifter. OperationI Krogsane-av
ring och liknande samverkansprojekt kontrolleras bl.a. vilken personal

finns arbetsplatsen. Nyligen har Skatteflykskommittén före-som
slagit skattemyndigheterna skall få behörighet avkräva legitima-att att
tion i syfte få identiteten fastställd driver elleratt ärpersoner som
verksamma i rörelse SOU 1997:86. Behovet identitetskontrollen av
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har gjort sig särskilt gällande inom den tillfälliga försäljningen.
erfarenhetEn kontrollverksamheten bl.a. ochrestaurangerav av

tillfällig Försäljning, påfallande många arbetstagare har börjatär sittatt
arbete praktiskt dag kontrollen utförts. En sådantaget samma som
uppgift svår kontrollera. går inteDet med hjälpär uppbörds-att av
deklarationer preliminärskatt och arbetsgivaravgifter arbets-om som
givaren tidigare redovisade under året. hellerDet går inte någonatt
månad kontrollera preliminärskatt och arbetsgivaravgiftersenare om
redovisats för den aktuella löntagaren. heller finnsInte det någon
möjlighet kontrollera de skatteavdrag och arbetsgivaravgifteratt om

löpande betalats under året i slutändansom avser samma person som
finns angiven den årliga kontrolluppgiften. bristerDessa allvarli-är

och direkt ekonomisk brottslighet vilket bl.a. visat sig i städ-ga gynnar
branschen.

Uppbördsdeklarationen kan inte heller användas för kontrolleraatt
arbetstagare under månad lyfter både lön och bidragom en samma

sjukpenning, A-kassa.
Som innehåller inte skattedeklarationen uppbördsdeklara-nämnts

tionen uppgifter för vilka skatteavdrag och arbetsgivarav-om personer
gifter betalas.

Den möjlighet Skattemyndigheten har enligt gällande UBLsom nu
särskilda skäl föreligger, besluta arbetsgivare i sambandnäratt, att

med uppbördsdeklarationen skall lämna specificerade uppgifter om
skatteavdrag tillämpas bl.a. i Stockholm för restaurangsektom. Denna
metod för med det skattekontosystemet.kontroll kan inte tillämpas nya

stället finns i efterhand begära uppgifter förI möjlighet atten
kontroll skattedeklarationen.av

specificerade uppgifter i sambandl andra länder det vanligt medär
intemed uppbörden socialavgifter. Skälet till detta såär nogav

mycket socialavgifterkontrollaspekten uppbördenattutan avsnarare
inte Uppbörden sköts ii Sverige integrerad med skatterna.ärsom
stället individua-särskilt socialförsäkringssystem och då krävsettav en
lisering uppgifterna.av

Månatlig specifikation skatteavdrag arbetsgivaravgifterochöver

För kunna få bättre löpande kontroll vilkaatt en somav personer
uppbär lön bör uppbördssystemet information vilkainnehålla om
arbetstagare skatteavdragen och arbetsgivaravgiftema sådanEnavser.
ordning skulle väsentligt förbättra myndigheternas fältkontroller. Vida-

skulle avstämning kunna de löpande inbetalningamagörasre en av
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kontrolluppgiften.mot
och arbets-skatteavdragspecifikationlöpandeför överEtt system

generelltlämnasUppgifterna kanolikagivaravgifter kan sätt.utse
bådemerarbeteomfattandeskulle medföraarbetsgivare.alla Det ettav

informationendensamtidigtskatteförvaltningochför företag nyasom
övervägandedensyfte eftersomskulle tjäna någotfall inteflestai de

speci-generelltförKostnadernaseriösa.företagenmajoriteten ettärav
erhålls.informationvärdet denfikationskrav större änär somav

branscherendast iSpecifikationskravinföraalternativEtt är ettatt
inomarbetskraft,medproblemmed kända restaurang-,t.ex.svart

träff-emellertid härNackdelenstädbranschen. även attbygg- och är
klarfå till ståndsvårtkan ocksåspridd.bilden blir för Det att envara

fångaskan knappastförsäljningTillfälligbranschindelning. genomupp
branschindelning.en

möj-regelinföra UBL:si den SBLEtt sätt är attannat enomnya
skall lämnaarbetsgivarebegäraSkattemyndighetenlighet för attatt en

arbetsgivaravgifter ochvilkalöpande specifikation över personer
flexibilitet ochSkattemyndighetenskatteavdrag Detta storgeravser.

uppgiftsskyldighet.ökadföretagålägger inte stora engrupper av
beslutaskall kunnaSkattemyndighetendärförUtredningen föreslår att

regelSådanspecifikation. EnSkalllöpandearbetsgivareatt engeen
Skattemyndighetenordningenföreslagnadenfår komplettera attanses

kap. 3 §skattedeklarationen 14förunderlagbegärai efterhand kan
SBL.

finnasbör det integäller enligt UBLvadTill skillnad mot som
skallSkattemyndighetenförkvalifikationskravsärskildanågra att

rimligt kravspecifikationkrav. Detbeslut är attfattakunna ettett om
föreliggadet måsteuppgifterspecificeradearbetsgivare lämnar utan att

oegentligheter.misstanke om
iföretagnystartadeförkrävasuppgifter bör kunnaSpecificerade

myndigheten ökarled iocksåkanriskbranscher. Det attett upp-vara
under något år,branscherfleraellermärksamheten på t.ex.somen

Specifi-samverkansprojekt.andraochkrogsaneringOperationskett i
misstänkerSkattemyndighetenanvändas attkan ocksåkationskravet när

och före-skattedeklarationereftersomtillstår sentallt inte rätt ges
uppgifter.ofullständigalämnarövrigtitaget

enskildatilllämnasuppgift kunnaspecificeradBör ut

städbranschen hariarbetenamed detillkommaFör rätta Svartaatt
löpande Skallstädentreprenörerinfört kravuppdragsgivarevissa att
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vilken Städpersonal arbetar arbetsplatsen. Härigenom kanange som
uppdragsgivaren kontrollera enbart behörig Städpersonal finnsatt
arbetsplatsen. På vissa byggarbetsplatser finns också därett system
underentreprenörer skall vilken personal har tillträde tillange som
arbetsplatsen. Personallistor och identitetskontroll kan kombineras med
krav på synliga namnbrickor.

det gäller offentligNär upphandling rekommenderar utredningen att
den offentliga sektorn fortsättningsvis huvudregel skall kräva attsom
vid bygg- och anläggningsarbeten, flyttarbeten städentreprenader,samt
all personal bär namnbrickor. Vidare skall huvud- eller totalentreprenö-

till uppdragsgivaren aktuella listor med uppgift vilkenren ge om
personal utför arbetet namn, personalsamtsom personnummer om
tillhör företag, företagets och organisationsnummer.ett annat namn

krav skall iDessa avtalet och villkoret inte följs skall avtalettas om
kunna hävas.

Det inte enbart uppdragsgivare eller huvudentreprenörerär som
kontrollerar vilken personal finns arbetsplatsen. Bransch-som
organisationer och fackföreningar också arbetsplatsbesök i syftegör att
kontrollera ingen arbetskraft anlitas.att svart

beskrivna kontrollsystemenDe emellertid begränsat värdeär av
eftersom ingen löpande kontrollerar de finns antecknadeatt som
namnlistor identifieraroch sig med namnbrickor också desamma förär
vilka arbetsgivare de facto betalat arbetsgivaravgifter och preliminär
inkomstskatt. Kontrollsystemet skulle således förbättras ytterligare om
Skattemyndigheten fick lämna arbetsgivares specificeradeut en upp-
gifter skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.över

specificerade uppbördsuppgifterkunna del kan visserligenAtt ta av
för egensanering och affarskontroll. Branschorganisa-ha betydelsestor

medlemmar de får tipstioner kan då kontrollera sina när t.ex.egna om
uppgifter faller emellertid underarbetskraft dessa. Sådanahossvart

uppgifterFöremålet för sekretessenkap. sekretesslagen.9 1 § är om
aktuellaekonomiska förhållanden.personliga eller Förenskildas upp-

absolut.gifter sekretessenär
sekretessen i dettalättaskulle kunnaVad övervägas är attsom

den enskil-uppgifter inte enbartEmellertid avslöjar sådanahänseende.
näringsi-ocksåskattemässiga förhållandendes inkomst- och utan
bibehållastarka motiv fördkarens finns såledeslönepolicy. Det att

dockområde. hindrarsekretessbestämmelsema på detta Inget en upp-
entreprenad-dragsgivare eller uppdragstagare listor överatten ge

Stockholms stadskattemyndigheten.personalen till Så har skett närav
sekretessbestämmelsemadet gäller städpersonal. Någon ändring av

misstänkerföreslås bör räcka med densåledes inte. Det attatt som
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medvända sig till Skattemyndighetenarbetskraft anlitas kansvart
verksam arbetsplatsen. Sådanauppgift vilken personal ärsomom

myndigheter misstankekunna lämnas till andrauppgifter bör också om
till försäkringskassan.bidragsfusk,föreligger t.ex.om
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17 Forskning

"Inom för utredningenhar inventering gjorts den forskning ekono-ramen en av om
misk brottslighet bedrivits vid svenska universitet och högskolor årenundersom
1990-1995. inventeringen bilden påtagligt försummat forskningsom-ettger av
råde.

Utredningen ekobrottsforskning SOU 1996:84om-

Utredningens bedömning och förslag: För med framgångatt
bekämpa ekonomisk brottslighet krävs ökade kunskaper. Sam-
hället måste därför kraftfullt forskning.satsa

ekonomiskaDen brottsligheten i dag internationell. Ge-är
samarbete med andra länder kan fåvi kunskap lämpli-nom om

metoder för förebygga och motverka ekono-att sättannatga
misk brottslighet.

Skälen för utredningens bedömning och förslag

Forskning branscherom

I vårt arbete med kartlägga olika branscher föratt är utsattasom
ekonomisk brottslighet har funnit det finns lite forskningatt
området. framgårSom avsnitten de olika branscherna har viav om
därför sökt kunskap RSV:s branschbeskriv-sätt,annat t.ex. genom
ningar, kontakter med branschorganisationer och fackförbund m.m.
Beroende på vilket material funnits har kartläggningen blivitsom av
skiftande kvalitet och omfattning. Samtidigt det svårt jämföraär att
branscherna med varandra. Kunskapen också liten den ekono-är om
miska brottsligheten i många branscher. Särskilt bland kontant-
branscherna finns det många misstänker förär utsattagrenar som
ekonomisk brottslighet; misstankar inte kunnat beläggasom
grund brist material.av

Utredningen därför det finns mycket behovatt ett stortanser av
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branscher.i olikabrottslighetekonomiskgällerforskning detnär
kun-täcka brettförförutsättningarskapasforskningGenom ettatt

utrederenskilda myndigheterenbartbredareväsentligtskapsfált, än om
ekonomiskviktigt eftersomsärskiltForskning härområde.sittinom är

och mångamångfacetteradtill sinbrottslighet typerärnatur avavser
tillforskning kommersådanangelägetdärför mycketbrott. Det attär

stånd.
l996/97:5samhälleForskning och prop.propositionenI anges

forskningsområde.prioriteratekobrottslighet ettsom
professorhar Dan Magnus-betänkandetbifogatsI uppsats somen

bilaga Detbranscher se 4.kartlägga ärmöjligpekat väg attenson
förstaavgifterochrestförda skatterstatistikanvända enatt somom

kombinationbranscher. lbrottslighet i olikaekonomiskindikation
varjeredovisas årbild kanschematiskkanskeuppgiftermed andra en

olika branscher.skatteundandragande ipåindikationerom

ekobrottsforskningUtredningen m. m.om

samhälletsfrånkonstaterade detekobrottsforskningUtredningen attom
brotts-ekonomiskaminska denföransträngningarsida attgörs stora
ekono-denkunskapensamtidigt1996:84. Menligheten SOU är om
mycketoch konsekvenseromfattning, formerbrottslighetensmiska
tvekankunde råda någondärför det inteSlutsatsenbristfällig. attvar

kunskapsutvecklinglångsiktigståndfå tillidet angelägna att enom
uppfattningen.denVi delardetta område.

Forskningkonstaterade iEkobrottskommissionenRedan rapporten
självständigfanns någondet intebrottslighet 1983ekonomisk attom

Någonbrottslighet.ekonomiskdet gällerforskningstraditionsvensk när
under de årinträtthänseende har intei dettaförändringegentlig som

sedan dess.förflutit
Forsk-promemorianbehandlats inyligenharEkobrottsforskningen
sådanockså viktenbetonas1997:28. Därrättsväsendet Dsning för av
Inteolika insatser.utvärderanödvändighetenochforskning attav

forskningendet angelägetekobrottslighetgällerdetminst är attnär
framåt ochbrottsbekämpningenförabidra tillkanverksamt sätt attett

effektivare. 69den s.göra

ekobrottolika formerForskning avom

motverkasvårighetenpekatupprepade gångerUtredningen har att
brotts-regel sker i det Atteftersom den ibrottslighetekonomisk tysta.
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ligheten inte uppmärksammas får till följd vi inte hur denatt vet stor
och vilka brott det frågaär Vi har klart för kärnanär i brotts-om. oss

ligheten; det olika former skatteundandraganden.är Men vi blirav mer
osäkra söker kanterna. Vinär det olikaut mot utövervet attoss
fonner skatte- och avgiftsundandraganden sig konkursbrotts-rörav om
lighet, bidragsbedrägerier, arbetsmiljöbrott, insideraffárer, korruption
och miljöbrott, vi oklara hur omfattandeär brottslighetenövermen
Ännu osäkra vi den organiserade ekonomiskaär brottsligheten.mer om
Det gäller penningtvätt och infiltration den reguljära ekonomin.av

Det svårt föreslå metoder ekonomiskär brottslighetatt mot när man
samtidigt osäker vilkapå brotten underär vilka omständigheterär, de
begås och omfattningen brottsligheten. Detta gäller också denav om
branschspecifika brottsligheten. Våra kunskaper begränsade ochär
fragmentariska. iDet dag inte möjligt bilda sigär ungefärligatt ens en
uppfattning den ekonomiska brottslighetens omfattning. Siffrornaom

bara uppskattningar ochär mellan 50-150 miljardersvävar kr. En
skillnad motsvarande 7-8 BNP eller annorlunda uttrycktprocent av
10 000 kr invånare i Sverige. Kunskaperna måste således ökaper
väsentligt. har vi ocksåHär mycket lära andra länder eftersomatt av
det mycket tyder detär likheter det gällerär sådanatt stora närsom
brottslighet i västvärlden. Således behövs det forskning brotten,om
metoderna och omfattningen.

Det kan i Norge påbörjades undernämnas våren 1992 forsk-att ett
ningsprogram ekonomisk brottslighet. Genom forskningen skallom
kunskaperna öka brottsligheten i syfte stödja utformningenattom av
regelsystem. Prioritet till projekt kan sådan kunskapges som ge som
kan till konkreta insatser för förebyggaomsättas ekonomisk brotts-att
lighet.

Framtidsinriktad forskning

Eftersom ekonomisk brottslighet enbart kan bekämpas effektivt genom
förebyggande metoder det nödvändigt försökaär hålla jämnaatt steg
med brottsligheten eller helst ligga något före. Det möjligtär att en

framtidsinriktad forskning kan värdefulla uppslag vilkamer ge om
luckor eller sårbara håller utvecklas. Det kanytor alltattsom vara
från stödsystem till förändringar i vår omvärld.nya

Vårt medlemskap i harEU ändrat förutsättningama för den ekono-
miska och organiserade brottsligheten. Redan har formernu nya av
exempelvis och punktskattebrott konstaterats. Dessa brott gällermoms-

belopp.stora
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ökarmedoch kontakternahandelsutbyteteftersom öststatemaAllt
organiseradedenökad kunskapfåviktigaredet ocksåblir att om

finns där.brottslighet som

förhållningssättochetikForskning om

drabbardirektregler, vilketbrottslingen brytertraditionellaDen mot
brottslighet,ekonomisksig t.ex.fysiska Den ägnarsompersoner.

brottregler.också Dessabryterskatteundandraganden, motgenom
Medborgamafenom, nämligenabstraktemellertiddrabbar staten.ett

ochmellan direktskillnadindirekt. Dennaenbarthärigenomdrabbas
individ ochskillnaden mellanbesläktadedenochindirekt skada -

eko-denförhållningssätt.etiska Trotsvårtkollektiv attgenomsyrar—
vanligamedför skada änbrottsligheten störrenomiska sammantaget
brotts-traditionelladengångermångaupplevsfönnögenhetsbrott

vilketdetpåverkar i sinhotfull. sättDettaligheten turmersom
Följdriktigtsamhället.bygger äroch huranvänder våra uppresurser

brottslighet.traditionellinriktadeinstitutionerockså våra
kännetecknasvälfärdssamhälleutvecklathögtSverige är ett avsom

omfattande bidragssystem. Dennaochmarginalskatterrelativt höga ett
effek-negativaViktigaeffekter.och negativabåde positivamodell har

skatteundandragandenskaparbidragskatter ochhögaär resp.attter
effek-negativamedvetna dessafullthade varitbidragsfusk. viOm om

ellerioch avgiftssystemenskatte- störrekanskehade vi anpassatter
omfattning.mindre

avsnittetiberörtsharbrottslighetaspekter sättDessa ett omom
viktigsvartjobb. Enkampanjennationelladensamhällsfördraget, mot

ekono-vilka belopp denfusket ochsynliggöraingrediens där är att
förförståelsenökar bådeHärigenombrottslighetenmiska omsätter.

ställnings-till individuelltmöjlighetenochekobrottsbekämpningen ett
svartjobb.tagande mot

ekonomisk brottslighet krävsmedtillkommaFör atträttaatt man
skapainteallt förebyggandeframförflera plan,arbetar attgenom

brotts-ekonomiskmöjliggörochinstitutionella lösningar system som
moraliskt fårförutsätterförhållningssättbrettlighet. sådantEtt att

Fråganolika slags brottslighet.förhåller tillvi ärklart för hur ossoss
kan läramoraliska förhållningssättetik ochforskninginte ossomom

den skall angripas.brottslighet och hurekonomisknågot om
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information mellanhindrar utbyteutsträckning sekretessl avsomsamma
brottslingar.verksamhetenför ekonomiskaunderlättar denmyndigheter

Myndighetssamverkanoch förslag:bedömningUtredningens
ekonomisk brottslighet. Meto-för bekämpametodbraär atten

erfarenhetsutbyteorganiseratmedbli effektivareden kan ett
uppgift för Ekobrottsmyn-myndigheterna. Detmellan är en

Sekretessregler hinder isker.till dettadigheten är ettattatt se
lämnasverksamheten. Uppgifter måste kunnaden gemensamma

sekretess måsteenhetliga reglerochmellan myndigheterna om
ekono-i kampen densamverkarmyndighetergälla motsom

särskildedenbörbrottsligheten. Dettamiska övervägas av
vidför utreda sekretessRegeringen har tillsattutredare attsom

brottslighet.ekonomiskbekämpning av

förslagbedömning ochutredningensSkälen för

för olikaOlika myndigheter intressengemensammaansvarar

gäller granskninguppgifter detför olikaMyndigheterna har näransvar
andrastatliga,del myndigheternäringsidkare. Enoch kontroll ärärav

inom sittregel ochbevakar iMyndigheternakommunala. envar
myndigheterna,Under tid harsina frågor.ansvarsområde närsenare
allt kommitekonomisk brottslighet,bekämpningdet gäller attmerav

arbeta tillsammans.
anförts kapitel den ekono-brottslighet kan i 2Ekonomisk omsom

Vanligarad olika brottstyper.miska brottsligheten förekomma som en
Bekämpandetoch borgenärsbrott.skattebrottekonomiska brott är av

fallerstatligt intresse. för dettabrott i första hand Ansvaretär ett
åklagama. Beskattning ocksåhuvudsakligen polisen och är ett

detskatteförvaltningenoch för detta har Närstatligt intresse ansvaret.
fallerfordringarsåväl enskildasgäller indrivning statens an-somav
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på kronofogdemyndighetema.svaret
På tid har också miljöbrott kommit räknas till de ekono-attsenare

miska brotten. detNär gäller miljöfrågor har Naturvårdsverket det
övergripande och länsstyrelse och kommun har viktigtansvaret ett
tillsynsansvar.

Länsstyrelsen har för många olika sakområden. Två sådanaansvar
där det förekommer ekonomisk brottslighet yrkestrafiken ochär restau-

med serveringstillstånd. yrkestrafikenFör länsstyrelsenranger svarar
både för tillstånd och tillsyn. förAnsvaret serveringstillstånd och
tillsyn dessa vilar förstai hand på kommunerna medan länsstyrel-av

har regionalt i vilket bl.a. ingår aktionerett Opera-serna ansvar som
tion krogsanering.

Varje myndighet sköter självständigt åliggandena inom det egna
ansvarsområdet. innebärDet viss verksamhet kan föremålatt en vara
för granskning eller intresse hos flera myndigheter samtidigt. Enannat

med serveringstillstånd står under direkt tillsyn kom-restaurang av
och polisen vad gäller alkoholserveringen. Kommunens miljö-munen

förvaltning har tillsyn livsmedelshanteringen, yrkesinspektionenöver
arbetsmiljön, fläktaröver och rökgångar funge-sotarmästaren över att

Restaurangens inkomster, skatter och avgifter granskasrar osv. av
skatteförvaltningen. Om eller dess företrädare har skulderrestaurangen
sköts dessa kronofogden och det förekommer misstankarav om om
brott så hanteras dessa ofta andra poliser de föränav som svarar
serveringstillstånd.

Att myndigheter samordnat sin verksamhet har varit undantag.
Gemensamma aktioner och samverkan metoder oseriösär mötaatt
verksamhet fått rejält fäste först efter det Krogsanerings-attsom
projektet startade i Stockholms län år 1993.

Regional samverkan för bekämpning ekonomisk brottslighetav

Som led i kampen den ekonomiska brottsligheten harett mot rege-
ringen, förordningen 1995:736 regional myndighets-genom om
samverkan för bekämpning ekonomisk brottslighet, i varje länav
inrättat samverkansorgan knutet till länsstyrelsen. regio-är Detett som
nala samverkansorganet leds landshövdingen och i detta ingårav
företrädare for åklagannyndigheten, polismyndigheten, skattemyndig-

Ävenheten och kronofogdemyndigheten. företrädare for andra myn-
digheter, kommuner, näringsliv och organisationer kan knytas till sam-
verkansorganet.

l samverkansorganets uppgifter ingår skapa samlad bildatt en av
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brottsligheten,ekonomiskainslag i denoch tidigt uppmärksamma nya
ekonomiska brotts-denstrategi för kampenutarbeta motgemensamen

kontrollaktioner ochinitiativ till utvär-ligheten samt ta gemensamma
myndighet inomvarjedeltar och verkararbetetgjorda insatser. Idera

ansvarsområde.sitt
börjani påiredogörSamverkansorganen upprättasrapport somen

sänds bl.a.föregående års verksamhet. Rapporterforvarje kalenderår
ochhar gjorts år 1996 1997.och dettill Riksåklagaren

kontrollaktionerGemensamma

i uppdraglänsstyrelsersamtligaRegeringen1994Redan i attgavmars
det gällde tillsynenplanetdet regionalasamordna insatserna när av

kallaskommitinsatser harsamordnaderestaurangbranschen. Dessa att
med regerings-i enlighetLänsstyrelserna harOperation Krogsanering.

Såvittårsskiftet 1995/96.verksamhet viddennabeslutet avrapporterat
och för 1997avseende 1996,samverkansorganensframgår rapporterav

med dennai länenverksamhetenmassmedia, haruppgifter i utegenom
Operationstyrka. Krog-oförminskadmedtillsyn fortsattsamordnade

regionala samverkansorganensdebli delkommitsanering har att aven
verksamhet.

sammanställt deuppdragRegeringenshar påAlkoholinspektionen
Krogsanering.Operationhar lämnatlänsstyrelsernarapporter omsom

kombi-kani vadframgårsammanställningen sägasAv att vara ensom
för,företrädaredeltagitlänhar i 22och arbetsgrupplednings-nerad

polismyndigheten ochSkattemyndigheten,länsstyrelsen,förutom
formi någonkommunenlän harkronofogdemyndigheten. 15I även

KrogsaneringOperationredogörelse för hurdeltagit. kortEn genom-
ekonomisk brotts-i avsnitt 6.2finnsoch 1995förts under år 1994 om

resultatenredogörelsen framgårRestaurangbranschen. Avlighet i att
goda.samordnade tillsynendenoch erfarenheterna ärav

delarolikahar under årenKrogsaneringOperationled iSom ett av
1996underlän harGävleborgsgranskats. Irestaurangbranschen man

liknandefestivaler och andravidserveringenspecialgranskat evene-
framför alltkontrollerattidunderlän harI ett annat enmanmang.

pizzerior.
A allaendast serveringenhar inteGävleborgs länI typerutan av

samordnade aktio-kontrollerats ivid tillfälligaförsäljning evenemang
Även Gotlands, Jön-försäljning.Tillfälligavsnitt 7.8.9se omner

län haroch Blekingeköpings, Kronobergs satsat resursergemensamma
försäljningen.tillfälligaden
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restaurangbranschenFörutom det yrkestrafiken varit föremålär som
RÅ-skrivelsenför flest aktioner. Enligt år har1997gemensamma

sådana aktioner företagits i hälften länen. Inriktningen har i olikaca av
län koncentrerats på olika frågor. I Kalmar län har trafiklagstiftningen
haft betydelse medan skatterevisioner såväl taxi åkerierstor mot som
stått i i Stockholms och Malmöhus län.centrum t.ex.

Det inte endast branscher varit föremål för samordnadeär som
myndighetsinsatser olika företeelser har granskats. Bidragsfuskäven
och konkurser har funnits på dagordningen i många län. länI med

bygg- och anläggningsprojekt granskningen dessaärstora storav en
Öresundsbronfråga. Bland dessa finns avsnittse 12.5.22t.ex. om

Byggbranschen.
Även de s.k. PEK-projekten bedrivs olika i landetsätt ärsom en

del i det myndighetsgemensamma arbetet.
de regionala samverkansorganensAv till Riksåklagaren irapporter

början detta år framgår aktioner pågår och planeras.att nya

Ekonomisk KontrollPreventiv PEK

förebyggaPEK metod ekonomisk brottslighet. Metoden harär atten
utvecklats i Göteborg och har därifrån spritt sig landet framföröver
allt under de två åren. i dess grundformPEK innebärsenaste att myn-
digheter i samverkan söker och informerar företagare vilkaupp om
regler gäller för näringsidkare. myndigheter framförDe alltsom som
driver polisen och skattemyndigheten.PEK är

GöteborgI har polisens EKO-rotel haft två har ägnatpersoner som
sig PEK-verksamhet. På skattekontoren har olika ansvarat.personer
Företrädare för polisen och skatteförvaltningen har sökt företagareupp
och informerat Skatteregler, bokföringsskyldighet harPEKom m.m.
inte inriktats någon speciell bransch alla verksam-mot utan typer av
heter har sökts typiska PEK-ärendetDet har börjat med tips.ettupp.
Därefter har kontroll skett företagaren varit registrerad i skatte-av om
registren. inget anmärkningsvärtOm hittats har ärendet skrivits Omav.
företagaren inte funnits i de register han borde har besökettsom
gjorts. lämna informationFörutom har företagaren kunnat få hjälpatt
med fylla i blanketter och liknande. Vanligen har besöket mottagitsatt
positivt. Uppgifter från besöket har för efterkontroll ochsparats taxe-
ring.

resurssnålt arbetssättPEK där når till antalär ett ut stortman en
företag kan finnas i riskzonen för ekonomisk brottslighet. Somsom
exempel kan tjäna några uppgifter från Göteborg. fickDär 145man
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hittadePEK-ärenden. dessatill Avledde95tips år 1995, manvarav
fallen,försäkringskassefrågor i 20vadoegentligheter procent avavser

Skatterevisionermervärdesskatt ioch 22F-skatt i 24 procent.procent
förebyggandeEftersomfallen. PEKgenomfördes i tio ärprocent enav

polispersonal. Inombrottsmisstankar tillverksamhet överlämnas annan
socialförsäk-flera fallupptäcktsi Göteborgför harPEK avramen

bedrägerierfallupptäcktesUnder 1995ringsbedrägerier. avsex av
har dessaberäkningarförsäkringskassansEnligtförtidspensionärer.
avseendemiljoner krpå drygti besparing 17resulteratupptäckter en

återkravDärtill kommerbetalatsskulle harpensioner ut.som annars
miljoner kr.3,8

tilllämnatsamverkansorganenregionaladedeAv rapporter som
spridsarbetsmetodframgår PEKår 1997Riksåklagaren att nusom

Skattemyndigheten ochpolisen,Stockholm harhela landet. Iöver
enbartPEK-projektgenomfört1995/96underförsäkringskassan ett

medsalonger 179besöktes 151Under årfrisörer.riktat ettmot
näringsidkares skyldig-lämnadesInformationnäringsidkare. om en

försäkrings-ärendenutredsbesöken 28följdheter. Som aven av
eller A-skatt,F-skattendast 123hadenäringsidkare179kassan. Av

företagarskatt.formbetalade någonnäringsidkare intedvs. 56att av
fram tillnåmöjlighetenPEK-verksamhetenviktig del i är attEn

inte finnsdetvaritharprobleminformation. Ettmed atträtt person
verksamhet. Iregistreranäringsidkareförskyldighetnågon att en ny
skyldighet försådandockföreskrivsskattebetalningslagenden ennya

betalaskyldighetföljermed vilkenverksamhet attdriverden som
problem ärmervärdesskatt. Ettellerarbetsgivaravgifter annat

Sammanfattningsvis skallnedan.visekrettessfrågoma, tar uppsom
förebyggametodresurssnålbetydelse attharPEK storsägas att som en

brott.ekonomiskaupptäckaocksåoch

myndighetssamverkanErfarenheter av

gällerdetdokumentationen näromfattandeochsamladeDen mest
under årenKrogsaneringmyndighetssamverkan rapporternaär om

Socialdepartementettilllänsstyrelsernaavlämnades1994-1995 avsom
detbådemycketvarierar närvid årsskiftet 1995/96. Dessa rapporter

sambandiharAlkoholinspektioneninnehåll.sakligtgäller omfång och
kompletterandevissainhämtatsammanställtsmed rapporternaatt

uppgifter.
deocksåinnehållochomfång rapporterskiftande till ärMycket

tilloch 19971996århar lämnatregionala samverkansorganendesom
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Riksåklagaren m.fl. centrala myndigheter.
Även ingen vetenskaplig eller systematisk utvärdering harom mer

gjorts den myndighetssamverkan har pågått hela landetöverav som nu
i varierande omfattning har aktionema dem medverkatav som upp-
fattats generellt framgångsrika. detNär gäller Operationsettsom
Krogsanering den väldokumenterade aktionen i allaär mestsom avse-
enden framgår bl.a. det gäller objektivt mätbara faktorer denär att

aktionema har lett till ökat antal återkalladeettgemensamma serve-
ringstillstånd och antalet antecknade hos krono-äratt restauranger som
fogdemyndighetema för de har restförda skatteskulder har minskat.att
Aktionema har fått uppmärksamhet i massmedia vilket torde hastor
haft preventiv effekt det svårt den.även är mätaatten om

endast myndighetsföreträdamaInte har positiv uppfattningen om
Operation Krogsanering de har för granskningävenutan utsattssom
vid myndighetsgemensamma besök har enligt positivrapporterna en

någotiförvånandeinställning till granskningsfonnen. kan sigDetta te
för restaurangföretagare skall följa mängd olika före-men en som en

skrifter inom varierande områden kan det befriande fåatt ettvara
inspektionsbesök i stället för tio.

Såvitt visats de myndighetsgemensamma aktionema verksammaär
för förebygga och ekonomiskavslöja brottslighet. Dessa bör alltsåatt
fortsätta. Vilken strategi den bästa för visst projekt ellerär ettsom

omfattning ochvilka skall deltaga, andra förutsättningar be-ärsom
vad vill kan åstadkomma.roende och Andra faktorer bety-av man av

delse i landet aktionen genomförasskall och hur mycketär var resur-
finns för den aktuella uppgiften. finns inte enda modellDetser som en

gäller för detta arbete. utvecklaEtt denna metod be-sätt att attsom
myndigheternakämpa ekonomisk brottslighet på organi-är att ett mer

utbyter erfarenheter. Erfarenhetsutbyte bör ske både mellansättserat
myndigheter slag också mellan myndigheter med olikaav samma men
befogenheter. uppgiftDet för den Ekobrottsmyn-är närmast en nya

till erfarenheternadigheten myndighetssamverkan sprids.att attse av

Problem med sekretess vid myndighetssamverkan

regionala samverkansorganensdeI har tagits flertalrapporter ettupp
företeelser och problem kan motverkas eller förhindras medsom
regeländringar. Flera de förslag har förts fram har lett tillav som
fortsatt utredning, rörande associationsrättsliga problem, bulvan-t.ex.
frågor och sekretess.

problem framför alltEtt i 1996 års rörtogs rapportersom upp
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i första handvidmyndighetssamverkanmedarbetsmetodensjälva
inte frittuppgiftersekretesskyddadekontroller. Det är attgemensamma

Problemetprojekt.deltar imyndigheterdemellan ettkan lämnas som
sekretessbelag-utbytafrittfår inteMyndigheternadelar.flerabestår av
skall tillämpasreglernasärskilda fall. Närvissaiuppgifterda utom

kan ifallet. Detenskildai detgällervadosäkerhetråder somom
flera deellertillfår lämnasuppgiftinnebärapraktiken avatt enen

ochOmtill närintemyndighetsföreträdamanärvarande annan.enmen
så uppkom-reglergällandeenligtröjasuppgift kanfinner att enman

sekretessbestämmelser,olikaharMyndigheternaproblem.nästamer
offentlig hos denuppgift blirsekretessbelagdmedföravilket kan att en

uppgiften.myndighet mottarsom
någotinteharKrogsanering nämntsOperationfrånI rapporterna

uppgifter. Dettasekretesskyddadehanteringenmedproblem avom
sekretessfrågomaregleringfinnsdetdeltill vissförklaras att avenav

alkohollagen§kap. 2 ärEnligt 8sekretesslagen.ochalkohollageni
kronofogdemyndighetenochpolismyndighetenSkattemyndigheten,

uppgifterdelänsstyrelsenochkommunenlämnaskyldiga somatt
kap.serveringstillstånd. I 9medför tillsynenbehövs restaurangerav

skydd för dentillsekretessbestämmelsefinnssekretesslagen24 § en
tillämpligförhållandenekonomiska ärochpersonligaenskildes som

finnsregleringärenden. Deni dessalänsstyrelseochkommun somhos
dock inte allalöserserveringstillståndhardemför tillsyn somav

myndighetsgemen-vidförekommakanuppgiftermedproblem som
uppgifterallainteexempelEtt är attaktioner restauranger.motsamma

omfattasnödvändighetmedpolisensekretessbelagda hos avärsom
myndigheter.deltagandeandrahossekretess

förocheffektivskall attmyndighetssamverkan sam-För varaatt
uppgifter kanrelevantaprincipismidigt krävs attfungeraskallarbetet

myndighetdenhosgällersekretessdenoch somfrittlämnas att som
myndigheten.mottagandedenhosgällerocksåuppgiftlämnar en

sakförhållandeförsekretessreglerOlika samma

företräda-ochlandshövdingeningårsamverkansorganetregionaladetI
Skattemyndigheten samtpolismyndigheten,åklagarmyndigheten,förre

olikagällermyndigheternaolikadekronofogdemyndigheten. För
sekretess-någoneftersomockså,innebärdetochsekretessregler om

reglerolikaverksamhet,samverkansorganets attförinte finnsreglering
samverkans-ibedrivsverksamhetgäller för den somgemensamma
100.1980:sekretesslagenifinnssekretessReglerorganet. om
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allmänt gäller förRent uppgifter i länsstyrelsens verksamhet deatt
i huvudsak offentliga. finnsDet spridda bestämmelserär i sekretess-
lagen tillämpliga delar länsstyrelsens verksamhet.är När detsom av
gäller uppgift enskilds inkomst från viss arbetsgivare såt.ex. en om en
omfattas den inte sekretess den lämnas i ärende tillståndettav om om
till yrkestrafik. Om uppgift lämnas vid tillsyn restaurangsamma av en
gäller sekretess enligt kap.9 24 sekretesslagen,§ vilket innebär att
uppgiften kan lämnas inte den enskilde lider skada ellerut om avmen
det.

Uppgifter förekommer inom exekutionsväsendet i huvudsakärsom
sådana de offentliga. Enligt kap.9 sekretesslagenl9 § gälleräratt
dock sekretess för uppgifter enskildas personliga och ekonomiskaom
förhållanden det kan den enskilde eller någon honomantas attom
närstående lider avsevärd skada eller betydande uppgiftenmen om
rOS.

ekonomiskaFör uppgifter, dvs. enskilds personliga ellersamma
förhållanden, gäller enligt kap. sekretesslagen9 1 § inom skatteförvalt-
ningen absolut sekretess. Uppgifter enskild yrkandenom en persons

avdrag för olika utgifter eller från någon erhållit lön så-ärom vem
ledes i princip sekretessbelagda.

Hos polisen och åklagarmyndigheten gäller sekretess för uppgift om
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden det kan antas attom
den enskilde lider skada eller uppgiften röjs kap.9 17 §men om
sekretesslagen. finns också sekretessbestämmelserDet sikte påtarsom
intresset förebygga och beivra brott.attav

sakuppgift omfattas olika sekretesskydd beroendeSamma hosav
vilken myndighet i det regionala samverkansorganet uppgiftensom
finns. Bilden kompliceras ytterligare myndigheter ofta deltar iattav
samverkan.

Uppgiftslämnande och överföring sekretessav

Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas till enskilda och inteut
till andra myndigheterheller kap.l 2 och 3 sekretesslagen.

Sekretessbelagda uppgifter får inte heller röjas mellan olika verksam-
inom ochhetsgrenar myndighet. Från dessa regler finnsen samma

olika slag.undantag av
Enligt kap. sekretesslagen1 5 § inte sekretess hinderutgör mot att

uppgift lämnas det nödvändigt för den utlämnandeårut, attom myn-
skall kunna fullgöradigheten sina uppgifter. Regeln gäller således inte

mottagande myndighet har behov uppgift.när en av en
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sekretssbe-från förbudetundantagreglerYtterligare att yppaom
sådantviktigtsekretesslagen. Ettkap.finns i 14 äruppgifterlagda att

förord-följer lag elleruppgiftskyldighetfår lämnasuppgifter avom
i kap.finns 8 2 §bestämmelsersekretessbrytandeSådananing. t.ex.

bestämmelsen igenerella 14enligt denfår ocksåUppgiftalkohollagen.
myndighet dettillsekretesslagen lämnas ärkap. 3 § om uppen-annan

framförföreträde detharuppgiften lämnasintressetbart attatt av
frånavvägning måsteskydda.skall En görassekretessenintresse som

fall till fall.
offent-uppgifteninte så blirelleruppgift får lämnasOavsett om en

regel sekre-finnsdet intemyndighetmottagandelig hos omenomen
hos dennatillämpliguppgiftenifrågavarande ärför dentess som

förgällersekretessöverförs dock denfallvissamyndighet. I ensom
den andra.myndigheten tilldenuppgift frånviss ena

överföringbestämmelserfinnssekretesslagenkap.I 13 om av
Överföring uppgift för verksam-myndighet erhållerskersekretess. när

arkiveringforskningsverksamhet,revision,ellertillsynhet som avser
Överföring sekretessarbetstagarorganisation.medförhandlingoch av

sekretess-myndigheten finnsmottagandehos dendetsker inte enom
uppgiften.ifrågavarandetillämplig denbestämmelse ärsom

sekretessproblemenåtVad kan göras

effektivskall bliverksamhetenmyndighetsgemensammadenFör att
lämnasfritt kunnaverksamhetenförbehövsuppgiftermåste som

allainnebär intemyndigheter. Detdeltagandeolika attmellan upp-
det endastsammanhangsådanai ärlämnasskall kunnagifter utan

arbetetdetbehövs föruppgifterdefråga att gemensammasomom
Sekretessproblemen hos demöjligt.framgångsriktsåskall bli som

spaltashängerdekan,samverkansorganenregionala även samman,om
i delar.treupp

ochverksamheten dådengällerdelenförstaDen gemensamma
förbe-gäller detomfattas detkontrollaktionema. Dessaframför allt när

sekretesslageni kap. §sekretessbestämmelse 4 1redande arbetet enav
elleruppgift planläggningförgällersekretessstadgasDär att annanom

granskning,ellerrevisioninspektion,förberedelse för somannan
gransknings-medsyftetdet kanföreta,harmyndighet attantasatt om

endast hosgäller inteSekretessuppgiften röjs.aktionen motverkas om
praktikeni skergranskningenansvarsområdeinomden myndighet vars

Bestämmelsen kanbiträder denna.myndigheterhos deävenutan som
läcker ikontrollaktionerplaneradeuppgifterhindra utsåledes att om
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förväg. Däremot hindrar inte denna bestämmelse uppgifterna bliratt
offentliga aktionen genomförtsnär det inte så de insam-ärt.ex. attom
lade uppgifterna skall användas vid kontroll. detNär däremoten ny
gäller polisens kontroller vid aktion i första handär 5en gemensam
kap. 1 § sekretesslagen tillämplig såväl hos polisen hossom myn-
digheter biträder denna. Vilken bestämmelse skall tillämpassom som
på stundtals gränsöverskridande verksamhet inte alltid klart.är Deten
lämpligaste verksamheten hosär det regionala samverkansorganetatt
regleras särskilt det gäller sekretess förnär aktioner.gemensamma

andraDe två problemen gäller uppgiftslämnande. De uppgifter som
lämnas vid myndighetssamverkan två slag.är Det dels frågaärav om
uppgifter den verksamheten inte skall användas hos denom egna som
myndighet får uppgifterna. Exempelvis kan polisen och skatte-som
myndigheten ha behov infonnera andra samverkande myndig-attav
heter pågående utredning eftersom dennat.ex. skulleom en annars
kunna spolieras aktion. Om uppgifterna lämnas förav en gemensam att

polisen skall kunna fullgöra sin verksamhett.ex. så får uppgifterna
Ärenligt kap.1 5 § sekretesslagen. det däremot såyppas att upp-

gifterna behövs för inte spoliera aktion dåatt inte denären gemensam
regeln tillämplig i allmänhet den generella bestämmelsenutan i kap.14
3 sekretesslagen.§ Den andra uppgifter sådana finnstypen ärav som
hos myndighet och kan underlätta myndighets verk-en som en annan
samhet. Om dessa uppgifter skall få röjas kan bero det finnsom en
regel uppgiftslämnande. fall gällerI den generella regelnannatom om
intresseavvägning i kap.14 3

Båda uppgifter bör fritt kunna lämnastyperna mellan myndig-av
heter, behovet dem finns. bekämpaAttoavsett den ekonomiskavar av
brottsligheten intresseär och målsättningen förett gemensamt
verksamheten i det regionala samverkansorganet. detNär gäller dessa
frågor så finns det anledning erinra myndigheternas befogen-attom
heter och ansvarsområden inte anpassade för bekämpaär den eko-att
nomiska brottsligheten. I utsträckning sekretess hindrarsamma som
utbyte information mellan myndigheter underlättar den verksam-av
heten för ekonomiska brottslingar.

Reglerna bör utformas så i praktiken den sekretess gälleratt som
hos viss myndighet gäller uppgiften haräven överförts tillnären en

myndighet. En aspekt myndigheterna vidär regionalattannan annan
samverkan särskilt harär till uppgift bekämpaett ekono-attorgan som
misk brottslighet. Det innebär verksamheten i de regionalaatt sam-
verkansorganen bör omfattas särskilda Sekretessregler.av

En måstesträvan reglerna blir enhetligare.att Det minskarvara
också det problem finns i dag med tillämpa alla de olika reglerattsom
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sammanhangetkontrollaktion. lskedenolikagäller i t.ex. enavsom
förekommer ochsamverkansformerandrabeaktasocksåmåste som

framtiden.iförväntaskan
särskild utredaretillkallatapril 1997har den 10 attRegeringen en

ekonomisk brottslighetvid bekämpningsekretessutreda frågor avom
vid olikasekretessfrågomaingåruppdraget överdir. 1997:61. I att se

Branschsaneringsut-frågormyndighetssamverkan. Deformer somav
problem bördel detagitharredningen utgör somavenovanupp

arbete.beaktas i detta
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Samhällsfördraget19

ikkesyn-denproblemet heltkriminalitetekonomisk"Når gjelder annet,det et erer
Lovhruddetmottiltak.forutsetning formâte, synbarhetbar er somersamme og

harikkeKanhendekomplisert.alltid at taptikkeregel men vet engang
devarsletlngen harstraffbar handling. vetog somoss,av engrunnpengar

å tause."ønsker varenoe

Eriksen,förstestatsadvokat Morten øKOKRlM—

sammanfattningochInledning19.1

denkomplexbrottsligheten attekonomiska är naturDen genomav
enbartområden.och Förbranscherföreteelser, attomfattar många

nämligenbrottsligheten,ekonomiskadendel svart-exemplifiera aven
närings-ellerarbetstagarevill arbetanågonjobben, förutsätts svartatt

företag ellersvartjobb ettförmedlaranlitar elleridkare, någon som
i och förbeställaren,köpareoch slutligensjälvsvartjobbaren somen

arbetstaga-svartjobb.bakomliggande Föromedvetensig kan omvara
socialförsäkringar.bidragsfuskmedkombinerasarbetetkanren

företagsstöd, andrabidragsfusksigocksåkan ägnaFöretaget
miljö-brottsvartjobbet,skatteundandraganden mott.ex.än som avser

bedrägliganäringsverksamhetreglering samtlagstiftning och avannan
mervärdesskatt,betalaslipperköparen. Köparenförfaranden attmot

Bokförs arbetetarbetsgivaravgifter. påskatt ochpreliminärinnehållen
vinningsförkan köparenföretaget/förvaltningennågon egenannan

företaget ellerprivatbostaden fråntillarbetetdelskull styra aven
arbetenmutbrott. Genomled iförvaltningen, svartaettettt.ex. som

företagareleda tillsikt kanvilketundanföretagseriösa attträngs
sina arbeten.anställdaochföretagförlorar sina

brottslighet inteekonomiskbeskrivning framgårdennaEnbart attav
fåtalmed in-ochförhållandevis enkeltmotverkas sätt ettkan ett

till medkommaförmängd förändringar rättakrävs attDetsatser. en
genomföraför allamed gånghellerinteräckerproblemen. Det att en

brottsligheten måsteekonomiskadenArbetetförslag.antal motett
insatsernaförbättrautvärdera ochförkontinuerligt attsamtbedrivas att
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hindra inslag sådan brottslighet. Den Ekobrottsmyndighetennya av nya
får viktig roll i kontinuerligt följa utvecklingen ekobrottsom-påatten
rådet, bl.a. i olika branscher.

framgåttSom det föregående lämnar utredningen antalett stortav
förslag inom olika sektorer. Utredningens målsättning motverkaär att
den ekonomiska brottsligheten från olika håll. Förslagen riktar sig till
olika och intressenter har betydelse för den ekonomiskaparter som
brottsligheten. hittillsDe redovisade förslagen kan ingå isägas ett
paket, bör fyllas med ytterligare förslag i syfte kraftfulltattsom
minska den ekonomiska brottsligheten. Meningen bindaär att samman

lösaalla trådändar till stadigt paket.ett
deFör ytterligare förslag utredningen för fram i detta avsnitt,som

tanken de skall leda fram till slags samhällsfördrag.är Syftetatt ett är
bekämpa den ekonomiska brottsligheten med brett folkligt stöd.att ett

då kan den ekonomiskaFörst brottsligheten allvar minska.
förslagdeUtöver redan redovisats föreslås följande.som

ekonomiskaDen brottsligheten inverkar negativt landets ekonomi
och samhällsmoralen. Dessa abstrakta effekter skall konkretiseras
och synliggöras för varje medborgare. Härigenom kommer insikten att
öka den ekonomiska brottslighetens negativa effekter för samhälletom
samtidigt ökar svartjobb och andra oegentlig-engagemanget motsom
heter.

förslag utredningenDe lägger kommer i kombination medsom -
andra insatser inom för regeringens samlade strategi ekono-motramen
misk brottslighet leda till högre skatteintäkter. Med andra ordatt-
kommer de oärliga tvingas betala i skatt Ettatt än sätt attmer nu.
synliggöra skadorna med den ekonomiska brottsligheten kan attvara
betala tillbaka del de ökade skatteintäktema till varje förvärvs-en av
arbetande Budskapet skatterna kan sänkas flerär att görperson. om

för sig. Ett synliggöra skadornarätt visasätt denannat att är att att
ekonomiska brottsligheten urholkat välfärdssystemet eftersom för lite

kommit till statskassan. Följaktligen kan del de ökadepengar en av
skatteintäktema användas till angelägna investeringar inom sjuk-t.ex.

ellervård omsorg.

Genom tydliggöra skadorna med den ekonomiska brottslighetenatt
skapas grund för framgångsrikt genomföra nationell kampanjatten en

svartjobb. Kampanjen kan ha flera inriktningar. syftemot Ett kan vara
visa svartjobb inte särskilt lönsamt, varken föratt att är säljare eller

köpare, fler faktorer enbart priset in.än Ett syfte,vägs annatom som
också tydliggör skadorna, synliggöra den ekonomiska brotts-är att
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ochsina Företagförloratföretagareoffer.lighetens Det är an-som
arbetslösa.blivitställda som

samhälls-vårabrottslighetenekonomiska störstaär4. Den ett av
i denmiljarder krberäknas 50-150Varje år omsättasproblem. svarta
prioriteras.brottsligheten måsteekonomiskadensektorn. Kampen mot

måste ivälfárdssystemenoch iSkattereglerFörändringar m.m.av
ekonomisk brottslighet.förbeakta riskentidigareutsträckninghögre än

denna bak-perspektiv.detta Motutifrånanalyserasförslag börAlla
insyn ochredovisning,kvitton,stimulerarreglerallagrund är som

godo.öppenhet av

skadornaTydliggöra19.2

vikti-samhälletsEnförslag:bedömning ochUtredningens av
brottslighetenekonomiskaden äri kampenuppgifter motgaste

denna brotts-medskadornatydliggöramedborgareallaföratt
tillskatteintäktemade ökadeskekanlighet. Detta attgenom

skattebetalarnatilltillbakabetalasekobrottsbekämpningföljd av
i välfärdssystemet.investeringartill angelägnaanvändseller

förslagbedömning ochutredningensSkälen till

bekäm-måstebrottslighetenekonomiskadeninledningenI attangavs
Bakgrunden denolika insatser.med många äroch attplanflerapas
samhällsområden. Ettflestapåverkar debrottslighetenekonomiska

kvanti-svårighetenbrottslighetenekonomiska ärmed den attproblem
den.fingrethuvudochskadorna sättafiera över taget

tidigareutredningenskadeverkningarnauppskattningarDe somom
skatte-exempelvisUpptäcks inteuppskattningar.enbartredovisat är

miljölagstiftning går livetbrottochbidragsbedrägerierbrott, mot
individu-har sällan någotbrottslighetEkonomiskvanligt.vidare som

skattebetalarnakollektiv. Detsintill ärOffretellt offer. är natur ett
intekonkurrerande företagen. Deteller de ärmiljöndrabbas, somsom

företag konkretvisstellervissförmögenhetsbrott, därvid ettpersonen
skadelidande detindividuellskada. Endrabbats reagerarenav

övergripande plansympati. Enbartochfår stödinträffade och ett
intressen.kollektivetsosynligadettillvaratas

ekono-dentydliggöranödvändigtdetsåledesSlutsatsen är attär att
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miska brottslighetens skador. Först då kan samhället få föracceptans
effektiv bekämpning den ekonomiska brottsligheten och ochen av var
medverka till brottsligheten minskar. Särskilt viktigtatt ären att

många människor konkret motverka ekonomisk brottslighet efter-att
del brottsligheten vardaglig och berörstor ären storasom av grupper.

gällerDet arbeten.t.ex. svarta
förslagDe utredningen för fram flera punkter in-ärsom av

gripande gällerDet licensavgiften. Skäletnatur. övertygelsent.ex. är
andra metoder inte biter den ekonomiska brottsligheten.attom

Problemen också så den ekonomiskaär brottsligheten måstestora att
stävjas fall kanI den få alltför stadigt fotfäste. Genomförsannat ettnu.
inte förändringar kommer det i framtidenstora mycketattnu vara
svårt få bukt med den ekonomiska brottsligheten. Vi står införatt ett
vägval. Antingen långtgående och ingripande metoderaccepterar

fortsättereller så på traditionellt vis sprickomatätaatt trots att
hela dammen hotar sköljas bort.att attanar

viktigt skapaDet för de ingripandeär motivation metoderatt en
krävs för minska den ekonomiska brottsligheten. krävsatt Detsom

folkligtockså stöd för minska brottsligheten och nå effektivitet.ett att
räcker inte medDet lagstiftning och ökad kontroll det behövsutan

också brett Ett tydliggöra vilka beloppett sätt attengagemang. som
undandras skattebetalarna den ekonomiska brottsligheten är attgenom
skattebetalarna sänkning skatten får del de ökade skatte-genom av av
intäkter blir följden med genomförande Branschsaneringsut-ettsom av
redningens och andra förslag till följd regeringens samlade strategiav

den ekonomiska brottsligheten. Härigenom visas skatterna blirmot att
lägre fler för sig. kanEttgör rätt använda delsättannat attom vara en

intäkterna till amortering statsskulden. Budskapet skuldenär attav av
minskar fler för sig. Ett tredje kangör rätt användasätt attom vara en
del medlen till angelägna satsningar inom exempelvis sjukvård ellerav

för visa hur den ekonomiska brottsligheten haratt försämratomsorg
trygghetssystemen. fårDet ankomma regering och riksdag att ange
riktlinjerna för hur den ekonomiska brottsligheten lämpligast kan
tydliggöras.

Genom skatteintäkterna förbättras och delatt över-storen av
skottet på konkret går tillbaka till medborgarnaett sätt kommer
förståelsen för ekobrottsbekämpning öka samtidigt intresset föratt som

sig svartjobb och andraägna skatteundandragandenatt minskar.
Meningen få till stånd attitydförändringär där detatt inte längre ären
acceptabelt delaktig i den ekonomin. Härigenomatt kom-svartavara

skatteintäkterna öka ytterligare.attmer
Om den ekonomiska brottsligheten skall tydliggöras detär storav
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frågankan blidetbelopphuruppfattningfåvikt stora om.att omen
Licens-delbetänkandeutredningensiredovisatstidigareSåsom

naturliga skälvarierar1996:172principskiss SOUavgift aven-
skatteundandragandettotala är.dethuruppskattningama stortom

beräknatsbrottslighetenekonomiskadenvärdethartidPå avsenare
beräkningförsiktigEn1994/95:2l7.Skr.miljarder kr100-150till av

omkringtilluppskattatshar1991under årskatteundandragandetenbart
ÅrhundradetsÅke skatterefonn. OmTengblad,krmiljarder46 en

med hjälpskulle kunnaskatteundandragande stoppasdettafemtedel av
innebäradetskullebrottslighet när-ekonomiskolika insatser motav
skattebetalarevarjeskatteintäkter. Förökadeimiljarder kr10mare

kr.till 000uppgå 2dååterbetalningårligskulle en
ingår iåtgärderdekonsekvensernaekonomiskatotalaDe somav

Vissauppskatta.skäl svåranaturligapaketetsamlade attdet är av
branschervissalicensavgifter iinförandetexempelvisåtgärder, avsom

licensavgiften i sig äreftersom ettkvantifieranågot lättare attär
Andraskatteuttaget.nuvarandemed detjämföraskanskatteuttag som

svårareupphandlingoffentlig ärvid attkontrollskärptsåsominsatser,
uppskatta.svårarebetydligteffekterna atteftersomkvantiñera är

skallkvantifieraÄven lättarenågotlicensavgiftema attär manom
täcka helaanspråkintedessa attminnet görhålla isamtidigt att

exempelviskanbransch. Härrespektiveskatteundandragandet i en
sektorndeneffekternaallmänheten svartahosmedvetenhetökad avom

effektlångsiktigbranscher. Eni dessaeffekterytterligare avge
denföljdtillstigerlönsamheten attkanbranschsanering att avvara

det tilllederlönsamhetHöjd ävenminskar.konkurrensenillojala
skatteintäkter.ökade

licens-konsekvensernalångsiktigade etthartaxibranschenFör av
miljoner kr,200-300skatteintäkterökadetillberäknatsavgiftsystem

branschen.omsättningen i2-3vilket procentmotsvarar av
branschfrisörbranschen. DennaförföreslåsLicensavgift även om-

skullelicenssystemeteffekternakr. Ommiljarder4,5sätter avca
detinnebärbranschi denna etttillförsiktigt 2 ävenberäknas procent

kr.miljonertillskott på 90
omkringtill 12uppskattaskanförsäljningentillfälligatotalaDen

tillfälligadenuppskattasdagligvaruförsäljningenkr.miljarder lnom
miljarder5,5-6,5vilketför 4-5 motsvararförsäljningen procentsvara

uppskattasförsäljningentillfälligadendagligvaruhandel kankr. Utöver
blirslutsummanvarförverksamhetimycketlika om-omsätta annan

2ökat skatteuttag procentmiljarder kr. Ett motsvararkring 12 avsom
kr.miljonerinnebär 240omsättningen

städ, flyttentreprenadbranschernainomföreslåsinsatserSpecifika



442 Samhällsfördraget SOU 1997: l 1 l

och bygg. Omsättningen inom städ och flyttbranschema uppgår till 14
miljarder 2 miljarder kr. byggbranschenl uppgår de årliga inve-resp.
steringarna till miljarder112 kr och reparationema till 79 miljarder kr.
Eftersom dessa branscher tillhandahåller tjänster föremål förärsom
offentlig upphandling så omfattas de dessa förslag.även Om deav
sammanlagda effekterna skulle resultera i skatteuttag 1ett procent
så det 2,1 miljarder kr i skatteintäkter.motsvarar

Eftersom den offentliga upphandligen så volymmässigt,är stor
minst miljarder300 kr, det naturligtvisär mycket intressant göraatt en
beräkning hur effekterna förslagen avseendestora detta områdeav av
kan bli. Inom den tid funnits till förfogande har det inte funnitssom
möjlighet till några analyser.närmare

uppgift frånEn SAF 13,6 företagenär sigatt haprocent av anser
blivit utkonkurrerade oseriösa företag i samband med anbudsgiv-av

Tillningar. viss del ingår de uppräknade branscherna i total-ovan
för offentlig upphandling. Men l den totalasumman procentom av

offentliga upphandlingen inte beskattas så innebär det skattebortfallett
1,5 miljarder2 kr.-
Till detta kan läggas de 1,3-3,3 miljarder kr årligen 1991 årssom

siffror utbetalas i ersättning till arbetslösa, sjukskrivna och förtidspen-
sionärer samtidigt arbetar RRV 1995:32.svartsom

19.3 kampanjEn svartjobbmot

Utredningens förslag: En nationell kampanj arbetenmot svarta
genomförs. Till början kampanjenkan inriktas visaatt atten

arbeten inte så ekonomiskt fördelaktigasvarta är mångasom
Kampanjen skall ske i samverkantror. med myndigheter, nä-

ringsliv och fackliga organisationer. Vidare bör offren för den
ekonomiska brottsligheten synliggöras.

Skälen för utredningens förslag

vanligtDet med arbetenär svarta

Inom städ- och byggbranschent.ex. restaurang-, yrkestrafikensamt är
det förhållandevis vanligt med arbetskraft. När det gäller hus-svart
hållstjänster torde flertalet arbeten I andra branscher före-svarta.vara
kommer arbeten i varierande utsträckning.svarta

Enligt vad framkommit vid kontakter med branschföreträdaresom
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finns detbranschkartläggningarskatteförvaltningensbl.a.och genom
finns ocksåDetberedda arbetahel del arbetstagare svart.är attsomen

också företagarefinnstjänster. Detköpaförmarknad svartaatt somen
ÖrebroiLO-distriktetarbeten.tillhandahållerochorganiserar svarta

förbundsavdelningamaenkät till1996under årskickadelän ut omen
framgår 80brottslighet. Avekonomisk attförekomsten svarenav

brottslighet inom derasekonomiskförekommerdetattprocent anser
arbetskraft.avtalsområde, bl.a. svart

naturligtvis detjänsternaför de ärmotivetfrämstaDet svarta
ersättningfår sinarbetarDenskattevinster svartgörs. ograve-somsom

samtidigtA-kassakanskeuppbärsinkomstskatt. Dessutomfrånrad
fördubbladkanvilket änlön utgår sammantaget ensvart ge mersom

påslagdetslippertjänsternadeköperlön. De svarta som annarssom
arbetskraften.förinkomstskattsocialavgifter ochförhade tagits ut

upptäckt mångaförRiskenmervärdesskatt. ärundgårDessutom man
mellan tvådirektaffären partereftersomminimal görsgånger somupp

fåarbetet spårefterlämnararbetet. Dessutomdetbåda tjänar svarta
användaskan vidtransportsedlarinköpsfakturor,i form m.m. somav

köpareskulle bådebilddennaEnligtrevision.skattemyndighetemas
kanske ocksåarbeten. Detta ärenbart vinnasäljareoch svarta en
norsk undersök-Enligtriktig.de flestabeskrivning envaraansersom

tillfrågadede79mindresvarade inte1992 än procentfrån årning av
Tufte, SvartPer Arneförköptestjänster att pengaratt svarta spara

undersökning29. Av12-1994,arbeid, SIFO Rapport sammas.nr.
arbeteuppfattningutbredddet att svartframgår är sammageratt en

tillskerarbetetarbete,vittkvalitet ettatteller något sämre mensom
baksida,hararbetenade ävenpris 112. Menrimligare s. svarta en

följande.detiberöraskommer attsom

arbetenmedNackdelar svarta

motsvarande vitaförÄven lägrearbeten änförpriset ärsvartaom
pris-mycketsåköparenifrågasättaskälfinns det att somspararom

med kvalitet,kalkyleraköparenpriset måsteskillnaden Utöveranger.
värde idetreklamera. Dessutommöjligheten är ettrisker ocholika att

refererade norskaEnligt denlagenligt.ochkorrektallt skersig att
s.köparennödvändigtvis intedet mestundersökningen är spararsom

socialav-inkomstskatt,arbetetdetutför29. Den svarta spararsom
priset nedsattkanske fårmedan köparenmervärdesskattgifter och
också detförekommermervärdesskatten. Det attmotsvarandeenbart

tidigarepriser. Somordinariehögaorealistisktgrundasprisetsvarta
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det allmän uppfattningär tjänsterangetts billigareatt ärsvarta änen
vita. dennaNär attityd skärskådades visadenärmare det sig mångaatt
köpare saknade tillräcklig prisinformation för kunna rimliggöraatt en
bedömning prisskillnaden mellan och vita arbeten.svartaav

Enligt Tjänstebeskattningsutredningens enkät priserna varierasynes
alltifrån enbart mervärdesskatten lyfts av från det ordinarieatt priset

till under kr100 arbetstimme SOU 1997:17, 348. Varia-ner per s.
tionen bedömdes inte slumpmässig. lägstaDe priserna förekom isom
situationer arbetstagaren ocksånär uppbar A-kassa och därför inte
behövde så hög timpenning eller det fanns relation mellannär en
uppdragsgivare och uppdragstagare motiverade vänskapspris.ettsom

vanligt prisEtt elarbeten tycktes 160-190 kr timmesvarta vara per
foroch VVS-arbete 160-180 kr timme. Måleri- och Snickeriarbetenper

beräknades till 100-150 kr timme. dockDet vanligt enbartär attper
mervärdesskatten lyfts av vilket höjer de angivna priserna något.

den norska studienl anbud från företag avseende olikatogs tre
arbeten branscher; byte stötdämparetyper bil, uppförandeav av

garagebyggnad målning byggnad. anbuden1 redovisadeav resp. av
företagen både och vita priser. visadeDet sig prisdifferensensvarta att
mellan och vita arbeten förhållandevis liten; bilreparationsvarta 19var

byggnadsarbete 5 och måleriarbeteprocent, 6 s. 140-procent procent
bör tilläggas149. Det undersökningen begränsad omfattningatt var av

och därför måste använda resultatet med försiktighet. Slut-att man
undersökningen köparen inte nödvändigtvissatsen är någonatt görav

särskilt vinst köpa tjänster jämförtstor medatt svarta mot-genom
svarande vita. Detta anmärkningsvärt bakgrund denär allmännamot av
uppfattningen tjänster klart billigare vita.är En orsak tillatt svarta än

köparen lätt kan bli lurad konkurrensen inte fungeraratt likaär att
effektivt på den marknaden den vita. kansvarta Detsom vara
ekonomiskt fördelaktigare för köparen grundligt orientera sigatt om

vitaden marknaden och flera vita anbud köpa tjäns-ta än att svarta
ter.

Vidare måste priset det arbetet i förhållande till arbe-svarta ses
kvalitet. Vinsten med köpa kantets omvandlas tillatt svart snart en

förlust kvalitén förär sämre motsvarande vitaän arbete. Frånom
branschorganisationer det ofta gällandegörs arbeten regel-att svarta
mässigt vita. Medlemskap iär sämre än branschorganisationer medför
ofta kunden får garanti arbetet utförsatt fackmannamässigtatten
och kunden missnöjd medär arbetet kan organisationen till attse
rättelse sker. Särskilt inom byggbranschens många organisationer har
olika former auktorisations- och garantisystem införts.av

Enligt den norska undersökningen allmänhetens uppfattningär att
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undersökningen köparevisadepris.viktigare Däremotkvalitet attänär
kvaliténnöjda medförhållandevistjänster svartasvarta varav

arbeten 181.s.
Formellt har köpa-reklamera.möjligheternaaspekttredjeEn är att

realiteteneller vita. Isig tjänsternarättigheter är svartavaresammaren
skriftliga avtal,sällan finnseftersom detmindremöjligheternaär
kanske köparenstyrker arbetena. Dessutomkvittonochfakturor som

reklamationsnämnden ellerallmännasig tillvändadrar sig för att
fram i ljuset.kommerdetarbetenadedomstol eftersom sättetsvarta

Å förloraharuppdragstagarendet oftaandra sidan attär mersom
Skattemyndigheten då kan fåeftersomuppdagasarbetetdet svartaatt

revision.genomföraskäl att
slagolikariskerköparenaspektfjärde attEn är taratt genomav

uppdragsgivare bli skyldigexempel kantjänster. Somköpa svarta en
preliminärskattoch denarbetsgivaravgifterbetalaefterhandiatt som

då straff-har A-skatt. Detuppdragstagareninnehållits ärskulle ha om
skatteavdrag.inte Omarbetsgivaravgift ochinte betala görabart attatt

fåsvårtkan detfastighetinträffar ersätt-skada attt.ex. varaenen
följd arbeteskadanfastighetsförsäkringenfrånning är ettavenom

det kansakfackmannamässigt utfört. Eninte är attär varaannansom
svartjobbare i sitt hemsvårkontrolleradsläppa inriskfyllt att enmer

företag.etableratfrånarbetareföretageller i sitt än etten
inkomst-går misteför arbetenersättningfårDen svarta omsom
Kortsik-sjukpenninggrundande inkomst.tillgrundarunderlag rättsom

visa sigsikt kan detpåöka inkomsterna,lönertigt kan attsvarta men
sjukpenning.pension ochminskadblir destoförlusten större genom
arbetsgivarefinnsdetförutsätterfrån arbetgivaretill sjuklönRätt att en
naturligtvissjuklön. Detlagen 1991:1047 äroch arbetstagare omen

gällande sin tillkunnaarbetstagare rättför görasvårt attsvarten
arbetsgiva-betalats Numeratidigaresjuklön lönen svart.ut svararom

sjukskrivning. detmånadens lförstaunder denför sjuklönenren
skallinförande ochunderpensionssystemreformerade är somsom

pensionenframtidadenoch kommerfolkpension ATP attersätta
medräcker det 30 in-dagenslivsinkomsten. Ibaseras på system
tiotaleller några år kanunder någotinkomstertjänandeår. Höga svarta

gällande.sigoch ålderdomsjukdomstraffa sig görnärsenare
föroch rehabiliteringsansvarutrednings-hararbetsgivareEn ett

sjukdomhar drabbats sindensyftet återgeochanställda är att avsom
sig kap. AFL.försörja 22 Denförutsättningarocharbetsförmåga att

kommer naturligt-vit arbetsgivarehar någonoch intearbetar svartsom
sjukdomtillgodosedda ellerrättigheterfå sinavis ha svårt attatt om

förvärvsfönnågan.försämrararbetsskada
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Enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring den för-ärom som
värvsarbetar försäkrad för arbetsskada. Försäkringen alltså ingengör
skillnad mellan och vita arbetensvarta det naturligtvis för-ärmen
knippat med komplikationer den enskilde drabbats arbetsskadaom av
inom den sektorn. Så skallsvarta arbetstagare underrättat.ex. arbets-
givare arbetsskada och arbetsgivare skall anmäla skadanom till försäk-
ringskassa.

En kampanj arbetenmot svarta

Sammanfattningsvis finns det hel del risker och nackdelar olikaen av
slag förknippade med arbeten. Härtill kommersvarta de negativa
effekter den enskilde omedelbart inte kännersom i detav men som
långa loppet drabbar och konsekvenser samhälls-var atten; som
moralen försämras, skatteintäkterna minskar, socialförsäkringssystemen

seriösa företag konkurrerasurvattnas, oseriösa, anställningstrygg-ut av
heten minskar Om både potentiella köpare och säljarem.m. svartaav
arbeten blir medvetna de risker och nackdelar följermer om som av

arbeten borde efterfrågansvarta och utbudet arbeten minska.svartaav
De negativa effekterna måste synliggöras och konkretiseras så deatt
kommer i denvägas enskildesatt överväganden inför de situationer
där alternativ finns.svarta

Utredningen föreslår därför infonnationskampanj genomförsatt en
i syfte öka medvetenhetenatt de risker och nackdelar ärom som
förknippade med arbeten.svarta

För kampanj inte skallatt bli slag i luften krävs det finnsen ett att
mottaglighet hos dem informationenen riktar sig till. Genomsom

olika insatser den ekonomiska brottsligheten,mot framför allt som en
följd skattesänkningarna, bör det finnas grund förav genomföraatten

framgångsrik kampanj.en
Om kampanjen sker i samverkan mellan olika myndigheter samt

branschorganisationer, arbetsgivarföreningar och fackföreningar får
kampanjen önskvärd bredd samtidigt möjligheterna ökaren attsom
direkt vända sig till olika med detaljerad information.grupper mer
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brottslighetekonomisklinjeklar19.4 En mot

bredbibehållaochskapaFörbedömning:Utredningens att en
samtidigtbrottslighetekonomiskför insatserna motacceptans

konsekventsamhälletbörmotverkasbrottslighetsådansom
ekono-gällerdethabeslut kanolika närföljdervilkaanalysera

haskallbrottslighetekonomiskmotverkabrottslighet. Attmisk
prioritet.hög

bedömningutredningensSkälen för

välfárdssystem,Skatteregler,utnyttjarbrottslighetenekonomiskaDen
ellerkontrollresurser snartbegränsadekonkursinstitut,företagsstöd,

Brottslighetenfrågor.ekonomiskaberör om-områdenallasagt som
såutformasregelsystem attviktigtdetDärförbelopp. attärsätter stora

motverkas.brottslighetekonomisk
Övergripande regelsyste-börplan.tvåske påarbete kansådantEtt

ekonomiskförgrundenstrukturelladensåförändraslångsiktigt attmen
ändras.måstestrukturensjälvaminskar. Detbrottslighet är som

sigtillsamhälletbetydelse taravgörandeexempelvis attDet är av
hushållssektom,gäller t.ex.detskattekilama. Närmedproblemet

medförmålning,ochtapetseringhantverk,vissaochstädning t.ex.
medkonkurrerasvårtmyckethararbete attbeskattatskattekilen att

grundläggandebotrådaintekankampanjarbete. Enobeskattat
istimulans,form t.ex.någonkrävsDetregelsystemen.brister i av

singelföretagan-företagsfonnsärskildellerskattereduktionform enav
sänkasskatternasikt börvit. Påhushållssektom om-fåde för att

grund-högresvartjobb,effekt t.ex.sänkning har motråden där storen
förvärvsinkomster.förprogressionminskadochavdrag

brottslingarekonomiskastrukturell fråga utestängaärviktig attEn
förregelsystemenutnyttjaekonominreguljära attfrån den genom

kravenExempelvis kanfilter.administrativatillståndbidrag, somm.m.
offentligvidutökaskontrollenochföretagregistreringvidskärpas av

upphandling.
förändringar. Det ärmedviktigtÄven detdetaljplan ärpå ett

Somkonsekvent.försarbetenkampen ex-angeläget svartamotatt
föravdragsutrymmetminskadei tvådetempel kan stegattnämnas
förintresseökar restauranggästernasrepresentationskostnader knappast

delvisförlorasavdragminskadeivinner genomkvitton. Det staten
inträdereffektenbesvärandedensamtidigtinkomsterobeskattade som
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samhället inte talaratt entydigt språk. högaFör skatterett alkohol
och tobak leder till ökad smuggling och den organiserade ekono-att
miska brottsligheten får fotfäste.

Vad hittills också god grund forsagts den kampanjsom ger en som
utredningen föreslår.

Sammanfattningsvis måste den ekonomiska brottsligheten tas
allvarstörsta och bekämpningen sådan brottslighet ha hög prioritet.av

Därför måste regelsystem successivt ändras i syfte motverka ekono-att
misk brottslighet. Samtidigt får kortsiktiga prioriteringar eller kompro-
misser inte leda till bekämpningen brottslighetenatt förs in-av
konsekvent.
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upphandlingOffentlig20

Sammanfattning

iLOUupphandlingoffentliglagenUtredningen har översett om
ekono-företagoseriösaformöjligheternasyfte minska genomsomatt

levereraföretagseriösakonkurrerakan attbrottslighetmisk varorut
konkurrensillojalGenomsektorn.offentligadentilloch tjänster

be-marknadsekonomin,forspelreglernaföretagsådanarubbar som
uttryckviktigtupphandlingenoffentliga ärden ettstämmelserna om

överstigerupphandlingbådesikteförslagUtredningensför. somtar
regelsystemtröskelvärdena,beloppsgränser övervissa högre vars

dessaunderstigerupphandlingochEU-direktiv,grundar sig som
EU-reglerasintetröskelvärdena,underbeloppsgränser genomsom

direktiv.
efterdvs.avtalsvägen,metoderolikagäller ocksåFörslagen att

brottslighet.ekonomiskmotverkaupphandlingsforfarandet,själva
beskrivnadetillämpaupphandlarerekommenderarUtredningen att

ekonomiskmotverkasyfteidessavariantereller attmetoderna av
brottslighet.

bl.a.fördirektiven attmedarbetepågår överInom EU attett se
ochvärdefullt ut-arbetebrottslighet. Detta ärorganiseradmotverka

EU-direktiven.ändringartillförslagnågraredningen lämnar av

upphandlingoffentligi lagenändringarFörslag omom

tröskelvärdenaoch underbådeupphandlingVid över

anbudlågaorimligtförkastaskallenhetenupphandlande somDen
till.förklaringrimlignågoninte kunnatanbudsgivaren ge

tröskelvärdenaunderupphandlingVid

skallföretagsregisteriregistreradleverantörKontrollen ärom enav
register.i sådantregistreringnäringsidkaresutländskaävenavse

socialav-ochskatterrestford förleverantör ärKontrollen om enav
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gifter skall, näringsidkaren registrerad i utlandet,är ävenom avse
utländska skatter och avgifter.

De krav i fårdag ställas leverantörpå som kan bådesom en vara en
fysisk och juridisk detperson gäller dels inte ha dömts förnär att
brott i näringsverksamheten, dels inte ha gjort sig skyldig till allvarligt
fel i yrkesutövningen utvidgas till omfatta den juridiskaävenatt perso-

företrädare verkställande direktör och styrelseledamöter.nens

Den upphandlande enheten skall få kontrollera leverantörs tek-en
niska förmåga och kapacitet finansiella och ekonomiska ställning.samt

Den upphandlande enheten skall begära anbudsgivaren redo-att
visar vilka delar upphandlingskontraktet han läggaatt utav som avser

underentreprenörer.annan

Utredningens rekommendationer till upphandlande enheter och
leverantörer

Vid bygg- och anläggningsarbeten, vid städentreprenader ochsamt
flyttuppdrag skall all personal bära synliga namnbrickor och medföra
ID-kort och leverantören skall aktuella listor den personalöverge

utför arbetet. Denna reglering bör ske i entreprenadavtalet.som

Vid bygg- och anläggningsarbeten vid städentreprenader ochsamt
flyttuppdrag skall den upphandlande enheten i entreprenadavtalet
förbehålla sig kontrollerarätten och godkänna under-att att

uppfyllerentreprenörerna LOU:s kvalifikationskrav. Vidare kan en
huvudentreprenör vid vite för underentreprenörer fullgörattansvara
sina skyldigheter det gäller redovisa och betalanär skatter ochatt
avgifter.

Vid upphandling taxi, skall upphandlandetransporter, t.ex.av en
enhet ställa krav på underentreprenörema taxi- eller åkeriföre-samma
tagen leverantören beställnings- eller lastbilscentralen. Leve-som

skallrantören enligt färdtjänstavtalet e.d. kontrollera under-
entreprenörema. Uppfylls inte villkoren eller upptäcks oegentligheter
får avtalet hävas.

Förslag till förändringar EU-direktivav

Inom börEU enhetligt fram för kontroll juridiskaett system tas av
företrädare i syfte oseriösa företag.utestängaattpersoners
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frånkan uteslutasleverantörsåbör ändrasEU-direktiven att enen
deuppfyllerintetill leverantörenunderentreprenörupphandling om en

förhar dömtshan inteställas leverantören,fårkrav attt.ex.som
yrkesutövningen.brott i

Inledning20.1

Några begrepp20.1.1

kap. §. Ett5antal begrepp linledningsvisdefinierasLOUI ett
denupphandlande enhet. Här görbegreppcentralt är upp-somavses

bolagförsamlingarbeslutandemyndigheter, etc.samthandlingen, som
inteupphandlingm.fl. Begreppettill kommuner tarknutnaeller ärägs

hyrköp.ellerhyraleasing,köpsikteenbart ävenutan
ellerutför arbetenellertillhandahållerdenLeverantör är varorsom

särskildai detdenvarithan intetjänster,tillhandahåller även somom
bördenupphandlats. Inne-detutförttillhandahållit ellerfallet som

upphandlingen. Leverantöreniavtalspartleverantörentorde ärattvara
efter-fortfarade leverantörhan ärunderentreprenörer,kan anlita men

åtaganden.för sinaochavtaletingåtthandet är ansvararsomsom
medananbud,lämnaalla leverantörerfårupphandlingVid öppen

vissainbjuderenhetenupphandlandedenupphandlingselektivvid
anbud.lämnaleverantörer att

enhetenupphandlandeinbjuder denupphandlingförhandladVid
medförhandlingochanbudlämna tar envissa leverantörer att enupp

försörjningssektomutanförfårförfarandedem. Dettaeller flera av
föreligger.omständigheterexceptionellatillämpasendast om

tröskelvärdenaundertillämpligendastupphandlingförenkladVid
skall lämnaleverantörerdeltagandedelta,har alla leverantörer rätt att

medförhandlafårenhetenupphandlandeoch den enanbudskriftliga
anbudsgivare.eller flera

tröskelvärdenaundertillämpligendastDirektupphandling avser
anbud.skriftligainfordrandeupphandling utan av

ibetydelsemedbegreppenanvändsbetänkandet somI samma
LOU.

upphandlingförHuvudprincipema20.1.2

icke-dis-konkurrens,medskerupphandlingsektornsoffentligaDen
lagstiftningledstjärnor. Denfrämstaobjektivitetkriminering och som
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på upphandlingsområdet skett följd EES-avtalet ochsom som en av
medlemskapet i innebärEU inte någon förändring dessa principer.av
Snarare ligger förändringarna i medlen för uppnå målen. Följdenatt är

omfattande detaljreglering.en
Bestämmelserna den offentliga sektorns upphandling finns iom

lagen 1992:1528 offentlig upphandling LOU. Lagens huvud-om
principer följande.är

Upphandling skall med utnyttjande degöras konkurrensmöjlig-av
heter finns och i övrigt genomföras affärsmässigt.ävensom

Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas ovid-utan
kommande hänsyn.

Av grundläggande betydelse för marknadsekonomin konkurren-är att
upprätthålls. Som syftar LOU tillnämnts den offentliga sektornattsen

utnyttjar konkurrensmöjlighetema. Det också härär den ekono-som
miska brottsligheten kommer i bilden. Det kanske problemetstörsta
med ekonomisk brottslighet spelreglerna förär konkurrensatt sätts ur
spel företag bryter olika bestämmelser gäller förmotav som som
näringsverksamheten. Företag inte redovisar samtliga inkomstersom
och därmed undgår skatter och avgifter kan erbjuda eller tjänstervaror
till lägre pris lojala företag följerän reglerna. Genom inteattsom
uppfylla miljökrav kan verksamhet bedrivas med lägre kostnader änen

reglerna följdes. Detsamma kan arbetsmiljö-sägas och arbets-om om
tidslagstiftning. Konkursinstitutet kan användas för före-att ettsanera

från skuldsättning och verksamheten kantag sedan bedrivas vidare av
formellt företag till lägre kostnader.ett sett Det finnsnytt många

varianter på illojal konkurrens och följden ineffektiva företag kanär att
hålla sig kvar på marknaden medan effektiva företag har svårt att
konkurrera. Reglerna för marknadsekonomin spel och dettasätts ur
leder i sin till både privat- och samhällsekonomiskatur förluster.

Om den offentliga sektorn upphandling företaggör av som
grund ekonomisk brottslighet och illojal konkurrens kan erbjudaav
fördelaktigare villkor seriösa företag uppfyllsän i realiteten inte EU-
direktivens och LOU:s krav på konkurrens. Förutsättningen för regel-

givetvis företagarnaär lojalt följersystemet gällandeatt regler inom
olika områden lojal konkurrens. därförDet angelägetär kravetatt
konkurrens upprätthålls, inte enbart den offentliga sektornattgenom
utnyttjar LOU:s konkurrensmöjligheter också regler ochutan att upp-
handlingsmetodik får sådan utformning upphandling inteatt görsen av

eller tjänster från företag konkurrensen spelsattvaror som ur genom
ekonomisk brottslighet. Därför det viktigt upphandlingär bedrivsatt
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illojal konkur-samtidigtfrämjaskonkurrensensådant sättett att som
motverkas.rens

i ljusetemellertid inte enbartUpphandlingsregleringen kan avses
nödvändighetenmedel ochoffentligaresursanvändningeffektiv aven

särskilthar ocksåoffentliga sektornnäringsliv. Deneffektivt ettettav
spelregler upprätthålls. Dettasamhälletslojalitetenför motattansvar

från denföretag i möjligaste månoseriösaske utestängskan attgenom
erbjuder.offentliga sektornmarknad densom

brottslighetenorganiseradehotet från dentid harPå genomsenare
organi-kommit diskuteras. Densamhällsekonomininfiltrering attav

syfteföretag bl.a. iförvärvar eller bildar tvättaserade brottsligheten att
möjligheterbjuderupphandlingenoffentligavita. Densvarta enpengar

samhällsekonomin.ibrottslighetenorganiseradeför den trängaatt
brottslighetenden organiserademotverkadärför skälfinnsDet attatt

upphandling.i offentligdeltafår möjlighet att
sig direktkan riktabrottslighetenaspektYtterligare motär atten

deellerlevererasdeenhetenden upphandlande att varor somgenom
utlovats.vad Dettatillhandhålls inte ärtjänster ettmotsvarar somsom
affárskontrollen därtill den allmännaanknytningproblem har närasom

bedömaomedelbart intressehargivetvisupphandlare ettattett av
uppfylla sina villkor.förmågaföretags ochvilja att

konkurren-upprätthållaför bl.a.olika metoderföreslåskapitletI att
upphandling.sektornsoffentligavid densen

offent-hur denundersöktnyligenuppdrag har RRVregeringensPå
ekonomiskför förebyggafördjupaskan och börupphandlingenliga att

Effek-från RRV:svi utgått bl.a.arbete harbrottslighet. vårtl rapport
1996:74.upphandling RRVvid offentligtivare kontroll

omfattning ochupphandlingensoffentliga20.1.3 Den

betydelse

för omkring 300landsting och kommunerupphandlarVarje år stat,
upphand-den delenförmiljarder kr. Kommunerna största avsvarar

förkommunala bolag. Staten20lingen, 52 procent, svararvarav avser
enbartsiffror uppgårEnligt andralandstingen 10.och38 procent

miljarder kr. Dir. 1997:72.tillupphandling 150statens
krmiljarderomkring 000myndigheter varje år 7anslårEUInom

EU:svilketoch tjänster, lltill inköp utgör procent sam-avvarorav
danskabelgiska,samlade värdet dedetlade BNP. Det motsvarar av

och ekonomiema.spanska
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20.1.4 RRV:s effektivare kontroll vidrapport om

offentlig upphandling

Som tidigare har RRVnämnts regeringens uppdrag gjort ut-en
redning hur kontrollen leverantörer i samband med upphandlingom av
kan fördjupas i syfte förebygga ekonomisk brottslighet.att

I RRV:s redovisas följande förslag.rapport

LOU:s regler leverantörskontroll fokuseras på juridiskaom perso-
Kontrollen bör kunna utvidgas till de fysiskaävenattner. avse perso-

företräder den juridiskaner som personen.

LOU bör innehålla fler obligatoriska kontrollmoment.

Vid upphandling berör branscher där det inte motiverat medärsom
underentreprenörer bör den upphandlande enheten restriktiv närvara
det gäller tillåta sådana används.att att

Olika upplysningar leverantör bör samordnas attom etten genom
leverantörsbevis utfärdas och myndighet lämpligenav en samma
PRV.

Kunskaperna behöver öka hos de upphandlande enheterna. Det kan
ske tydliga instruktioner för hur leverantörskontroll skall gågenom en
till och information vad gäller vid jävs- och mutsituationer.om som

De upphandlande enheterna bör bättre kontrollera den personalatt
för upphandling följer regler jäv, och bestickningsom svarar mutorom

bisysslor.samt

Revisionsorganen i och kommun skall granska destat att upp-
handlande enheterna har tillfredsställande rutiner for leveran-
törskontroll.

Nämnden för offentlig upphandling skall verka för den offent-att
liga sektorn får infonnation och utbildning det gäller kontrollnärmer

leverantörer.av

20.1.5 Ekonomisk brottslighet och

upphandling

Under år 1996 sände RRV enkät till 104 kommunala,ut lands-en
tingskommunala och statliga myndigheter för kartlägga huratt upp-
handlingsreglema uppfattades och tillämpades. Svarsfrekvensen 75var
procent.
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kontroll leve-städtjänsterEnligt enkäten fordrade extra noggrann av
Ävenantalet svarande.upphandling 22vidrantörerna procent av

anläggnings-bygg- och15 procentupphandling inom samttransport
kontroll. övrigtkrävde Ientreprenader 10 procent extra noggrann an-

bygguppdrag, taxi,svarande mindrefem desåg restau-attprocent av
kontroll.småföretag krävdetjänstesektom och extra noggrannrang,

fåttmed de uppgifter utredningenväl i linjeEnkätsvaren ligger som
flytt-,branschkartläggningar. Städ-,redovisadefram tidigaregenom

med skatteundandraganden.har problemtaxi- och byggbranschema
genomförtpublicerad undersökning SAFinteEnligt ännu somen

företag sammanlagt 4 61013,6 628under år 1996 procent avanser
anbudsgivning vid offentlig upphandlingvidtillfrågade företag deatt

företagutkonkurreradeblivitunder perioden 1992-1996 använ-somav
betalar skatter och avgifter.arbetskraft eller inte An-der sig svartav

till för deanledningar uppgick 461 628anbud dessa 1talet missade av
företagen.

upphandlingen omkringoffentligatill denMed hänsyn omsätteratt
viktig ekonomiskden offentliga sektornåretmiljarder kr300 är enom

för de före-näringslivet, inte minst oseriösamed förfaktor räknaatt
företagsådant oseriösaupphandling ske påKan sätt attetttagen.

förbetyder det mycket bekämpamarknadfrån denna attstängs ute
offentligabranscher.särskilt i Denbrottslighet,ekonomisk utsatta

och anläggningsarbetenköpare bygg-nämligensektorn är stor aven
medbranscher har problemmed andra ordstädtjänster,samt som

offentliga sektornbl.a. färdtjänst denbrottslighet.ekonomisk Genom är
Även flyttjänster uppköps tilltaxiresor.betydelsfull köpare storaven
taxi- och flyttbranschensektorn. Bådeoffentligadel den är utsattaav

brottslighet.för ekonomisk
in-utredningens delbetänkandeflera remissyttrandenI över om

företrädesvis inom taxibranschen,licensavgiftssystem,förandet ettav
och landsting står för kostna-kommunerpåtalades betydelsen attav

sker i landet. Utanförtaxiresorderna för del de störrestor somen av
Konkurrensverket, taxisglesbygdsområden kan, enligteller itätorter

betalning fördelintäkter till övervägande 60-90 procent avse resor
härrör tredjedeloch landsting. Totaltutförs kommuner ca en avsom

offentliga sektorn.taxis intäkter från den
ekonomiska ochsitter, sin maktoffentliga sektornDen genom

omfattning upphandlar entreprenader ochi inte ringagrund denattav
lösningen förproblembranscher, deltjänster från stor attaven

ekonomiska brottsligheten. den ekono-kraftigt minska den Förkunna
räknas. Maktendet enbartmiska brottsligheten är attpengarna som

håller iförändra ligger hos den pengarna.som
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20.2 Regleringen den offentligaav

upphandlingen

Historik20.2.1

Redan före sekelskiftet fanns enhetliga förregler de statliga myndig-
heternas upphandling. avsåg tillgodoseDe den tidens krav påatt
affärsmässighet och objektivitet och offentlighet. principIgarantera
hade svensk företräde framför utländsk. Under 1920-talet skärptesvara
kravet svensk skulle ha företräde. För svenskaatt vara varor gavs
företräde för sådana innehöll svenskt material. Senare harsom upp-
handlingen krav behålla viss näring eller förhind-styrts att attav en

arbetslöshet i landet. På 1950-talet byggde upphandlingen på prin-ra
ciperna affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Jämfört medom
vad tidigare gällde ställdes krav affärsmässighet. Endaststörresom
affärsmässiga bedömningar fick ligga till grund för upphandling.
Svensk hade inte längre företräde framför utländsk.vara

Under 1970-talet konstaterades principen affärsmässighetatt om
liksom tidigare skulle vägledande. väsentlig förutsättning förEnvara

upprätthålla denna princip konkurrens förelåg mellan olikaatt attvar
leverantörer. Priset inte föravgörande anbud skulleett antasvar om
eller inte. begreppet affärsmässighetI låg pris kvali-vägaatt mot t.ex.

Även omständigheter leverantörens förmåga fullgöra sinatet. attsom
åtaganden, möjligheten få god framtida driftkostnaderserviceatt samt

i bedömningen. Endast regeringen hade möjlighet läggatogs att
vidare bedömningar enskilt upphandlingsärende och beaktaett
faktorer försvars-, sysselsättnings- försörjningsberedskapsskäl.ochsom

Sedan mitten 1970-talet reglerades upphandlingenden statligaav
upphandlingsförordningen. På den kommunala och landstings-genom

kommunala sidan infördes kommunalt upphandlingsreglementeett som
i allt väsentligt överensstämde med den statliga upphandlings-
förordningen. Upphandlingsförordningen och upphandlingsreglementet
har gällt fram till dagens LOU.

20.2.2 LOU:s tillkomst

LOU infördes år och1992 trädde i kraft den januari1 1994 som en
följd EES-avtalet, samarbetsavtalet mellan ochEU- EFTA-Iändema.av

har den offentligaInom EU upphandlingen varit föremål för reglering
sedan lång tid. inre marknad förutsätterEU:s bl.a. upphandlingenatt
inom medlemsländerna regleras sådant de fyra frihetemasättett att
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Enligtoch tjänster.kapital,fri rörlighet förgaranteras varorpersoner,
motsvaradeinföra regler EU:sSverigeEES-avtalet åtog sig att som

marknaden.upphandlingen inom den inreoffentligaregler denom
marknad för denförförutsättningarHärigenom skapades gemensamen

regelverkEES-avtaletsupphandlingen inom hela EES.offentliga om
LOUantal EU-direktiv. Genomoffentlig upphandling ettmotsvarar

1992/93:88i form lag prop.med svenskinförlivades direktiven rätt av
1992/93:FiU5.och bet.

upphand-Offentligpromemoriomaför lagstiftningen låggrundSom
upphandling ochoch Offentliglagförslag 1992:4Dsling och EES ett

tjänsteupphandling Ds 1992:62.EES del m.m.
tröskel-för upphandling underreglerunder år 1993infördesl LOU

EU-direktiv prop.inteupphandlingvärdena, dvs. styrssom av
1993/94:FiU4, SFS 1993:1468.1993/94:78, bet.

införlivats med svensk prop.direktivDärefter har rätttre nya
gällerSFS 1994:614. Det1993/94:FiU18,bet.1993/94:227, varu-

93/37/EEGbyggentreprenaderfördirektivendirektiven 93/36/EEG,
idirektiven93/38/EEG. Deförsörjningssektoremaoch inom avsernya

marknaden. Iinom den inregällande regleromtryckhuvudsak av
enhetliga.gjorts Därutöverreglernaomtrycken harsamband med mer

behand-och 92/ 13/EEG92/50/EEGrättsmedelsdirektivfinns två som
rättsmedel för leverantörer överpröv-juridiskaellerlar administrativa

skada tilllidaeller kan kommalidit skadasig haning attansersom
offentlig upphandling.reglernaföljd överträdelse omavav en

ytterligaremedlemskap i gjordesEUSverigesföljdSom en av
ändringarHärefter har1994/951153.under år 1995 prop.förändringar

och SFS1995/96:FiU13l995/96:165, bet.under 1996gjorts år prop.
1996:433.

förslagomfattanderelativtregeringen lämnatharNyligen som
överenstämmelse medden i bättreoch fåsyftar förtydliga LOUtill

utgår från LOU:sdet följande1996/97:l53. IEU-direktiven prop.
förslag.lydelse enligt dessa nya

från tidigare regleringVad skiljer LOU20.2.3

grundläggandeöversikten har dehistoriskadenframgåttSom av
objektivi-varit konkurrens,upphandlingenför den svenskaprinciperna

dessaingen förändringkrav innebäraffärsmässighet. LOU:sochtet av
starkare.kravenbetonasprinciper. Snarare

förutnyttjasde medel skallförändringarnaDe är attstora som
detaljregleringdärför omfattandeinnehålleruppfylla kraven. LOU en
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hur upphandlingsproceduren skall till,gå krav annonseringt.ex.av
i tillägg till Europeiska Gemenskapemas Officiella Tidning och be-
stämda frister för anbudsgivning. viktig förändring jämförtEn annan
med tidigare fler upphandlande enheter, kommunala aktie-är att t.ex.
bolag, omfattas upphandlingsreglema.av

Andra förändringar pågående upphandling kanär överprövasatt en
förvaltningsdomstol. Vidare kan skadeståndstalan föras vid allmänav

domstol upphandlande enhet inte följt upphandlings-mot en som
bestämmelserna.

myndighet har inrättats, Nämnden för offentligEn upphandlingny
NOU. tillsyn offentligaDen den upphandlingen. Vid sinutövar över
tillsyn får allanämnden inhämta nödvändiga upplysningar från upp-
handlande enheter. fortlöpande offent-Nämnden informationutger om
lig upphandling, domstolsavgöranden och kommenterar olikam.m.
frågor info.kring upphandling NOU

EU:s regelverk upphandlingsmarknaden för mark-öppnaattavser
nadskraftema och åstadkomma upphandling i priskonkurrens. Detta
syfte sträcker sig inte så långt till all upphandling. Regelverketsom
omfattar enbart den viktigare upphandlingen och dengöraattavser
konkurrensutsatt viktig strukturell aspekt därföroch EnÖppen. är att

fullt upphandlingar vissa tröskelvärdenLOU tillämpas på överut
ekonomiska räckvidd, dvs. upphandlingar kanupphandlingens som

viktiga i internationellt perspektiv. Tröskelvärdena olikaärettanses
beroende upphandlingen eller tjänsterpå t.ex.om avser varor

kr för statliga upphandlare och 865 kr för övriga,l 282 000 l 000
krenergi och telekommunikation varierar, lägst 3,7 miljonerm.m.

Vissa uppräknadebyggentreprenad 46,6 miljoner kr. tjänstersamt
omfattas enbart bestämmelserinte EU-reglema utanav av som annars
gäller för upphandling under tröskelvärdena.

EU-direktiven sikte enbart upphandlingar tröskelvärde-övertar
får därför natio-Upphandling under tröskelvärdena ske enligt dena.

för tillämpa inomnella regler varje land finner sina grän-gott attsom
följer emellertidpå icke diskriminering och likabehandlingKravetser.

därför tröskelvärdena. SverigeRomfördraget och gäller under läven
har valt tillämpa huvudprinciper för upphandlingvi LOU:s ävenatt
under från annonseringsregler, frister dettröskelvärdena. o.dBortsett är
därför underinte i sak någon skillnad på upphandling ellerstörre över
tröskelvärdena.

skillnad i upphandlingsförfarandet mellan olika kategorierEn görs
tjänster. kategorierna och räknas i bilaga tillDe två A Bav upp en

lufttransporter,LOU. A-tjänster bl.a. Iand- och telekommunikation,är
fastighetsförvaltning inklusive städ-finansiella tjänster, datatjänster,
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sophantering. Exempel B-tjänsterning löpande underhåll ochoch
rälsbunden sjötransport,restaurangtjänster,hotell- ochär transport,

tjänster inomutbildning, hälso- och sjukvårdarbetsfönnedling, samt
kultur, fritid och idrott.

tröskelvärdena tjänster enligt avdelningUpphandling Aöver av
med internationell annonseringhela regelverket Förunderkastas m.m.

nationellatröskelvärdena tillämpas deunderstigertjänster enligt A som
tjänster enligt avdelningupphandling Breglerna kap.. För6 av

direktivstyrda reglerna 6alltid de nationella icketillämpas däremot
upphandlingen överstiger tröskelvärdena.kap. LOU, även om

försvars-upphandling särskilt slag,intetillämpasLOU t.ex.av
för internationelltinommateriel kap. 3 §. Köp1 görssom ramen

ocksåtill fast egendomeller nyttjandesamarbete köp ärrättsamt av
undantaget.

upphandlingsområdetAndra lagar20.2.4

för upphand-aktuellafinns särskilt två lagarVid sidan LOU ärsomav
otillbörligtingripandelagen 1994:615ling. Den är motomena

och den andraupphandlingoffentlig LIUbeteende avseende är
konkurrenslagen 1993:20, KL.

sig otillbörligtenhet beterupphandlandetillämpligLIU är om en
påtagligt dis-beteendevid upphandlingen. Vad är ettavses somsom
eller till dentill företagi förhållandekriminerar företag annatettett

otillbörligtsjälv bedriver. Ettoffentliga aktörenverksamhet densom
bl.a. förbudsikteför framtiden. KLbeteende kan förbjudas mottar

ochkonkurrensenmärkbart påverkarföretagsamarbete mellan som
ställning.dominerandemissbrukmot av

GPA20.2.5

Organisa-TradeVärldshandelsorganisationen WorldförInom ramen
upphandlingslutits offentlig Govem-avtaltion, harWTO ett nytt om

i kraft denAvtalet trädde 1GPA.Agreement,Procurementment
Syd-Kanada, Japan,förutom EU, USA,januari och1996 är,parter

och tankenhar anslutit sigSchweiz. Ytterligarekorea, ochNorge stater
nationer.skall omfatta ytterligareavtaletär att

upphandlingför offentligavtalet bedöms marknadenDet öppnanya
avtaletdelomkring miljarder viktigtill värde 450 En ärett ecu. avav

majoriteten dediskriminerande bestämmelser. harfå I USAbortatt av
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diskriminerande bestämmelser har funnits i lagstiftningensom om
nationell preferens AmericanBuy tagits bort.

Huvuddelen innehållet i GPA täcks redan i dag LOU. Enav av
tillämpning LOU innebär upphandlingen också i huvudsak följerattav
reglerna i Vissa mindre förändringarGPA. dock i LOUär väntaatt
grund GPA.av

Upphandlingsenheter20.2.6

LOA gäller statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande
församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner 1 kap.

och Vidare tillämpas lagen5 6 §§. sådana bolag harm.m. som
inrättats i syfte täcka behov i det allmännas intresse, under förut-att
sättning behovet inte industriell eller kommersiell karaktäräratt av
och

kapital huvudsakligen tillskjutits kommun,staten, ettvars av en-
landsting, kyrklig kommun eller upphandlande ellerenhet,en annan

upphandling står under offentlig tillsyn, ellervars-

styrelse till hälften det allmänna.än utsesvars mer av-

Med bolag, har inrättats i syfte täcka behov i allmännasdetattsom
intresse och inte industriell eller kommersiell karaktär,är av avses
verksamheter föri och sig lika hade kunnat bedrivas igärnasom
myndighetens eller affársverkets form. Undantagna således offentligtär
ägda bolag framför allt innehar helt affärsmässiga skälstatensom av
prop. 1992/93:88, 40.s.

Genom har upphandlingsregleringenLOU utvidgats till omfattaatt
flertalet kommunalt ägda aktiebolag. Från ekobrottssynpunktäven är

denna utvidgning fördel eftersom leverantörskontrollLOU:s för-en
svårar för oseriösa företag delta i den offentliga sektorns upphand-att
ling.

20.2.7 Upphandlingens struktur

Vid upphandling skall den upphandlande enheten, innan den ställ-tar
ning till anbuden, anbudsgivama uppfyller de krav ställspröva om som

leverantören 1 kap. 20 gäller§. Detta vid upphandling bådea
och under tröskelvärdena kap.6 9 §. Upphandling sker såledesöver

i två första kvalificeraDet anbudsgivama och såledesärsteg. att
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upphandlingen. leverantördelta i Eninte fårutesluta leverantörer som
de lämna-prövningeninte med iupphandlingfrånuteslutits tas avsom

anbudet.självaprövningenandrade anbuden. Det ärsteget av
dvs.första intressantast,det pröv-ekobrottssynpunktFrån är steget

förhållandenunder vilkaochkvalifikationskravenningen ensomav
Även det andraupphandling.uteslutas från stegetleverantör kan en

teknisktkvalitet,faktorersärskiltvisst intresse,kan när somvara av
fak-bedömningen. Detskall i ärmiljöpåverkanstöd, vägasm.m.

till.levasvårtkan haoseriösa företag atttorer uppsom

på leverantörenfår ställas20.2.8 Krav som

ställasfårkravfinns detröskelvärdenaupphandlingFör över som
uteslutaskanleverantörkap. § LOU. Eni 171leverantören upptagna

hanfrån upphandling om

konkurs,ansökanföremål förellerkonkursiär om

tvångslikvidation,förföremålellerlikvidationi ärär

tvångs-ansökanföremål förtvångsförvaltning ellerunder ärär om
förvaltning,

liknandeackord ellereller ansökanför ackordföremål annatär om
förfarande,

betalningar,inställt sina

näringsförbud,underkastadär

kraftenligt lagayrkesutövningenavseendedömd för brott vun-är
dom,nen

denochyrkesutövningenallvarligt fel iskyldig tillhar gjort sig
justify,direktivenvisa detta ienheten kanupphandlande

socialförsäkringsavgifteravseendeåliggandenfullgjort sinainte har
ellerskatt,och

begärdahänseende har låtit bli lämnaväsentligti något att
begärts.upplysningarfelaktigaeller lämnatupplysningar som

med vadkvalifikationskravdessadragI överensstämmer somstora
redovisaströskelvärdena skillnadernaunderupphandlinggäller för

brister ihaninte uteslutas,måstekan,leverantörsenare. En ommen
skyldigintesåledesupphandlande enheten är attDenkvalifikationema.
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utesluta leverantör till följd kvalifikationskraven inte äratten av
uppfyllda. frihet medförDenna den upphandlande kanenhetenatt
tillämpa kvalifikationsvillkoren med omdöme. Exempelvis kan ett
allvarligt fel i yrkesutövningen ha berott äldreatt processutrust-en
ning och har modem teknik.använts konsekventAttersattssom nu av
utesluta sådan leverantör, i övrigt framstår seriös, liggeren som som
knappast i linje med lagstiftningens intentioner.

En leverantör kan visa han uppfyller de redovisade kravenatt ovan
skriftliga bevis lämpade för ändamålet kap.1 18 §. Ettärgenom som

skriftligt bevis f°ar under ed. upphandlandeEnersättas utsagaav en
enhet skall i eller inbjudan till anbudsgivning på vilketannonsen ange

leverantören kan visasätt han uppfyller de uppställda kraven.att
En upphandlande enhet skall i upphandling ellerannonsen om

inbjudan till anbudsgivning vilka bevis den vill ha leveran-ange om en
finansiellatörs och ekonomiska ställning tekniska förmåga ochsamt

ikapacitet.
Som kan leverantörnämnts uteslutas från upphandlingen en om

leverantören i något väsentligt hänseende låtit bli lämna begärdaatt
upplysningar eller lämnat felaktiga uppgifter avseende de uppräknade
punkterna i eller17 § 18 § bevis bl.a. ekonomisk ställning ochom
teknisk fönnåga.

intresseAv det direktiven framgår medlemsländernaär att attav
skall de myndigheter och har behörighet utfärda deattange organ som
dokument, intyg eller liknande informationDennaangettssom ovan.
skall lämnas till kommissionen och medlemsstaterna. Sverige har
lämnat sådana uppgifter. Det kan det i Sverige inte gårnämnas att att
få utdrag kriminalregistret och inte harPRV uppgifter allaattur om
likvidationsansökningar tingsrätt.

det följande kommerI några kvalifikationsvillkoren, harav som
betydelse från ekobrottssynpunkt, redovisas närmare.att

20.2.9 avseende yrkesutövningenBrott

leverantörEn kan uteslutas från upphandling han dömd för brottärom
avseende yrkesutövningen. Bestämmelsen gäller både kap.1över
17 § och under kap. tröskelvärdena.6 9 § de bakomliggandeI
EG-direktiven t.ex. 93/36/EEG talas20 brott yrkesetikenart motom
i den svenska översättningen eller convicted of offence concerningan
his professional conduct i den engelska versionen.

Bestämmelsen väcker antal frågor. första gäller vilkaDenett stort
brott Eftersom det frågaavses brott avseende yrkesutöv-ärsom om
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omedelbartfråga brottyrkesetiken bör detningen eller somomvara
harbrottkärnaverksamhet. Utöverföretagetssikte somtar aven
böroch skattebrott,brottekonomiskayrkesutövning,för allrelevans

beroendespecialstraffrättenenligtbrottmängd olikakunnadet vara en
verksamhet.förharföretagetvad

yrkesutövningenihelstbrottvilkagällerfrågaEn somomannan
upphandlingen. Brottförrelevansharbrottdetellerräknas är somom

naturligtvishartransportlagstiftningochtrafik-följdär avsom en
upphandlingvidleverantörbedömningen trans-betydelse för avav en

leve-begåttsbrott harkanske inteporttjänster enavsammaommen
såle-yrkesverksamhet kanleverantörensBeroende pårantör varor.av

märkligtskullerelevans. Detvarierandehabrottdes olika omvara
frånuteslutaskundetillverkningsföretagexempelvis upp-stort enett

livsmedels-begåttsharbrottskäletdet motenbarthandling ettattav
personalrestaurang.företagetslagen i

skattebrotttenochbrottenekonomiskanämndadeMen även ovan
kanDetnäringsverksamhetenmed göra.hainte attbehöver vara

sfär.näringsverksamhetensutanförheltliggerbrottslighet som
införupphandlingGrönbokharEU-kommissionen gett ut omen

kanyrkesutövningeni över-brottdenframtiden. I att varaanges
arbetsmarknads- ochfrämjasyftar tilllagstiftningträdelse attsomav

brottVidare38.KOM96 583,mål attsocialpolitiska avse-angess.
miljölagstiftningöverträdelsekanyrkesutövningenende avavse

miljölagstiftning fårsocial- ochöverträdelserfall39. I mot upp-av
gjortvarjeuteslutadirektiven entreprenörenligtenheterhandlande som

39.överträdelsersådanatillskyldigsig
förbrottenanalys görasmåsteSammanfattningsvis avnoggrannen

näringsverksamheten.forrelevansenkonstateraatt
juridiskaregel ärleverantörerproblem är perso-Ett attannat som

företrädarefysiskabegåsregel t.ex.ibrottmedan avpersoner,avner,
alltsåkanjuridiskleverantören ärNärför juridiska personenpersoner.
brott.begåintejuridiskakanSverigeItillämpas.regeln inte personer

straffansvariga.juridiskaemellertid görasländer kanandraI personer
Trenden iverksamhet.ekonomiskibegåssärskilt brottgällerDet som

enhet.kollektivstraffamöjligheterinförländer attflerEuropa enär att
Danmark, Norge,ibl.a.juridiskautkrävaskanStraffansvar personerav

TysklandUSA. IochEnglandNederländerna,Frankrike,Finland,
Juridiskajuridiskaförstraffansvar personerfinns inte något personer.

ordningsförseelser,s.k.förpenningsanktiontilldömaskan dock en
lagöverträdelser.svåradvs. mindre

närjuridiskastraffa störstbehovetFinlandI att personeravanses
subven-Miljöbrott,bemärkelse.vidbrottslighet iekonomiskdet gäller
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tionsbedrägerier och vissa näringsbrott marknadsföringsbrott, konkur-
rensbrott, företagsspioneri, missbruk företagshemlighet och bestick-av
ning kämområdet for de juridiska straffansvar.utgör personemas

Europarådets medlemsstater rekommenderas införa bestämmelseratt
stöd för straffansvar for ekonomisk verksamhet juridiskasom ger som
bedriver No. 96 RekommendationenR 8. har sin grund ipersoner

ökande antal lagöverträdelser isker näringsverksamhet.att ett
Frågan utvidga brottsbegreppet i Sverige till omfatta ävenatt attom

juridiska har länge diskuterats.personer
Företagsbotsutredningen Ju 1995:06 möjlighetenöverväger att

juridiska skall kunna ansvariga for brott ochäven göraspersoner
straffas for det. förslag beräknasEtt komma inom kort.

det gäller antalet straffbestämmelserNär finns den majoritetenstora
inte i brottsbalken inom specialstraffrätten. specialstraff-Inomutan

det långt vanligare det påbud straffbeläggs ochrätten är äratt attsom
någotden straffbara gämingen består i underlåtenhet visst.göraatten

Dessa bestämmelser riktar sig dessutom ofta inte direkt enskildamot
individer sikte verksamheter i allmänhet bedrivsutan tar som av

Ävenjuridiska juridiska kan komma straffasattpersoner. om personer
för vissa brott del den ekonomiska brottsligheten till sinär storen av

sådan den juridiska enbart utnyttjas för den brotts-natur att personen
liga verksamheten. alltså fortfarande den fysiskaDet är personen som
begår brotten.

Ytterligare fråga gäller den faktiska möjligheten delatt taen av
information någon har begått brott. Sådana uppgifter faller iattom
Sverige under sekretessbestämmelsema och upphandling enligtär,
sekretesslagen, inte något skäl bryta sekretessen. innebärDetatt att
lagstiftningen föreskriver uteslutningsgrund på grund brott,en av men
tillhandahåller inte faktisk möjlighet fånågon kunskap brotten.att om
Regleringen därmed ofullständig.framstår Uppgifter brottsom om
torde sekretessbelagda i andra länder, framgårävenvara men som av
den internationella översikten finns det andra håll instrument fåatt
kännedom brotten.om

kap. har nyligen föreslagits det finnsI l 18 § särskilda skälatt om
får skriftligt bevis, visar kraven enligt kap.l §17 ärett attsom upp-
fyllda, under ed eller sanningsförsäk-ersättas utsaga avgettsav en som

1996/97:153. leverantör skall alltsåprop. En kunna krävaran
utdrag kriminalregistret och leverantören olika skäl inte kanur om av

sådant intyg kan uppgiften brott styrkasett attge om genom en
näringsidkare eller juridisk företrädare inför notarius pub-en persons
licus under ed något brott i näringsverksamheten inte före-svär att
kommit.
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yrkesutövningenifelAllvarligt20.2.10

harhanupphandlingdeltagande ifrånuteslutasfår omleverantörEn
upphand-denochyrkesutövningenfel iallvarligttillskyldiggjort sig
stycket.första§kap. 17justify detta lvisakanenhetenlande

9 §kap.tröskelvärdena 6underupphandlingforfinnsregelSamma
elleryrkesutövningenfel iallvarligt gravestycket. Begreppetförsta

EEG93/36direktiven t.ex.fråndirekthämtatconductprofessional är
20.art.

klart.heltintetolkasskall äryrkesutövningenifeluttrycketHur
tillfrågadede48enbartdet procent upp-enkätEnligt RRV:s avvar

gjorthadeleverantörenkontrolleradeenheternahandlande omsom
teckentolkaskan attmöjligenvilketfel,allvarligt somnågot

innebär.regelnvadosäkerhet om
olika bestäm-skall ha överträttleverantörentyda påRegeln kan att

brott.frågadet ärverksamhetenfor attutan omgällermelser som
yrkesutöv-avseendebrottsiktenämligenföreRegeln tarnärmast
framtideninforupphandlingGrönbokkommissionensningen. I om

överträdelsekanyrkesutövningenfel i avallvarligt varaattanges
socialpoli-ocharbetsmarknads-främjatillsyftarlagstiftning attsom

fel kanallvarligtVidare38. att583,KOM96måltiska angess.
överträdelserfall39. Imiljölagstiftning s.överträdelse avavavse

enligtenheterupphandlandefårmiljölagstiftningochsocial-mot
sådanatillskyldigsiggjortvarje entreprenöruteslutadirektiven som

39.överträdelser s.
och2992/50/EEG,tjänster artförEG-direktiven varorEnligt

ideltagandefrånleverantör utestängaskan2093/36/EEG, art en
i yrkesut-felallvarligttillskyldigsiggjortharhanupphandling om

enheten.upphandlandedenstyrkaskannågot sättövningen, avsom
detGenomi LOU.föreslagits attnyligenharregleringMotsvarande

upphand-denstyrkaskunnaskallfelfrågaskall avett somomvara
felomfattaocksåavsikten är attpådirektivettyder attenhetenlande

ellermyndighetsbeslutkonstateradebehöverinte genomvarasom
konstruk-frågakanske kunnaskulleliknande. omDet t.ex. vara

gjortleverantörenvisathakanEfterforskningar attfel.tionsmässiga
kontraktuellasinaföljtinteeller på sättarbeten annatundermåliga

verksam-förbestämmelserfelocksåkan motåligganden. Det vara
denmyndigheterna,upptäckts upp-inte somheten, menavsom
återtagenfelexempel ärklartstyrka. Ettkanenhetenhandlande

regler,etiskabrutit t.ex.leverantören motgrundauktorisation attav
revisorer.elleradvokaterför

funnitStockholmi atthar KammarrättenAmalganmåletdet s.k.I
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bestämmelsen tillämpligär straffbaraäven förfaranden 8647-
1996. detKan visas den upphandlande enheten allvarligt felav att ett
har begåtts i yrkesutövningen hindrar alltså inte bestämmelsen i punkt
3 paragraf leverantör uteslutsattsamma lagakraft-ävenen om en

dom inte föreligger. Målet gällde företagvunnen sålde dental-ett som
produkter och Folktandvården hade uteslutits från upphand-som av en
ling grund misstankar utsläpp kvicksilver, underlåtenhetav om av

lämna relevantaatt uppgifter till miljöförvaltningen i samband med
tillsynsbesök och tillståndspliktig verksamhetatt tidigare hade bedrivits

tillstånd. Kammmarrättenutan ansåg Folktandvården hadeatt visat att
Företaget hade gjort sig skyldigt till fel, nämligen bedrivitett tillstånds-
pliktig verksamhet tillstånd. Kammarrättenutan ansåg emellertid inte

felet allvarligt,att bl.a. med hänvisning till företagetvar att numera
hade sådant tillstånd. En ledamotett skiljaktig och ansåg attvar samt-
liga påstådda fel styrkta och allvarliga; bedömningvar samma som
länsrätten gjorde.

Utredningens tolkning bestämmelsen, den sikte olikaattav tar
fel, stödstyper direktivens reglering hur leverantörenav kan visaav av

han inte skall uteslutasatt från upphandling. Samtliga uppräknade krav
i direktiven som l kap. 17 §motsvarar LOU kunna styrkasanges

utdrag officiella register konkurs e.d. ochgenom brott eller intygur
från myndighet betalat skatter och avgifter. Däremot föreskrivs inte
hur fel i yrkesutövningen skall kontrolleras eftersom det uppenbarligen

frågaär fel normalt inte registreras. Den upphandlandeom som en-
heten skall också, enligt direktiven, kunna styrka felen något sätt

.Motsvarande har nyligen föreslagits gälla i LOU, nämligenatt att
enheten får begära leverantör visar detatt inte finns någonatt grunden
för utesluta honom medatt stöd punkterna l-3 eller Förslagetav
omfattar inte krav för punkt 4 gäller väsentligt fel.samma som

20.2.11 Restförda skatter och avgifter

En upphandlande enhet kan uteslutas från deltagande i upphandling om
han inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsav-
gifter eller skatt i det landet eller i det land där upphandlingenegna
sker l kap. 17 §. En utländsk leverantör kan alltså uteslutas från en
upphandling grund restförda skatter och avgifter i den därav stat
företaget har sin hemvist.

För upphandling under tröskelvärdena gäller bestämmelsen enbart
svenska skatter eller socialavgifter 6 kap. 9 §.
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kapacitetochförmåga samtTeknisk20.2.12

ställningekonomiskochfinansiell

framgårleverantören attställasfår enrubriken KravUnder som
leverantörenupphandlingideltagandefrånuteslutaskan omleverantör

och några§kap. 17hänseenden luppräknade avantalibrister ett
upphandlingideltagandefrånUteslutningredovisatsdessa har ovan.

dömdleverantören ärfaktorerpåvisbara attgrundpåskekan somav
åliggan-sinafullgjortharinteelleryrkesutövningenavseendebrottför

kanVisserligenskatt.ellersocialförsäkringsavgifteravseendeden
tilluppkomma,värderingsproblem storochtolknings- menbesvärliga

faktorer.objektivadet frågadel är om
ochfinansiellkapacitetochförmåga samttekniskgällerdetNär
§.18kap.metodik 1lagenanvänderställningekonomisk annanen

punkter,redovisade atttidigarefrågaiinte,framgårlagenAv omsom
föreliggerdetupphandlingfrånuteslutaskan omleverantör enen

ochfinansiellkapacitetochförmåga samttekniskgällerdetbrister när
begäraenhetenupphandlandedenfårställetställning. Iekonomisk

förhållandenleverantörsvill habevis denvilkaupplysningar enomom
låterhänseendeväsentligtnågotileverantörenOmhänseenden.dessai

leverantörenkanupplysningarfelaktigalämnarellerlämnabli att
sättfrågordessauttrycker somEU-direktiven sammauteslutas.

LOU.
uppgiftervilkauppgifterdetaljeradeinnehållerEU-direktiven om

kapacitetoch samtförmågatekniskgällerdetkrävaskan närsom
enhetenfrågangäller attställning. Härekonomiskfinansiell och mer

kvalitetsstyr-skall ha ettleverantörenminimikrav attställer vissa t.ex.
vissellerutrustningtekniskvissellerutbildningvissellerningssystem

frågaikommakunnaförleveransermotsvarande somatterfarenhet av
bevisframgårtjänsteupphandling attförEU-direktivetAvleverantör.

skekanställningekonomiskaochfinansiellatjänsteleverantörensom
dessoch omsätt-omsättningsamladeföretagetsuppgift omomgenom

deunderkontraktet tretjänstersådanamedsambandi avserning som
Motsvarandeartikel 21.92/50/EEG,räkenskapsårenföregående

upphandlingfördirektivetifinns avfrågaibestämmelse varorom
artikel 22.93/36/EEG,varor

Registreringsskyldighet1320.2.

registreringvissa kravställströskelvärdenaunderupphandlingFör
upphandlandeskall denanbudskriftligt antasföretaget. Innan ettav
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enheten, det inte onödigt, kontrolleraär leverantörenom regis-ärom
trerad i aktiebolags-, handels- eller Föreningsregistret registreradsamt
för redovisning och inbetalning mervärdesskatt, innehållen prelimi-av

A-skatt ochnär arbetsgivaravgifter 6 kap. 9 §.
En liknande regel har nyligen föreslagits för upphandling över

tröskelvärdena. Enheten får begära leverantör visaratt hanen att är
registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler

aktiebolags- eller handelsregister ellerom liknande register.

20.2. 14 Ansvarsförsäkring

l LOU ställs inte något krav på leverantören skallatt ha en ansvars-
försäkring. Försäkringen kan emellertid ingå i frågan leve-anses om

finansiellarantörens och ekonomiska ställning. En leverantör får
begära sådana upplysningar 1 kap. 18 § andra stycket. Någon mot-
svarande bestämmelse finns inte för upphandling under tröskelvärdena.

Att ansvarsförsäkring ingår i frågan leverantörens finansiellaom
och ekonomiska ställning framgår EU-direktivet för tjänsteupphand-av
ling 92/50/EEG, artikel 31. Någon motsvarande regel finns inte för
varuupphandling 93/36/EEG, 22.art.

20.2. 15 Underentreprenörer

förarbetenaAv till bestämmelsen vilka krav får ställas påom som en
leverantör 1 kap. 19 tröskelvärdenaöver framgår följande prop.
1992/93:88, 68-69.s.

Även detta avsnitt första kapitlet är förav motsvarandeavsnittgemensamt
i de olika direktiven. Anledningen till regleringen det skallär att vara
möjligt ställa vissa angivnaatt krav leverantörerna avseende derast.ex.
ekonomiska ställning, deras kapacitet och deras vandel avseende yrkesut-

Åövningen. andra sidan får inte kravstörre ställas härän Ensom anges.
leverantör får således inte uteslutas från deltagandemed hänvisning till
dessa s.k. kvalitativa villkor det inte kan visas något angivet miss-om att
förhållande föreligger.

Direktiven definierar upphandlingskontraktett kontrakt mellanettsom
fysisk eller juridisk och denen upphandlande enhetenperson Ds

1992:62, 69.s.
Upphandlingsreglerna möjliggör alltså uteslutning leveran-en av

tören, det går inte utesluta dennes leverantörer,attmen under-t.ex.
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kunnaleverantörenhellerInteupphandlingen.från synesentreprenörer,
kvalifika-uppfyllerinteunderentreprenörergrunduteslutas attav

troligtdet attstycket. Däremot ärförsta17 § enkap.i ltionsvillkoren
under-grundupphandling attfrånuteslutas enkan avleverantör

ställda kravuppfyllerintearbetet,utföraskallentreprenör, som
varuupphandlingfördirektivetkapacitet. Avochförmågateknisk

begäraskan namnetuppgiftbl.a.framgår omatt93/36/EEG
leveran-tillhördirektsig detekniskaochtekniker varesom,organ

Mot-25.kvalitetskontroll art.försynnerhetianlitasinte,ellertören
92/50/tjänsterupphandlingfördirektivetifinnsregelsvarande av

utföraförmågatjänsteleverantörens attocksådetdär attEEG anges
yrkes-derasalltframförbakgrundbedömaskan mottjänsterna av

32.tillförlitlighet art.ocherfarenheteffektivitet,färdigheter,mässiga
utbild-leverantörensinhämtasuppgifter kanframgårVidare omatt

deavseendesärskiltkvalifikationer,yrkesmässigaochningsmässiga
tjänsternatillhandahållandetförskall avansvarasompersoner .

börtjänstertillhandahållerunderentreprenördetOm är somen
grunduteslutas attleverantörenochkontrolleras avkunnadenne

krävs.kvalifikationerdesaknartillhandhåller tjänsterna somden som
ochfinansiellaleverantörensbedömningenÄven gällerdetnär av

anlitadleverantörentillhänsynkanställning tasekonomiska aven
bedöm-Vid dennahänseenden.nämndaiställningunderentreprenörs

utnyttja,kanleverantörenallatillhänsynkanning somtas resurser
oflawTheArrowsmith,Suekoncerniföretagminstinte samma

308.utilitiesand procurement,public s.
anbuds-begära§18kap. attfår lenhetenupphandlande aDen

upphandlingskontraktetdelarvilka somredovisaranbudetigivaren av
upphandlandeman.Dentredjenågonläggahan ut annanattavser

underentreprenadereventuellauppgifterbegärasåledeskanenheten om
emellertiddetbehöverskedetdetlanbudsgivningen.medsambandi

enbartanlitas,kommer attunderentreprenörervilkaklartinte somvara
Detarbetet.delarvissautförakommer attunderentreprenörer avatt
denmellanavtalet ingåsbestämtdelar näri allaintebehöver varaens

successivtkanleverantörEnleverantören.ochenhetenupphandlande
gång.arbetetsunderunderentreprenöreranlita

under-samtligatillkändeanbudsprövningenÄven vidmanom
interegelleverantörenredan nämnts,kan, somentreprenörer som

under-hosbristerfinnsdetdärförupphandlingen attfrånuteslutas
leveran-kravställamöjligheterändåfinns attDetentreprenören.

kvalifikationerochvandelunderentreprenörernasgällerdetnärtören
redo-lösningarsådanaExempelske.kaninteuteslutningtrots att

fram.visas längre
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20.2.16 Under tröskelvärdena; skatter, avgifter och

registrering

När det gäller frågan restförda skatter och avgifter i 6 kap.om anges
9 § leverantör kanatt uteslutas från deltagande i upphandlingen en om
leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter
eller socialavgifter. En upphandlande enhet har leverantörenrätt att av
begära upplysningar betalning skatter och avgifter. Denom av upp-
handlande enheten har vidare kontrollerarätt leverantörenatt friatt är
från skulder for svenska skatter och socialavgifter.

På motsvarande för upphandlingsätt tröskelvärdenaöver finnssom
inte någon skyldighet för upphandlande enhet utesluta leve-atten en

grundrantörer nämnda brister.av
En skillnad upphandling tröskelvärdenamot över anbud inteär att

får i vissa situationer.antas En upphandlande enhet får inte anta ett
anbud leverantören inte registrerad iär vissa registerom t.ex. bolags-
registret och registrering for mervärdesskatt, innehållen preliminär
A-skatt och arbetsgivaravgifter under förutsättning registeringsskyl-att
dighet föreligger. Syftet med regeln obligatoriskt förkastandeom av
anbud från leverantör inte registreradären som sätt äravsett att

de har affärsförbindelsegarantera att med den offentliga sektornsom
verkligen uppfyller de krav regelverket ålägger dem. Motsvarandesom

borde i och för sig kunna förasresonemang avseende leverantöreräven
står i skuld till det allmänna avseende skattersom och avgifter prop.

1993/94:78, 28.s.

Enbart det förhållandet någon restförd föratt är skatt innebär inte att
allvarliga missförhållanden föreligger. Bedömningen hur allvarligtav man
bör på restförd skatteskuldt.ex. bl.a. beroendese är hur leverantörenen av
sköter kontakterna med kronofogdemyndigheten. Om skatteskulden beror

särskilda tillfälliga förhållanden eller avbetalningsplan hosom en
kronofogdemyndigheten sköts korrekt kan detett finnassätt skäl till en

bedömning det kanän skuldenannan uppkommitantas grundom av
misskötsel eller tecken påär allmänt ekonomi i företaget.setten svag

En bestämmelse leverantören skallatt kontrolleras det gällerom när
skatteskulder fanns i äldreäven reglering, i upphandlingsforordningen.
Där fanns föreskriftäven kronofogdemyndighetenatt skulleen om
underrättas anbudsgivare anlitades hade skatteskulder.om en Påsom
kronofogdemyndighetens begäran skulle uppgift lämnas ersättningnär
för uppdraget skulle betalas Dessa bestämmelserut. under-senare om
rättelse till kronofogdemyndigheten finns inte i LOU.m.m.

På motsvarande försätt upphandling tröskelvärdenaöver kansom
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eventuellaförupphandlingfrån attuteslutasinteleverantör enen
kvalifikationskraven.uppfyllerinteunderentreprenörer

ochförmågateknisktröskelvärdena;Under20.2.17

ekonomiskochfinansiellkapacitet samt

ställning

bestämmelsefinnströskelvärdenaupphandlinggäller överdet enNär
kapacitetochförmåga samttekniskfår begärasupplysning omattom

bestämmelsemotsvarandeNågonställning.ekonomiskochfinansiell
tröskelvärdena.underupphandlingförkap.i 6finns inte

ingetrimligendetfinnsÄven lagtextenframgårintedet avom
någotuppgifter,sådanaundersökasjälvellerbegäraförbud mot att

enheterna.upphandlandedegjortshartidigareochockså görs avsom

registreringsskyldighettröskelvärdena;Under20.2.18

innanenhetenupphandlandeskall denstyckettredje§kap. 9Enligt 6
leve-kontrolleraonödigt, attintedet äranbudskriftligt antas,ett om

ärrantören

föreningsregistret,ellerhandels-aktiebolags-,iregistrerad-
mervärdesskatt,inne-inbetalningochredovisningregistrerad för av-

arbetsgivaravgifter.ochA-skattpreliminärhållen

detaljreglering,onödigundvikaförocksåskäl, attpraktiskaAv men
skall,enhetensåutformatsupplysningar att ombegärahar rätten att

beträffandeförhållandenvissasigförvissaonödigt,det inte är om
intedetorden äriflexibilitetvissliggerDetregistrering omenm.m.

enhetensåuppfattasintedock attskallförhållandet avonödigt. Det
underlåtafårbrådska attgrundellerbekvämlighetsskäl avt.ex.

ionödigtdetExempel ärkontroller. när annanendessautföra
allmäntföretageteller ärkontrollgenomförd attnyligenupphandling

fråninformationfåttellerm.fl.EricssonVolvo,välrenommerat
självt.företaget

upplysningarbegärleverantörenenhet,upphandlandeEn avsom
i för-skallregistreringar,nämndabl.a.förhållanden avsersomom

vilket sättskrivelsenellerfrågningsunderlaget, angeannonsen
stycket.fjärde9 §kap.6upplysningarnalämnakanleverantören
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Observera enheten själv underatt tröskelvärdena kan införskaffa
uppgifterna. Uppgifter leverantören registreradatt är för skatter ochom
avgifter inte restförd församt är skatter och avgifter införskaffas i
regel enheten på RSV:s blankett.av

Enligt 6 kap. 10 får§ upphandlande enhet inte anbud,en anta ett
leverantören inte registreradär i registerom i 9 § tredjesom avses

stycket aktiebolags-, handels- eller Föreningsregister för skattersamt
och avgifter, under förutsättning registreringsskyldighet föreligger.att
Som tidigare syftetnämnts medär denna skyldighet deatt garantera att

har affärsförbindelse med den offentligasom sektorn åtminstone upp-
fyller kravet registrering. Motsvarande reglering fanns i den tidigare
gällande upphandlingsförordningen 8 och 9 §§.

20.2.19 Mest fördelaktiga anbudet

En upphandlande enhet skall antingen det anbudanta detl ärsom
ekonomiskt fördelaktiga, ellermest 2 har lägst anbudspris. Om en-
heten skall det anbud detanta ekonomisktär fördelaktigasom mest
skall hänsyn till samtligatas omständigheter såsom pris, leveranstid,
driftkostnader, kvalitet, funktionella, estetiska och tekniska egenskaper,
service, tekniskt stöd, miljöpåverkan l kap. 22 § och 6 kap.m.m.
12 §.

De beskrivna reglerna nyligen lämnadeär förslag till ändringar i
LOU prop. 1996/972153. Enligt den nuvarande lydelsen lägstaanges
pris först och därefter det ekonomiskt fördelaktiga anbudet.mest
Många upphandlande enheter och leverantörer har uppfattat lägstaatt
pris huvudalternativet.är För tydliggöra så inteatt fallet haratt är
regeringen föreslagit det ekonomiskt fördelaktigaatt alternativetmest

först. Härigenom lyfter också framanges viktiga kriterierman som
kvalitet, miljöpåverkan Det kriterierär kanske intem.m. som annars
beaktas.

Frågan vilket anbud skall mycketär central i för-om antassom
hållande till syftet uppnå icke-diskriminerandeatt upphandlingen över
gränserna. Den upphandlande enheten skall i förfrågningsunderlaget
eller i upphandling vilka omständigheterannonsen den till-om ange

betydelsemäter l kap. 22 §. Omständighetema skall möjligtom
redovisas efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.
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anbudlågtOrimligt20.2.20

orimligtdenanbudförkastafårenhetupphandlandeEn varaansersom
upphandlingförfinnsbestämmelseMotsvarandekap. 23 §.lågt l

emel-skallanbud förkastas§. Innan6 kap. 12tröskelvärdenaunder
till detförklaringskriftligen begäraenhetenupphandlandedenlertid en

tillfreds-fårenhetenupphandlandedeninte ettanbudet. Omlåga
någotintesåledesställerLagenförkastas.anbudetfårställande svar

skall förkastas.anbudfor lågtkrav ettatt
energi-,Vattenförsörjning,fördirektivet trans-tidigareEnligt det

onormaltskall90/53l/EECtelekommunikationsområdenaochport-
innanenhetenupphandlandedenundersökasanbudlåga even-enav

84.1992:4,anbudet Dstuell accept s.av
översättningensvenskai den92/50/EEGtjänsterdirektivetAv om

följande 37:art.framgår

låga iorimligtförefallerkontraktvisstföranbudssummorOm ett vara
upphandlandedeskallskalltjänstdenförhållande till presteras,som

förkla-skriftliganbud krävasådanaförkastardeinnanmyndigheterna en
sammanhangetibetydelsefulladeanbudendelarför dering varaanserav

inkommit.förklaringartill demed hänsyndelarkontrollera dessaoch som

förkastasskallanbudorimligt lågaframgåfårdirektivet attAv anses
skallanbud intesådanasakensiliggerdetfall atti natureller attvart

emellertidmåsteskäl förkastasdettaanbud enInnan ettantas. av
artikelnanbudet. ldet lågatillskäletundersökning angesgöras om

valbesparingaraktualiseras;kanförklaringarvilkavidare genomsom
ellervillkorförmånligaexceptionelltlösningar,tekniskametod,av

utformningen.originalitet i
27:följande an.framgår93/36/EEGdirektivetAv om varor

relationtoabnonnally lowbetendersgiven tofor contract, appeara
before itmayshall,authoritycontractingsupplied, thegoods bethe to

elementsconstituentdetails of thewritingtenders,reject those request
constituentthoseverifyshallandrelevantconsiderswhichtenderof the

recieved.explanationsof thetakingelements account
explanationsconsiderationtake intoauthoritycontractingThe may

technicalthemanufacturingoftheeconomics totherelating process, orto
availableconditionsfavourableexceptionally tothechosen,solutions toor

theoriginality ofthegoods,of thesupplythefor totenderer supp-the or
tenderer.theproposed byliers

väsentligtallti överens-varudirektivet,iartikelnciteradeDen som
dendockjfrtjänstedirektivetversionenengelskamed denstämmer av
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svenska översättningen ovan, tyder på anbudet får beforeattsnarare
reject förkastas.may

Om anbud förkastas grund detett orimligt lågtär måsteattav
anbudsgivaren först ha fått tillfälle förklara det låga anbudet.att NOU
har sig i ärende gälldeyttrat länstrafikbolagsett upphandlingettsom

färdtjänst och sjukresor NOU info 1996, 46. Den upphandlandeav s.
enheten fick 30 anbud vilka 27 En de anbudsgivamaantogs. treav av

anbud förkastades fick förklaringen länstrafikbolaget, bl.a.vars att mot
bakgrund det låga anbudet, hade gjort företagskontroll. Dennaav en
visade taxibolagets lönekostnader i förhållandeatt till arbetad tid låg

under normal kostnadavsevärt enligt gällande lag och avtal. Detta
ha bedömts inverka negativt taxibolagets ekonomiskauppgavs

styrka och stabilitet varvid anbudet förkastades. Enligt NOU ägde den
upphandlande enheten efterfråga derätt angivna uppgifternaatt och
lägga dem till grund för sitt beslut leverantör. Emellertid kundeom
beskedet från den upphandlande enheten rimligen taxibolaget inteav
ha uppfattats anbudet förkastadessätt änannat grundatt dessav
låga pris. Enligt NOU borde enheten därför ha begärt förklaringen av
taxibolaget till det låga anbudspriset.

praktikenl orimligt låga anbud oftaär orsakat leverantörenattav
missförstått förfrågningsunderlaget. Om leverantören dumpatt.ex.
priset kraftigt föreligger risk för leverantören inte kan genomföraatt
leveransen. Så i bland fallet leverantörenär stårnär ruinens brant
och sig rädda företaget den aktuellatror offentliga be-genom
ställningen. ÄvenlågtEtt anbud kan orsakat statsstöd.vara av om
statsstödet otillåtet det tveksamtär detär skälet kan användas förom

avvisa leverantör i fall inomatt de klassiska sektorernavarten men
föreligger risk för återbetalning finns också risk för leverantörenatt
inte kan genomföra leveransen. Låga anbud kan också följdvara en av

leverantören inte betalar skatt eller arbetsgivaravgifteratt varför förkla-
ringarna måste studeras med stor omsorg.

20.3 Uteslutningsgrunderi andra EU-länder

20.3.1 Nederländerna

Uteslutning från upphandling grund brott begränsad till leve-ärav
i regel juridiskrantören, är Uteslutning kan således intesom en person.

ske på grund brott begåtts styrelseledamöter eller andraav som av
företrädare.

En undersökning siktegörs brottet relevant itar ärsom om
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verk-exempelvisOmupphandlingentill vadförhållande enavser.
uteslutasinteleverantörenkanbrottbegåtthardirektörställande ett
leda detfårintedirektörenkan krävasupphandlingen. Däremot attfrån

aktuella arbetet.
finansiellaochekonomiskaleverantörsundersökningOm enaven

brottsligtkapital harföretagetsvisar ettförmågaställning och att
upphandlingen. Leverantörenfrånuteslutasleverantörenkanursprung,

räknarårtvåtrovärdig. Omickefinansielltdärmedbetraktas mansom
bakgrund kommerbrottsligaleverantörersundersökningarmed att av

undersök-sådanakommerplanernaEnligtsystematiskt.utförasatt
centraladeninomavdelningföljande. Enenligtutförasningar att

underByrån lyderutredningarna.utföraskallbrottsundersökningsbyrån
informationtilltillgånghaByrån kommer attJustitiedepartementet.

Infor-skatteförvaltningen.ochJustitiedepartementetpolisen,från
Uppgiftomgivning.och dennesbåde leverantörengällaskallmationen
inbland-leverantörenskännedomgradenlämnaskommer omatt avom

Även Denmotivation lämnas.verksamhet.brottsligining upp-en
utslaget.följaskyldigintekommerenheten atthandlande att vara

utredningmeddelakommerenheten attupphandlande attDen en
avståmöjlighetskall haleverantör attutföras. Enkommerbrott attom

utredningdetefterföre ochbådeupphandlingen, attideltafrån att
frånresultatetdeltillfällefåkommerleverantör att taskett. En att av

utredningen.
begåttsharbrottgällakommerbrott ävenUtredningen att somom

begäraåklagarmyndighetensyftet kommer attdetutomlands. l upp-
länder.andrafrånbrottmålsdomargifter om

Belgien20.3.2

Uttryck-EU-direktiven.medUpphandlingsreglerna överensstämmer
till vissaskyldigsiggjortleverantörenkontrakt hävaskanligen ett om

mutbrott.brott, t.ex.
delta ifåförkvalificering. Förmed attfinnsBelgienl systemett

förkvalificeringscertifikat.krävsarbetenvissaavseendeupphandling ett
gjortinteleverantörenbl.a.fordrascertifikatsådant attfåFör att ett

varkenintygmåste attbrott. Leverantörenskyldig tillsig omge
tillskyldigasigstyrelsen gjortellerdirektörenverkställandebolaget,

avslågrund förinteräknasbrott attmisstankebrott. Enbart somom
certifikat.ansökan om

leveran-enbartutreds brottallmänheti attupphandlingVid genom
kanUtredningenkriminalregistret.utdragskall avsetören urge
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de fysiska företräderäven leverantören. Om leveran-personer som en
uteslutits från upphandlingtör har denne del uppgifternarätt att ta av

från undersökningen.

20.3.3 Tyskland

leverantörEn kan uteslutas från upphandling brott har begåttsettom
har relevans for upphandlingen. regelI gäller det brott i närings-som

versamheten. handbokI bl.a. stöld, bedrägeri och brottmuta,en anges
kartellbestämmelsema. Krav kan ställasmot leverantörenatt ger

utdrag kriminalregistret. vissa regionerl finns listor överur svarta
leverantörer gjort sig skyldiga till brott.som

20.3.4 Italien

Den offentliga upphandlingen lyder under anti-maffiaregleringen.
Uteslutningsgrundema därför vidare enligtär EU-direktiven.än För
upphandling under tröskelvärdena kan leverantör uteslutas frånen en
upphandling det föreligger misstankar inblandning i brottsligom om
verksamhet. upphandlingFör tröskelvärdena måste denöver upp-
handlande enheten säkerställa leverantören inte föremål för vissaatt är
uteslutningsgrunder. kan skeDet anti- maffiacertifikat ellerettgenom

anti-maffiakommunikation.en
Anti-maffiakommunikation innebär den upphandlande enhetenatt

via prefekturens databas undersöker det finns någon grund förom
uteslutning. Kontrollen bl.a. juridisk företrädare. Ettavser en persons
arbete pågår med hitta innebär kartläggningatt ett system som en av
de ekonomiska förhållandena för de fysiska faktisktpersoner som
driver företaget. Syftet komma bulvaner.är att

Anti-maffiacertifikat utfärdas prefekturen och sikte leve-tarav
eventuella brottslighet.rantörens

För leverantör skall möjlighet utföraatt byggnadsarbetenatten
krävs leverantören finns antecknad i register.att För bli registre-ett att
rad krävs leverantören inte gjort sig skyldig till brott.att

syfteI motverka brott begås underentreprenöreratt krävsatt attav
leverantören i anbudet underentreprenörer kommer attanger om an-
litas. I anbudet skall både vilka delar arbetet kommeranges attav som
utföras underentreprenörer och vilka företag kommerav attsom an-
litas. Den upphandlande enheten måste godkänna underentreprenören
och undersökning avseende underentreprenörensgörs eventuellaen
brottsliga förflutna anti-maffiakommunikationen.genom
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Spanien20.3.5

Vissa for-med EU-direktiven.Uteslutningsgrundema överensstämmer
kravetmed avseende påemellertid i lagstiftningentydliganden finns

arbetarskydds-till brott:gjort sig skyldigskall haleverantören inteatt
reglerar det yrkes-hygienlagstiftning, lagstiftninglagstiftning, som

marknadslagstiftning.uppträdandet ochmässiga
för-kräva leverantörenenheter brukarUpphandlande att ger en

for uteslutning.föreligger någon grundintedetsäkran attom

Storbritannien20.3

forkvalificeringför s.k.användsdatabasfinnsStorbritannienl somen
anläggningsentreprenader.ochförträdesvis bygg-upphandlingvid av

ekonomisk ochkontrolleras vadregistrerasföretagDe avsersom
eventuellsystematisk kontrollinte någonkapacitet. skerteknisk Det av

till skerstårallt intevid misstanke rättbrottslighet, att enommen
kan uteslutasleverantörstyrelseledamötema. Enundersökning bl.a.av

gjort sigi styrelsendatatbasen någonantecknad ifrån att omvara
förmågaföretagetsvadrelevantbrottskyldig till attärett avsersom

kompetenthederligt ochutföra arbetet på sätt.ett
användas för allkanutvecklas så denhållerDatabasen attattnu

skall innehållaQualification System. Denupphandling Newoffentlig
kommerverksamhet. Systemetbrottsligmisstänktinformation bl.a. om

anledningenheterupphandlandevarningssignalerinnehållaatt gersom
uppgifter kan dåYtterligareleverantörundersöka närmare.att en

Squad.Fraudutredandeolikafråninhämtas t.ex.organ,

brottslighetekonomiskMetoder20.4 mot

och OECDArbetet inom EU20.4.1

införupphandlingenoffentligaGrönbok denKommissionensAv om
politik i frågaframgår583framtiden KOM 96 öppenatt omen mer

det gällermed sig fördelarenbart forupphandling inteoffentlig när
fördelar. Lojala,mindre uppenbaraockså andraresursutnyttjandet utan

minskarupphandlingsförfarandendiskriminerande ochicke öppna
förvaltningen.och korruption inombedrägeririsken förnämligen

forverkanaturligtvis angelägetdetglobalt perspektivl attär attett
illojal konkurrenssådantutformasupphandlingsreglema sättett att
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förhindras.
lnom OECD pågår arbete med fram rekommendationerett att ta om

leverantör kan uteslutas från upphandling leverantörenatt en en om
varit inblandad i korruption, statstjänstemän. kanEttt.ex. mutat sätt

leverantören lagstiftningen följs. kan gällaDetatt garanterar attvara
inga lämnats eller kommer lämnas. Vidare kan framgåatt mutor att att

leverantören har intemkontroll medför regelefterlevnadenatten som
övervakas. Visar det sig förekommit följer civilrätts-att mutorsenare
liga sanktioner.

Vidare pågår arbete inom för bekämpaEU den organiseradeett att
brottsligheten. handlingsplanl bl.a. följande.en anges

organiseradeDen brottsligheten blir allt hot samhälletstörreett mot som
känner det och vill bevara det. Brottsligt beteende inte längreär en

individuell organiserad företeelse det civilautan en som genomsyrar
samhällets olika strukturer och faktiskt hela samhället. Brottsligheten
organiseras allt de nationella och utnyttjar därvid ocksåöver gränsernamer
den fria rörligheten för kapital och Tekniska nyhetervaror, personer. som
Internet och elektroniska banktjänster visar sig lämpliga red-ytterstvara
skap antingen för begå brott föreller överföra uppkomna vinster tillatt att
skenbart laglig verksamhet. Bedrägeri och korruption antar enorma propor-
tioner och lurar både medborgare och samhällsinstitutioner.

bakgrundMot problemen med den organiserade brottsligheten harav
Europeiska rådet inom föreslagitEU rådet och kommissionenatt
utarbetar bestämmelser det möjligt hindra medlemmar igör attsom
kriminella organisationer delta i bl.a. anbudsförfaranden. särskiltEttatt
skäl till uteslutning från deltagande i anbudsförfaranden övervägs vara
utnyttjande kapital lagliga inte kan bevisas. Europe-av vars ursprung
iska rådet har rekommenderat EU utvecklar allsidig politikatt moten
korruption, bl.a. det gäller offentlig upphandling.när

Vidare diskuteras medlemsstaterna skall åta sig i tillämpligatt att
lagstiftning vid anbudsförfaranden säkerställa möjligheten uteslutaatt
leverantörer har begått olagligheter med anknytning till organi-som
serad brottslighet eller kända eller skäligen förmisstänktaär attsom

inblandade i organiserad brottslighet.vara

20.4.2 modell för statlig inköpssamordningNy

En särskild utredare har tillsatts i syfte föreslå för statligatt ett system
inköpssamordning innebär de samlade inköpen blir effektivareattsom

för närvarande Dir 1997:72. skall i förstaän Detta hand ske genom
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inköpssamordning utvecklas. kan skeför Dettadet statliga systemetatt
upphandlingenandel den statliga kanväsentligt högreatt avgenom en

tillutvecklad samordning ledersådansamordnat. Omske störreen
öka kontrollera leveran-bör förutsättningarnaupphandlingsuppdrag att

leverantörborde kunna ställaskravEtt ärstor atttörerna. ensom
och avgifterskatterför underentreprenörersdenne m.m.ansvarar

rekommendationerKommunförbundets20.4.3

upphandlinginformationKommunförbundet harSvenska gett ut om
i kommu-kan tillämpasStandardavtalutformatoch har uteäven som

rekommendationer. Bl.a.utformade råd ellerDessa är somnerna.
skrivasupphandling börförfrågningsunderlaget vidi attattanges

anbudsgivare.förunderentreprenörerförkrav gäller somsamma
framgårbetalats. Vidareoch avgifterskattergäller attKraven attt.ex.

redovisar hananbudsgivarenkan begärakommunen attatt om avser
ske.delar detta skallför vilkaunderentreprenörer,anlita samt

får inteStandardavtalklausuler iExempel på entreprenörenär att
byta under-anlita ellerfrån kommunengodkännandesärskiltutan

samråda medskavariant EntreprenörenEn ärentreprenör. annan
träffas. Under-avtalinnanunderentreprenörvid valbeställaren av

medgivande.beställarensfår inte bytasentreprenör ut utan
upphand-tillfrågadedeframgår 56enkätAv RRV:s procentatt av

förbehåller sigleverantörenavtalet medenheterna i rättenlande att
sedvanlig leveran-genomför dåochgodkänna underentreprenörer en

upphandlandedeavtalar 61Enligt enkätentörskontroll. procent av
kontrollenförskalldennemed leverantörenenheterna att ansvara av

vidarevitesklausulerkopplat till seunderentreprenörema. Ansvaret är
enhet i avtaletupphandlandeocksåförekommernedan. Det att en

anlitas.underentreprenörerförbjuder att

städprojektstadsStockholms20.4.4

utförs städning förStockholms stadiförvaltningarskolor,I m.m.
städning imindre delår. Enbartmiljoner kr330nämnare avserenper

omkringdecentraliseringargrundmiljoner kr. Påregi är20 avegen
tjänstemän engagerade iochenheter l 000organisatoriska300 runt

upphandlingen.
skolornasgjordes undersökningsedanårFör ett upp-omenpar

och förvalt-sig många skolorvisadestädtjänster. Dethandling attav
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ningar inte följde de centralt upphandlade avropsavtalen, garante-som
rade viss nivå företagens seriositet, lät upphandla städningen utan
utanför listan företag hade lämnat låga anbud. Vid under-av som
sökningen entreprenadema framkom delattav storen av upp-
handlingen från lågprisföretagen hade skett från oseriösa företag som
inte betalade skatter och avgifter.

Strategi ekonomisk brottslighet städbranschenimot

Sedan Stockholms stad hade oegentlighetema i städbranschenutrett
och de misstag hade gjorts inom de förvaltningarna harsom egna en
strategi tagits fram i syfte skärpa upphandlingen så oseriösaatt att
företag hålls utanför upphandlingen. Strategin bereds inom Stockholms
stad och har således inte genomförts. Strategin består följandeav
moment.

Antalet upphandlingar skärs ställetl sker central upphand-ner. en-
ling med mindre antal företag, från i dag 160 städföretagett till 20-
30. Genom begränsa antalet företag blir varje städkontraktatt mycket
värdefullt för det enskilda företaget. Att gå miste avtal blirettom
därigenom förlust. Företagen kommer därför vinnläggastor sigatten

driva verksamheten seriöst.attom

l avtalet skall städföretaget tillstånd till de kontroller Stock-ge som-
holms stad finner erforderliga.

Betalning får endast ske till det städföretag staden har tecknatsom-
avtal med.

Underentreprenörer får inte anlitas stadens godkännande.utan-

Brott avtalet innebär omedelbar hävning alternativtmot företagetatt-
skall betala vite till staden.ett

Städföretagen skall lämna listor med och pånamn personnummer-
städpersonalen. listorDessa vidarebefordras till skattemyndigheten.

Städpersonalen skall bära lD-kort.-

Staden inrättar befattning, städkontrollant, håller uppsikten ny som-
de anlitade Städföretagen.över

De kontroller kommunen utför enligt nuvarande rutiner ärsom att
skattemyndighet och kronofogdemyndighet kontaktas för undersökaatt

företaget restfört för skatterär eller avgifter. Eftersom företagetom
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kontrolleramedintedeträckermed attnamnändrat ägarekan nyavara
kanstyrelseledamötemaÄven ochdirektörenverkställandeföretaget.

Städ-företag.oseriösaifigurerathatidigarekanundersökas. Dessa
lönekost-särskilt intresse ärgranskas. Avårsredovisningarföretagens

börLönekostnademaomsättningen.tillförhållandestorlek inademas
mindreiomsättning,60minstligga procentenligt kommunen av

och 80mellan 70 procent.företag på

StockholmiByggprojekt20.4.5

utvecklings-Stadshus ABStockholms ettpåbörjade1996Under år
byggbransch-inombrottslighetekonomiskbekämpningförprojekt av

läges-Peab. IbyggföretagetmedtillsammansskettharArbetet enen.
arbetet.tillbakgrundföljandeprojektetöverrapport gavs

rådertrendvägval. Deninförstår i dagSverigei ett somByggbranschen
redu-riskerarbyggföretagen atthit.kommit Dehari övriga Europa stora

inriktadeframför alltochentreprenaderuppköpareblitill att avceras
under-deanlitassituationsådanmöjligt. Ianbudlågasåatt ensomge

oftaarbetskraftbillig ärocharbetskraft,billiganvänderentreprenörer som
yrkeskunnandethelahotasskeutvecklingSkulle dennaarbetskraft.svart

deförtrygghetenekonomiskasociala ochoch denbyggbranscheninom
tillledersiniDetta turförsämras.arbetarskyddUtbildning,anställda. etc.

i dagbyggarbetskåren ärsvenskasjunker. Denkvalitetbyggnationensatt
statskassannaturligtvis atteffektnegativ ärvälutbildad. Enmycket annan

arbetsgivaravgifter.ochi skatterbeloppgår miste storaom

vitesklausulAvtal med

störstakommunende imedträffasskallavtalProjektet går ettattut
medingåsskallsedanavtalAvsiktenbyggföretagen. är att samma

kommereller attanlitarstadStockholmsbyggföretagsamtliga som
avtaletEnligtanläggningsarbeten.ochbyggnads-utföraföranlita att

arbetskraft.anlitaintevite svartvidsigbyggföretagetförbinder att
innehållesintedetvilkaförarbetstagarearbetskraftMed svart avses

omfattar ävenAvtaletarbetsgivaravgifter.källskattinbetalasoch samt
denochunderentreprenöranlitarbyggföretagetsituationenden att

denna.hosfinnsarbetskraftensvarta
Förvitesbestämmelsema.omfattasskall ocksåstadStockholms av

förvaltningarellerbolagstadsStockholmshändelse någotden av
vitet.stadendrabbasentreprenöranlitar svart aven

förvarninghastadStockholms rätt utanskall attavtaletEnligt
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kontrollera och underentreprenöremasentreprenörerna anställda. Vidare
skall staden ha del företagens handlingar.rätt Kontrollen skallatt ta av
ske speciellt kontrollinstitut Stockholmsett stad inrättar.genom som
Utfallande vitesbelopp skall tillfalla kontrollinstitutet.

Genom den upphandlande enhetenäven Stockholmsatt stad kan
skyldig betala vite skapas incitament hos förvaltningenatt ochvara ett

dess upphandlare inte anlita företag använder sigatt svartsom av
arbetskraft. Meningen det ömsesidiga vitetär skall ha dubbelatt en
effekt. Det skall både byggföretagsätta och upphandlare.press

Byggprojektet bereds för närvarande Stockholms stad.av

20.4.6 Höga kusten

I projektet Höga kusten anläggs km32 E 4 med 35europavägny
Ådalenbroar Överdaloch Höga kusten från till Gallsäter.genom

Särskilt Ångermanälven.omtalad Höga kusten-bronär över
Projektet påbörjades under år och skall1993 klart i år. Total-vara

kostnaden drygt 2 miljarderär kr. Beställare Vägverket anlitatär som
antal totalentreprenörer.ett Totalentreprenörema har i sin anlitattur

underentreprenörer. Sammantaget flera hundra företagär engagerade i
arbetet.

Innan projektet påbörjades lade skatteforvaltningen särskildupp en
strategi med förebyggande insatser och kontroll. Anledningen attvar

erfarenhetsmässigt visste byggprojekt kan innebäraatt storaman
väsentliga skatteundandraganden och oegentlighetema uppdagas föratt

Entreprenörema har hunnit gå i konkurssent. eller lämnat landet.
I serviceprojektet kusten-bronHöga samverkar Vägverket och

skatteförvaltningen för att

underlätta kontakter mellan och skatteförvaltningenentreprenörer-
och att

löpande följa fullgör sina skyldigheterentreprenörer be-attupp-
träffande redovisning och betalning skatter och avgifter.av

En del i serviceprojektet tidigt stadium informeraatt ettvar om
gällande Skatteregler, bl.a. för de utländska företag deltar bro-isom
bygget.

deI upphandlingar Vägverket har gjort har inhämtats uppgiftersom
restförda för skatter ochentreprenörerna avgifter.är harDessutomom

i avtalen föreskrivits for under-att entreprenörerna attansvarar
fullgör sina skyldigheter.entreprenörer Avtalsvillkoren, siktetarsom
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arbete-gälleravgifter,ochskatterbetalningunderentreprenörers av
kontrollenskerarbetenövrigabron. Förkusten avkring Högana

basis.frivilligunderentreprenörer
1996februari22från denföreskrifteradministrativaVägverketsAv

följande.framgåravtaleniklausuleringårockså somsom
redo-förregistreradsådan ärentreprenörendastfårVägverket anta som

ochA-skattpreliminärinnehållenmervärdesskatt,betalningochvisning av
detåliggerupphandlingoffentliglagenEnligtarbetsgivaravgifter. om

Vägverketregistreringar.dessakontrollerafortlöpandeVägverket att
avgifterochskattervilkauppgifter sominhämtakommer även att om

för.skuldstår ieventuelltentreprenör
sinafullgörunderentreprenörerhansför attEntreprenörer ansvarar

detta.avseendeskyldigheter
dettamedför rättkravovanståendeföljaUnderlåter entreprenören att

2.8.jämfört AFkontraktet,hävabeställarenför att

Utansjö. Förviddelprojekt attvisstförfinnsföreskrifter ettLiknande
Väg-kommerbetalasavgifterochskatterviktenunderstryka attav
ellerhanvite entreprenörenutkrävatillfällevarjevid omverket avatt

skatte-restfördainbetalardagarinom 10inteunderentreprenörhans
restfördadeVitetskulder/arbetsgivaravgifter. motsvarar avsumman

beloppen.
släparintedesålöpande attalla entreprenörerföljsVidare upp

avgifter.ochskatterredovisadeochdebiteradebetalningmedefter av
avtals-med dettatagitVägverket enkontroll bygger somattDenna

samtligaföljdtill entrep-fårgeneral/totalentreprenaden. Det attipunkt
föravgifteroch attskatterbetalamåsteprojektetideltarrenörer som
tillochtill vite attledakan t.o.mi sinavtalsbrott, turriskerainte som

hävs.entreprenadavtalet
lämnarkvartalsvisVägverketkontrollen attskerpraktikenI genom

ärvilka entreprenörerkronofogdemyndigheten, somtilluppgift om
restförd.dessa ärnågonundersökerprojektet, aviverksamma omsom

skerborgenärsåtgärdformnågoninitierar attSkattemyndigheten av
F-skatt-innehavföretagetsifrågasätter avskatter,restförda t.ex.mot

sedel.
erfarenheternahittillsvarandedeKramforsi attSkattekontoret anser

införtharföretagenutländskagoda. Devaritsamverkansprojektetav Medavgiftsreglema.ochskatte-svenskadeuppfyllaförrutiner att
god över-Vägverketviaskatteförvaltningengrund får enavtalen som

före-kanHärigenomprojektet.ideltarföretagvilkablick över som
fårSamtidigtkontrolleras.avgifterochskatterrestfördakomsten av

borgenär.kunnaförunderlag attskatteförvaltningen somagera
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Kontrollen kan ske från två hållsägas dels intemkontrollen av
beställaren kan leda till vite och till entreprenadavtalet hävs,attsom
dels skatteförvaltningens uppföljning kan leda till någon formsom av
borgenärsingripande.

Hittills det få blivitär föremål förentreprenörer borgenärsin-som
gripanden. Skatteförvaltningens slutsats därför samverkanär mellanatt
Vägverket och skatteförvaltningen haft preventiv effekt.en

Skatteförvaltningen det förebyggande arbetet effektivtatt äranser
och resurssnålt. bedömerMan också oseriösa företag i utsträck-att stor
ning har kunnat hållas utanför projektet. Seriösa vill inteentreprenörer
fläckas ned oseriösa företag. De oseriösa företagen känner också tillav

det inte räcker med vitatt går i projektet.att när Företagetvara man
underkastas systematiska uppföljningar under projektets gång vilket

bedömer ha avskräckt mindre nogräknade företag.man

20.4.7 Information

ÖstergötlandsI län har i år information lämnats till offentliga upp-
handlare i syfte stödja dessa i kontrollen sina uppdragstagare.att av
Det skatteförvaltning, polisär och kronofogdemyndighet som sam-
verkar i detta arbete. förstaI skede har skrivelser gått tillett deut
offentliga upphandlama med bl.a. information vilka möjligheter tillom
assistans finns det gäller utföra kontroll.när Under året plane-attsom

Äveninfonnationsträffar. Örebro,i andra län, bl.a. i kommerras
liknande information lämnas.att

20.4.8 Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemsföretag för omkringsvarar
85 alla byggnadsarbeten utförs iprocent storstockholmsom-av som
rådet. Den delen de arbetenstörsta inte utförs medlemsföre-av som av

gäller konsumentsektom, huvudsakligentag villor.
För komma till med problemenatt medrätta arbetskraft ochsvart

framför allt arbetskraft via underentreprenörer, harsvart särskiltett
införts under våren 1997 s.k.system Byggmästarinfonnation, ellerom

BM 97. Föreningen räknar med andra byggmästareföreningaratt runt
i landet kommer följa efter.snart attom

BM 97 kan del i avtal mellan beställaretas och huvud-som en
mellan huvudentreprenörentreprenör här beställare ochresp. som

underentreprenör. innehållerBM 97 krav dels namnbrickor och
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byggarbetsplats, delsverksampersonalID-kort den är ensom
sina skyl-uppfyllerintepersonalen. Omnamnlistor entreprenören

innehåll.har följande97avtalet håvas. BMdigheter kan

avtalsvillkornedanståendegällerentreprenadenFör

väl synligaskall bäraarbetsplatsenuppehåller sig påAlla personer som
innefattar giltigintebrickanoch firmanamnmedbrickor samt, omnamn

ID-kort.körkort ellerformtillgänglig t.ex. isådaninformation, ha av
personal.beställarenssåvälgäller entreprenörensDetta som

anmäla depåbörjas,innan arbeteskall,Entreprenören sompersoner
personal-ivid förändringdärefterarbetsplatsensiguppehållaskall samt

beställaren/platschefenominformeraskriftligenförvägsammansättningen
arbete.utföraarbetsplatsen ochsiguppehållafårvem/vilka som

beställa-tillgänglig hosalltid finnasskalldessaFörteckning över personer
följandeinnehållaren/platschefen och

personal,anställdochbeställarena för hos entreprenören personnum-
ochmer namn

personal,inlånadochbeställarenb för hos entreprenören personnum-
bolagutlånandeorganisationsnummerochoch samt namnmer namn

underdvs.anlitasjuridiska entreprenören;förc avpersoner som
bolagetochled samtientreprenör personnummernamnsenare

platsen.Förteck-arbeteutförden/democh, sompersonnummernamn
be-hosutgång förvarasentreprenadtidenseftertvå årskall underningen

granskning.förtillgängligoch hållasställaren

underentreprenör,i avtal medskyldig inta BM 97Entreprenören är att
anlitar.han i sin tursom

utförd delickesåvittavtalet,hävaBeställaren rättäger att avavser
punk-enligtåliggandenfullgör sinaentreprenaden, entreprenörenom

försummelseursäktligsigintesåvida det utan1-3 rörterna om enovan
skeroch rättelsearbetsplatsenidentifieringenbetydelse för personerav

skyldighävningvid ersättapåpekande. Entreprenörenomedelbart efter är
beställaren.orsakasden skada som

enligtskiljedomavtal skalldettagrundTvist avgöras genomav
överenskommes.såvida inteskiljemän,svensk lag annatom

rekommendationerSSEF:s20.4.9

skriftharFörbund SSEFStädentreprenörersSveriges utgett omen
förvaltningar.offentliga Itillhar spriditsentreprenadstädning som

tänka påsärskilt börupphandlarenvadchecklistaskriften finns överen
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och kontrollera vid anbudsförfarande. SSEF rekommenderarett att
upphandlaren kontrollerar entreprenörenatt

har erforderliga i fråga servicebredd, ekonomit.ex.resurser, om
och yrkeskunnande
inte med skatter och sociala avgifterresterar
innehar F-skattsedel
har utbildning städare och arbetsledareav
har fullgott försäkringsskyddett
har aktivt arbetsmiljöprogramett
har dokumenterad miljöpolicyen
använder endast arbetsmiljösynpunkt godkända maskiner ochur
utrustning,
kan lämna tillfredsställande rekommendationer.

SSEF:s medlemmar organisationen auktoriserade,är vilket innebärav
företagen uppfyller krav yrkeskunnande,att branschvana och serio-

sitet.
SSEF har för år sedan rekryterat medarbetare informerarett en som

upphandlare inom den offentliga sektorn hur upphandlingen kanom
förbättras det gäller motverka ekonomisknär brottslighet.att

20.4.1O Städ Fönsterputsföretagens
rekommendationer

foldeml Att köpa fönsterputsning entreprenad inom den privata och
offentliga sektorn rekommenderar Städ Fönsterputsföretagens Riks-
organisation upphandlare begär upplysningar från bl.a.att skatteför-
valtningen anbudsgivaren okänd. Vadär enligt branschom som
organisationen bör kontrolleras bl.a. inteär entreprenörenatt resterar
med skatter eller sociala avgifter, inte har konkurser bakom sig, inne-
har F-skattsedel, har försäkringsskydd och obligatoriskett gott en
ansvarighetsförsäkring har tecknat kollektivavtal det finnssamt om
anställd personal.

20.4.11 Tillgång till information vid

upphandüng

För leverantör uppfyllerpröva kvalifikationskravenatt skall, vidom en
upphandling tröskelvärdena, denöver upphandlande enheten begära att
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begärakonkursfrihet 0.d. Genomuppgifterleverantören attomger
upphandlandedenocksåanbudsgivaren besparasuppgifter från

därför intebehöverKvalifikationskontrollenarbete.mängdenheten en
Å medarbeteanbudsgivamasidan fårandrabetungande. att tasåvara

offent-anbud tillregelmässigtföretagetuppgifterfram gerommen
fleraanvändas viduppgifter kunnatordeupphandlareliga samma

gamla.blivit före.d.registerutdragendessanbud till
upphandlandedentröskelvärdena harupphandling underVid en-

Enligt RRV:suppgifter leverantören.självmöjlighetheten att ta om
uppgifterenheterupphandlandedetredjedelarskaffade sig tvåenkät av

från leverantörerna.intygbegäraattgenom
regi-F-skattebevisnäringsidkare har ärUppgifter samtatt enom
frånarbetsgivaravgifter kan inhämtasochmervärdesskattförstrerad

avgifter kanochrestförda skatterUppgifterskatteförvaltningen. om
registerREX-registret. Sammakronofogdemyndighetenfråninhämtas

ackord ochtvångsförvaltning,likvidation,konkurs,uppgifterhar om
olikaregistrering i deuppgifterharbetalningsinställelse. PRV om

näringsförbud. Närlikvidation ochkonkurs,bolagsregistren samt om
till någotinte lettkonkurs,ansökningargäller ännudet t.ex. somom

dom-i denlokalt, från tingsrättenuppgift enbart hämtasbeslut, kan
finns.krets där företaget

samtligalandetsansökningar vidbevakarKreditupplysningsföretag
erbjuderföretagdetta.uppgift Dessakan lämnaochtingsrätter om

ochkreditvärdighetaffärspartnersbedömaförolika tjänsterockså att
seriositet.

uppgif-kriminalregistret,bl.a.ibrott registrerasUppgifter menom
ändamålförinteoch lämnassekretessbelagda ettutär somterna

regist-emellertid utdragbegäran kanenskildesPå denupphandling. av
Bestämmelsenkriminalregister.allmänt§ lagenmeddelas 8ret om

personregister få utdragenskildasuppfyllafinns för rätt attatt omur
förmöjlighetinteAvsiktenår.gång öppnasig själva är att enperen

arbetssökande.utdrag via denbegäraarbetsgivarepresumtiva attt.ex.
leverantörskontroll.föranvändasintesåledesRegeln kan

inte läm-utdragenskilde, behövertill denutdrag lämnatsHar nytt
i möjlig-begränsningarinnebärdärefter, vilketmånaderförrän tolvnas

kan ocksåbegäran. Manutnyttja utdragheten utatt egensom ges
enskilde,uppgifter densådanabegäralämplighetenifrågasätta att av

kanbrottinnehålla uppgifterregisterutdrag kaneftersom ett somom
miss-rattfylleri ellerden enskilde,känsliga föruppfattas t.ex.som

upphandlingen brottförsaknar betydelsekanske helthandel, men som
näringsverksamheten.i

olikamångakan det såyrkesutövningenfel igällerdetNär avse
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fel det inte generellt går hurtyper skall gå tillatt sägaatt vägaav man
för få sådan information.att

Sammanfattningsvis måste leverantör eller upphandlandeen en
enhet vända sig till myndigheter för få den informationtre att ärsom
centralt registrerad. Många leverantörer använder sig blankettenav
Begäran upplysningar vid upphandling RSV 4820, lämnasom som
till skatteförvaltningen i sin lämnar den vidare till kronofogde-tursom
myndigheten det föreligger restförda skatter och avgifter.om

20.4.12 danskaDen serviceattesten

Den danska Erhvervs- Selskabsstyrelsen motsvarande PRV ut-og
färdar begäran serviceattest, används leverantörer viden som av
offentlig upphandling. Serviceattesten helt enkelt intygär ett som

näringsidkaren i fråga uppfyller antal krav kan ställasatt ettanger som
leverantören enligt EU-direktiven, dvs. krav i kap.1som anges
§17 LOU. Rättare näringsidkaren inte försatt i kon-sagt ärattanges

kurs, inte har skatteskulder Serviceattesten kan innehålla uppgiftosv.
samtliga krav den upphandlande enheten kan ställa påom som en

leverantör med undantag allvarligt fel i yrkesutövningen kap.1 17av
första§ stycket 4. Branschorganisationema heller inte intresseradeär

serviceattesten innehåller uppgift fel.attav om
Bakgrunden till serviceattesten minska den administrativaattvar

bördan för små och medelstora företag. Särskilt vid upphandling
utomlands fanns behov auktoritativt visa leveran-sättatt ett attav
törskraven uppfyllda. Serviceattesten kan därför utställas samt-var
liga EU-språk.

leverantörEn behöver serviceattest vänder sig till myndig-som en
heten. begäranI vilka punkter serviceattesten skall utställas.anges
Om leverantör exempelvis inte det finns något behovatten anser av

serviceattesten innehåller uppgift skatteskulder detatt iom anges
ansökan. vanligasteDet leverantören vill serviceattestenär skallatt att
innehålla så många uppgifter möjligt. En upphandlande enhet,som

känner till hur heltäckande serviceattest kan också bliut,som en ser
misstänksam serviceattesten inte samtliga punkter. Itarom upp sam-
band med ansökan samtycker leverantören till myndigheten fåratt
inhämta uppgifter från olika register. Myndigheten rekvirerar sedan
uppgifter från dessa register. Serviceattesten kan därför sägas vara en
sammanställning uppgifter från olika register. Omkring 30 service-av

utfärdas i månaden. Serviceattesten gratis.attester är
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företagsbevisPRV:s20.4.13

företagsbevis,tagit framhar PRVuppdrag ettregeringensPå som
vidanvändasskalldetMeningenbeställning.efter ärutfärdas att
till-denkontrolleranäringsidkare kan attaffärskontroll, dvs. att en

till vadmed hänsynoseriösframstårinteaffärspartnemtänkta som
uppgiftfinnsbevisetregister. Itillgängligainhämtaskan omursom

åretdetunderrevisorsförändringar samtoch senasteantalet styrelse-
föränd-åren. Tätafor deårsredovisningarna senasteuppgifter treom

inte stårallttecken pårevisorer kanoch attstyrelse ettringar varaav
till i bolaget.rätt

företagsbe-vidareutvecklamöjligheternaundersöker attPRV nu
revi-eventuellinformationförstaviset. Ett är taatt orensteg om

sionsberättelse.
ochskatteforvaltningensfråninformationandraEtt steg avser
harbolagetkanUppgifternaregister.kronofogdemyndighetens avse om

arbetsgivaravgifter,och ärmervärdesskattförregistreratF-skatt, är
betalningsföreläggande.och harrestfört för skatter

naturligtvisdetupphandlande enheter ärochför leverantörerBåde
enkeltsåinhämtaskvalifikationsvillkor kanuppgifterfördel omomen

kvalifikations-flerakanutvecklatföretagsbeviset ärmöjligt. Närsom
företagsregister,registrering inämligenbeviset,villkor framgå av
restforda skatteruppgiftlikvidationochkonkursbeslut samt omom

Skattemyndighetentillvända sigalltsåslipperavgifter. Manoch att
lagradecentralttill dentillgångförkronofogdemyndighetenoch att

kvalifikations-inteuppgifter ärDärtill kommerinfonnationen. som
revisions-revisorerochstyrelseändringar samtvillkor täta orenav

kon-fördjupadtillledaemellertiduppgifter kanberättelse. Dessa en
rimliga kravuppfyllerleverantörenundersökatroll i syfte att om

ställning.ekonomiskochfinansiellkapacitetochförmågateknisk samt
tillterminalåtkomstmedarbetepågåroch EES attEUInom ett

kommit så långtharArbetetföretagsregister. attländernasolikade
kunnakommerinformationsådan tasmed atträknarfrån PRV attman

tillgängligadenkommerbörjanTill1997/98.årsskiftetfram före en
registrerings-svensktvaddragiinformationen ettmotsvarastoraatt

infonnationensikt kommerPåinnehåller. attaktiebolagförbevis
uppgifterochinformationfinansiell ägarnaomfattautvidgas till att om

finnsvanligtdet relativt ägarnaländer ävenandraföretaget. är atttill I
registrerade.
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20.4.14 Korruption

Den personal för den offentliga sektorns inköp särskiltsom svarar är
för mutförsök ochutsatt kanske påtryckningaräven för vissaatt gynna

leverantörer. Problemen naturligtvisär också aktuella for uppköpare i
näringslivet. Frågor korruption och andra otillåtna medelom att styra
upphandlingen behandlas i kapitel 22.

överväganden20.5 och förslag
20.5.1 Inledning

Av 1 kap. 4 § LOU, under rubriken Huvudregel affärsmässighet,om
framgår upphandling skallatt med utnyttjandegöras de konkurrens-av
möjligheter finns och i övrigtäven genomföras affärsmässigt.som
Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas ovid-utan
kommande hänsyn. Syftet med regleringen verksamhetenär inomatt
den offentliga sektorn skall bedrivas densättsamma som om var
konkurrensutsatt och drevs affärsmässigt. Härigenom upprätthålls
konkurrensen i näringslivet samtidigt den offentliga sektornsom an-
vänder sina medel på effektivt Genomett sätt. EES-avtalet och senare
medlemskapet i harEU tillkommit alla leverantörer inom medlems-att
länderna skall ha lika chans kunna lämna anbudatt över tröskelvärde-
na.

När frågan upphandling och ekonomisk brottslighet behandlasom
behöver inte LOU redskap för förebyggaett sådanman se attsom
brottslighet. I stället kan sikte lagens huvudprinciper,ta främstman

det gäller konkurrensnär och objektivitet. Lagstiftningens syften kan
inte upprätthållas den offentliga sektorn upphandlingargörom av
oseriösa företag grund ekonomisk brottslighet kan konkurre-som av

seriösa medtävlare. Genomut uppfylla LOU:s reglerra kontrollatt om
och uteslutning leverantörer kan ekonomisk brottslighet motverkas.av
Indirekt fyller därför LOU viktig roll för förebygga ekonomiskatten
brottslighet och reglerna kan skärpas i syfte ytterligare verka föratt
konkurrens och därigenom motarbeta oseriösa företag. Intresset attav
motverka ekonomisk brottslighet och upprätthålla konkurrensen sam-
manfaller härigenom.

Härutöver har den offentliga sektorn intresseett eget göraattav
upphandlingar företag uppfyller sina förpliktelserav som mot sam-
hället det gäller betalanär skatter ochatt följa lagstift-sättannat
ningen. Upphandlingsbestämmelsema kan i likhet med många andra
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skall släppaintefilteradministrativtregelsystem ett somsomses
brottslighet. lekonomisksignäringsidkare ägnarigenom egen-som

sektorn, sättoffentligadenslutligenharköpare somskap sammaav
affärerintresse göraenskilda konsumenter, attoch ettnäringslivet av

förmågaochkompetenshar attochseriösamed företag är somsom
kvalifice-innebärupphandlingavtalet. Endeluppfylla sin ensomav

tillo.d. ledermiljöpåverkanprestanda, atttekniskabedömningrad av
skerinteupphandlingenanlitasföretag änseriösareallmänt sett om

yrkesmässigt sätt.ett
skallförslagen sägas attgårutredningen närmare upp-Innan

dekravställs högadetochomfattandehandlingslagstiftningen attär
bestämmelser.allaföljaverksamheti sinenheternaupphandlande att

läggerföreslårutredningenrekommendationerochförslagDe som
tyckakanuppköpareförståligtbördan. Dettyngd attärytterligare

procedurerallabakgrundeni närkommerupphandlingensjälvaatt
deflerautredningenDärför böriakttas. poängteras att avskall ser

användasverktygframförs attrekommendationerochförslag somsom
vid behov.

underregler överSamma20.5.2 som
tröskelvärdena

för-tröskelvärdenaupphandling övertidigare avSom nämnts styrs
upphand-naturligtvisSyftetEU-direktiv. attärdetaljeradehållandevis

syfteimedlemsländersamtliga attitill sättskalllingen samma
Sverigeländerna.olikai dekonkurreraför leverantörerunderlätta att

och ilagstiftningnationellidirektiveninförlivat eni flerahar steg
änd-omfattandegenomgåttLOUharpropositionavlämnadnyligen

EU-direktiven.medöverensstämmelsebättreuppnåsyfteiringar att
ekonomiskmotverkauppdrag,utredningens attgällerdetNär

skärpaintressedetupphandling, attoffentlig ärvidbrottslighet av
upphandlandeanvändskriterierdegällerdetregleringen när avsom

aktuellai denkvalificeringanbudsgivaresprövningförenheter av
anbudvaloch de avgörkvalifikationskravenupphandlingen avsom

kandirektivenbundetSverigeEftersom ärutvärderingskriteriema. av
ändras.direktivenmåsteändras. Förstintei LOUkriterierdessa

bestäm-nationellfinnermedlemsstatdomstol i attOm enenen
skalleffekt,direktharEG-bestämmelsestridermelse mot somen

106/77bestämmelsennationelladentillämpaintedomstolen
EG-dom-utsträckteFratelli Constanzo103/88måletSimmenthal. I

tillföreträdegemenskapsrättensskyldighetdenna garanterastolen att
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samtliga inom de nationella förvaltningarna prop. 1994/95:19organ
del 488.s.

Nationella bestämmelser skall tolkas så de medöverensstämmeratt
EG-rätten 157/86 Murphy och 14/83 Colson och Kamann. Ivon ett
antal fall har kommissionen gjort invändningar och dom- stolenmot
förklarat olagligt domen i målet Transparoute, dom 1982-02-10, mål
76/81, REG 1982-I, 471 det faktum upphandlande enheter ställeratts.
krav på anbudssökandens tekniska kapacitet inte de imotsvararsom
direktiven uppräknade kraven. Dessutom har konstaterats vidatt man
vissa upphandlingar anbudssökandesprövat lämplighet grundval av
klausuler inte kan kvalifikationskrav kommissionenssom anses som
Grönbok KOM96 583 offentlig upphandling inom EU.om

Upphandling under tröskelvärdena inte EU-direktiv. Härstyrs ärav
oförhindrade föreslå regler inte iatt är överensstämmelse medsom

direktiven.
Man kan visserligen ifrågasätta lämpligheten ha strängareattav

regler för upphandling under tröskelvärdena dessa.än Enligtöver
utredningens bedömning det emellertidär angeläget såatt snart som
möjligt införa regler motverkar ekonomisk brottslighet och för-som
svårar illojal konkurrens, i synnerhet upphandling under tröskel-som
värdena den viktigaste, dvs.är frekventa, delen den totalamest av
upphandlingen. arbeteEtt med ändra direktiven kan lång tidatt ochta
de erfarenheter Sverige kan bidra med, efter genomförandetsom av
skärpta regler i LOU under tröskelvärdena, bör värdevara av om
direktiven på sikt skall ändras. finnsDet därför inte skäl avvaktaatt att
direktiven utvecklas i önskvärd riktning.

Förslagen ändringar i LOU måste dock alltid stå i överensstäm-om
melse med Romfördragets principer fri rörlighet för ochom varor
tjänster liksom i enlighet med de grundläggande reglerna icke-om
diskriminering, likabehandling och öppenhet.

20.5.3 Utländska företag

Den övervägande delen upphandlingen ovanför tröskelvärdena skerav
från inhemska juridiska låt dessa kan ingå iattpersoner, ut-vara
ländska koncerner. Enbart 3-4 upphandlingen skerprocent överav
nationsgränsema. SverigeI det sigrör 6 detNär gällerprocent.om ca
upphandling under tröskelvärdena torde det mycket sällsynt medvara
utländska leverantörer. De praktiska problem inträder detnärsom
gäller kontrollera utländska företagatt skall med andra ord inte över-
drivas. Dessutom kan den upphandlande enheten begära vilka uppgifter
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o.d..registreringsbevisanbudetmedsambandiinskall gessom
anbudsgivaresällsyntfortfarandedet attkommissionenEnligt är en

kontrakterhållerkoncemföretag ettlokaltettrepresenterasattutan av
upphandling över28. I583,KOM96medlemsstati s.annanen

välvanligtvisDeföretagen. ärdefrämstdeltartröskelvärdena stora
ochupphandlingar ärolikainformationsamla införplacerade att om

anbudoftalämnari dessa. Dedeltaför genomerfarnatillräckligt att
frånkommerföreträdarekonsortiereller sammadotterbolagsina vars

enheten.upphandlandedenmedlemsstat som

ekonomiskÖppenhet; metodenbästaden mot20.5.4

brottslighet

ekobrottsynpunktFrånförslag:ochbedömningUtredningens
kännedomfårmöjligtså mångafördel omdetär somomen

möjlig-ökarHärigenomanbud.lämnatharföretagvilka som
uppdrag.fåföretagoseriösahindra attheten att

tröskelvärdena attunderupphandlingvidinförsregel omEn
in-skallenbartinteantagitsharanbud inteanbudsgivarede vars
sittfåttföretagvilketdetta även somformeras utan omom

anbud antaget.

förslagochbedömningutredningensförSkälen

erbjudermiljöiverka anony-föredrarföretagLjusskygga att somen
öppenhetsåkännetecknas somstorupphandlingbörDärförmitet. av

allmän-kontrolldenöppenhetmedfördel är somattmöjligt. En annan
LOUunderlättas.erbjuderkonkurrenterminstinteochmassmediahet,

Vidupphandling.offentligvid upp-öppenhetökadinneburithar en
anbudenutgång,anbudstidensefterskall,tröskelvärdenahandling över

möj-finnsHärigenom§.kap. 20lista 1förasochöppnas enupp
anbud. Förvilkareda på avgett upp-fåintressenterförlighet att som

För§.7kap.6ordninggällertröskelvärdenaunderhandling samma
bestäm-uttryckligdessutomfinnströskelvärdenaunderupphandling en

anbudet antagetärunderrättasskall attanbudsgivarenmelse omattom
under-skallantagits,harinteanbudanbudsgivare,och ävenatt vars

detta.rättas om
metodlämplig attnågonfinnsdetharUtredningen övervägt om

kundeanbud. Ett sättföretagvilka varagettuppgiftersprida somom
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ålägga den upphandlande enheten vilkaatt att annonsera om som
lämnat anbud. sådan ordning medförEn emellertid kostnader och
framstår också mindre väl lämplig eftersom det inte vanligtärsom ens

själva förfrågan anbud i dagstidningama. Självfalletatt om annonseras
det naturligt anbud kan lämnasär avseendeatt attmera annonsera om
viss upphandling vilka lämnatän atten senare annonsera om som

anbud. deFör intressentema kan denna uppgift ändå inhäm-närmaste
kontakt med den upphandlande enheten. Utredningen be-tas genom

dömer de har intresse bevaka upphandlingen,störstatt attsom av
nämligen de konkurrerande företagen, svårighet kan detgörautan utan

annonsering ske.måsteatt
Däremot det intressant någon upphandlande enhet börjadevore om

och informera vilka har anbud. Beroende pågettannonsera om som
erfarenheterna sådant försök kanske det finns skäl omprövaett attav
uppfattningen annonsering inte så intresse tilläratt stortav om man

iskall kostnaderna för annonseringen.väganyttan
Fördelen med få information anbudsgivama tidigapå dettaatt om

stadium, innan något anbud har antagits, anbudsgivare kanär att en
företagoseriöst lämnat anbud och påfordraöver att ett attreagera

företaget utesluts från upphandlingen. leverantör, hanEn attsom anser
lidit skada eller kan komma lida skada kan efter framställning tillatt
länsrätten, den upphandlande enheten har brutit begäraLOU,motom

upphandlingen skall eller den får avslutas först sedangörasatt attom
rättelse skett kap. och Om informationen tillgänglig först7 1 2 §§. är
sedan anbudet från det oseriösa företag har antagits återstår endast
möjligheten efterhandi begära skadestånd. alla synvinklar detUr äratt
lämpligare oseriösa företag från upphandling kvalifika-utesluta iatt
tionsskedet låta företagseriöst föra skadeståndstalan efterän att ett
upphandlingen grund den inte till.på gått har rättattav

Med hänsyn till det för upphandling under tröskelvärdena finnsatt
bestämmelse anbudsgivare, anbud inte antagits, skallatten om vars

informeras detta, föreslår utredningen komplettering sågörsattom en
det underrättelsen framgår den leverantörävenatt namnetav som

fått sitt anbud sådan ändring torde öka möjligheterna förEnantaget.
anbudsgivama upphandling kan uppfattasatt motreagera en som som
felaktig. det administrativa förleder till kostnader denUtan att upp-
handlande enheten ökar möjligheten för anbudsgivama att reagera.

Vid upphandling gäller sekretess till dess anbuden offentliggjorts
eller avtal slutförts kap. sekretesslagen. upphandlande6 2 § Om en
enhet inte offentliggör anbuden gäller således sekretess till dess avtalet

förslutits. Då det påverka upphandlingen. Detär nämnts sent attsom
enda föra skadeståndsprocess.återstår är attsom en
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intekananbudsforfarandeti övervägasinsynenökaFör omatt
införavariant kanmjukas Enborde ettsekretessregeln attvaraupp.

Sekretessensekretesslagen.i kap. 2 §skaderekvisit 6s.k. omvänt
röjasanbud kaninkomnauppgifter utankunna hävasskulle då omom

exempelvisdetlida skada. Om ärkanupphandlande enhetendenatt
intesekretessenkananbudsgivamaförhandla med någraaktuellt att av

konkurrenterssinaikan insyninteleverantörernahävas eftersom
sekretessbestämmelsenaktuella ärtill den attBakgrundenanbud.

Å ökadet intressesidan finnsandra attanbudskarteller.motverka av
allmänhetkonkurrenter,skulleHärigenomanbudsförfarandet.insynen i

iinsynenökaanbudsförfarandet. Attpåverkakunnamassmediaoch
direktivenstöd i EU-ha visstocksåfåranbudsförfarandet genomanses

följande:framgårdomenAv693J0359.UNIX-domenden s.k.

ofpointmentioned 7informationthethatpointfirstThe noteto
required.unconditionallycompulsorily and77/62DirectiveIIIAnnex to

thatOpinion,of hispoint 8observedcorrectlyGeneralAdvocate attheAs
of theiridentitythediscoversupplierspotentialinformation enables to

Furthermore,the 21whether theycheckandcompetitors meet evento
there-interestedandpublic,openedtenderswhen person mayanyare

date, timetheof doingopportunityrealbeattend, therefore sonocan
published.placeand notare

övervägandenkräverfrågeställningarnabeskrivnaDen somnoggranna
därförläggerUtredningeninte kunnattidsskäl göra.utredningen av

frågansändå pekavilldeldennaiförslagnågotframinte men
betydelse.

anbudlågaorimligtFörkastande20.5.5 av

förkastaskallenhetupphandlandeEnförslag:Utredningens
lågt.orimligtdenanbud varaansersom

förslagutredningensförSkälen

konkur-illojaladenbrottslighetekonomisk ärmedproblemEtt stort
gällerreglerfölja deintekan,företagOseriösa att somgenomrensen.

konkur-därigenomochprisererbjuda lägrenäringsverksamheten,för
både itjänster,ochupphandlingVidföretag.seriösaut varoravrera

roll.prisetnaturligtvisspelarregi, storoch offentligprivat en
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Om upphandlande enhet inte följer bestämmelserna i skallLOUen
enheten förbigången leverantör för den skadaersätta därigenomen som
uppkommit. Om den upphandlande enheten inte väljer det anbud som
har lägst pris ställs det därför krav motiv kan redovisas varföratt
inte det lägsta anbudet också det ekonomiskt fördelaktiga.är mest
Härigenom förstärks intresset det lägsta anbudet.att antaav

börDet tilläggas mindre 9 upphandlingenänatt procent överav
tröskelvärdena sker efter lägsta pris. betyderDet de upphandladeatt
enheterna fasta på andra egenskaper lägsta pris.tar än

Av RRV:s enkät framgår endast 31 de tillfrågadeatt procent av
upphandlande enheterna ifrågasätter anbud med orimligt lågt pris. Flera
myndigheter, fackförbund och branschorganisationer utredningensom
varit i kontakt med har gjort gällande den offentliga sektorn regel-att
mässigt upphandlar till priser helt orealistiska med hänsyn tillärsom
bl.a. personalkostnader arbetad timme. SvenskaAv taxiförbundetsper

licensavgiftremissyttrande till utredningens delbetänkande om uppges
kommuner och landsting priserna sitt köpmonopolatt pressar genom

och inte vinnlägger sig ingående bedöma anbuden såatt att attman om
underprissättning avslöjas och medvetet fuskande företag diskvalifice-

I många fall det endast det lägsta priset ellerär avgör ut-ras. som
tryckt på skaHär kosta vad det kosta vill. Liknandesätt:annat sparas,
synpunkter har lämnats branschorganisationema SSEF och SMFav
avseende städ- flyttbranschen.resp.

Enligt utredningens bedömning detta mycket otillfredsställande.är
regel kringDet det låga priset problematiken med illojalär som som

konkurrens ligger. Därför bör orimligt låga anbud ifrågasättas i väsent-
ligt omfattning. Utredningen föreslår därför det skallstörre att vara
obligatoriskt för den upphandlande enheten förkasta orimligt lågaatt
anbud. anbud förkastasInnan måste emellertid leverantören möj-ges
lighet komma med förklaring till det låga priset. skyl-Dennaatt
dighet bör gälla både och under tröskelvärdena.ovan

tidigare framgåttSom den engelska versionen EU-direktivenär av
orimligt låga anbud får may reject förkastas, de nödvän-att attmen

digtvis inte skall förkastas. Enligt utredningens uppfattning syftar
emellertid inte den aktuella artikeln i direktiven till reglera fråganatt

orimligt lågt anbud skall eller får förkastas. Avgörande iett ärom
stället vad åligger den upphandlande enheten den väljer attsom om
förkasta orimligt lågt anbud. Vid sådant förhållande skall denett
upphandlande enheten kräva skriftlig förklaring budsgivaren.en av an-
Till skillnad vad i anvisarLOU artikeln relativt utför-mot som anges
ligt vilka faktorer hos leverantören den upphandlande enheten börsom
beakta det gäller bedöma huruvida anbudet egentligennär orim-att är
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naturligtvisbestämmelsenmedSyftet är atteller inte.ligt lågt en
lågtförkastaskall kunnaskälstarkaenhet inte ettupphandlande utan

förklaringar.medkommaskallleverantören rättanbud och attatt ges
upphandlingfördörrenlagstiftningenfallI öppnar somenannat

sedan lämnarleverantörenneutral. Omelleraffärsmässigvarken är
kan denorimligt lågtanbudet inteuppgifter ärövertygande attom

orim-anbudet. Enbartförkastanaturligtvis inteupphandlande enheten
skall förkastas.anbudlågaligt

tvingasförkastasskallanbudorimligt lågaföreskrivaGenom attatt
orimligttill detförklaringbegäraupphandlande enhetenden att en

intekanenhetenupphandlandeDenleverantören.anbudet frånlåga
nöd-intefåranbudlågaorimligttillhänvisningmedlängre, att men
frånförklaringbegäraiskall förkastas,vändigtvis attstrunta en

anbudetskalltillfredsställandeinteförklaringenOm ärleverantören.
förkastas.

reglering,nuvarandemed äraktuellt attredanproblem, ärEtt som
metodennaturligaorimligt lågt. Denkananbudnär ettveta varaanses
tidigareoch medanbudende andramedanbudetjämföragivetvisär att

sådanytterligare göraupphandling. Ett sätt attliknandeanbud för en
kunskapspridafortsätterbranschorganisationema attbedömning är att
metodikstädtjänster. Dennatimpris förrimligtvad t.ex.är ettsomom
bransch-medtillsammansbörutvecklas. NOUkunnaocksåborde
materialframkunnaKommunförbundetoch taorganisationema t.ex.

anläggnings-ochbygg-arbeten,komplexavärdering t.ex.meravom
vamingssignalanvändas attkanTumreglerentreprenader. ensom

pris.till lågtskälefterfråga
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20.5.6 Kontroll företrädare för juridiskaav personer

Utredningens förslag och bedömning: kravDe får ställassom
leverantör för upphandling under tröskelvärdena utvidgas.en

leverantörEn juridiskär skall kunnasom utestängasen person
från upphandling verkställande direktören eller styrelseleda-om

dömda för brottmöter är avseende yrkesutövningen. Detsamma
gäller någon gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutöv-om
ningen.

På sikt bör inom EU enhetligt fram förett system tas att
kunna kontrollera juridiska företrädare i syfte attpersoners

oseriösa företagutestänga från offentlig upphandling. Hiri-
skulle upphandlingen tröskelvärdenaäven över kommagenom

förbättras.att

Skälen för utredningens förslag och bedömning

l 6 kap. finns bestämmelser upphandling under tröskelvärdena.om
Som inte dessanämnts EU-direktiv.styrs Enligt 6 kap. första9 §av
stycket kan leverantör uteslutas från deltagande i upphandlingen om
han dömd för brottär avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom. Bestämmelsen har sin förebild i den identiska regeln gällersom
upphandling tröskelvärdenaöver kap.1 17 §.

Uteslutning kan alltså ske leverantör, kan antingenav en som vara
fysisk eller juridisk juridiskEn kan inte enligten person. person

svensk Straffrätt dömas för brott. Som tidigare kan emellertid iangetts
vissa andra länder juridisk fällas till straffansvar. I Sverigeen person
kan företagsbot åläggas näringsidkare, för brott begåttsen som av en
fysisk i utövningen näringsverksamhet BrB 36:7. Enligtperson av
vad utredningen erfarit kommer Företagsbotsutredningen inom kort att
föreslå företagsboten medatt regelrättersätts straffansvar för juri-ett
diska Om förslaget går igenom kommer den nuvarandepersoner.

Ävenregleringen i LOU bli relevant.att i perspektiv medettmer
straffansvar för juridiska har företrädamas brottslighet aktuali-personer

eftersom straffansvaret förtet juridiska i första hand tänktärpersoner
för mindre allvarlig brottslighet. Ekonomisk brottslighet kan utövas av
fysiska med den juridiska inte bara täckmantelpersoner personen som

också, helt eller delvis,utan offer. Generellt gäller vinningenattsom
ekonomisk brottslighet ofta kommer fysiskaav till del ochpersoner

inte den juridiska personen.
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juridiskuttryck förLOUellerEU-direktiven attVarken enger
brottslig-tillmed hänsynkontrolleraskunnaskallföreträdarepersons

meddel,Sverigesförjuridisk ärleverantörenhet. Om är personen
obefintligapraktikenimöjligheterna attstrafflagstiftning,nuvarande

delEnyrkesutövningen.igrund brott stordenne avutestänga av
juridiskafrånskerupphandlingen personer.

knappasttordetröskelvärdenaupphandlinggäller överdetNär
betyderDetfysiskamed attaktuellupphandlingnågon personer.vara

betydel-reellnågonharknappastleverantörerkravetbeskrivnadet
itröskelvärdena. Förupphandling attför överintesynnerhetise,

skall ha före-intebrottställasskall kunna attkravrealiteten ett
juridiskadenkrävsyrkesutövningenavseende attkommit personens

beaktas. Såkanbrottföreträdarensochkontrolleraskanföreträdare att
lagen.yrkestrafik-trafiktillstånd enligtprövningvidsker t.ex.av

ochdirektörverkställandeskerPrövningen engenomsomannanav
verksamheten.inflytandebestämmande överharställningledande ett

tillstyrelsesuppleanterochstyrelseledamöterkontrollerasVidare som
väsentligharintresseekonomiskanärståendesellerföljd enegetav

andelsrättpågrundadjuridiska ärdenmedgemenskap sompersonen
kontrolle-handelsbolagintresse. Iekonomisktjämförligtdärmedeller

bolagsmännen.ras
ha någonskallyrkesutövningenibrottbestämmelsenFör att om

kon-fårföreträdarejuridiskadenmening krävs ävenatt personens
sådanyrkestrafiklagstiftningen. Enenligtliknandetrolleras på sätt som

upphandlingförgällasåledesochi kap.6förasregel bör kunna
tröskel-deunderstigerupphandlingDentröskelvärdena.under som

delviktigmyckettotalti LOU är sett upp-värden avenangessom
tilluppgårupphandling inteenskild ettvarjehandlingen, även om

förutsätt-ökarHärigenom42.1992/93:88,belopp prop.betydande s.
leverantörs-ökaupphandlingendelförningarna storatt aven

kontrollen.
infonna-fåkanenhetenupphandlandedenhuraspektviktig ärEn
styrelse-ellerdirektörenverkställandebegåttsharbrotttion avsomom

Utred-sekretessbelagda.kriminalregistret ärUppgifterledamot. ur
uteslutningsgrundengällerdetNärfrågan.till denåterkommerningen

tillämpasden kunnaböryrkesutövningen äveniallvarligt fel enom
fel.sådantbegåttföreträdarejuridisk ettpersons

tröskelvärdenaUpphandling över

skeinteändringnågonbörtröskelvärdenaupphandling avöverFör
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LOU förrän bakomliggande EU-direktiv ändras. Ett sådant arbete bör
påbörjas på initiativ Sverige. dettaI sammanhang bör påpekasav att
EU-direktiven inte främmande förär juridiskävenatt en persons
företrädare kan kontrolleras. Så får ske vid tjänsteupphandling då
leverantörens tekniska förmåga och kapacitet skall kap.1prövas 18 §
andra stycket. Utbildningsmässiga och yrkesmässiga kvalifikationer
beträffande företagsledningen och särskilt den eller de personer som
skall för tillhandahållandet tjänsterna kan kontrolleras enligtansvara av
EU-direktivet för tjänsteupphandling art. 32.

detl perspektivet uppkommer frågan möjligheten till åtkomstom av
information brott har begått juridiska och fysiskaom som av personer
inom EU-ländema. För förregel upphandling tröskelvärde-att överen

sikte brott yrkesutövningen skalltar fungeramot påna som ett
icke-diskriminerande krävs informationsätt kan lämnas sådanaatt om
brott har begåtts juridiska och fysiska inom EUsom av utanpersoner
administrativa problem. Risken är enbart företag frånstor attannars

det landet kan kontrollerast.ex. effektivt och dessaett sättegna att
därför hamnar i läge företag frånsämre andra medlemsländer.ett än
Även reglering under tröskelvärdena kan, i alla fall teoretiskt,en anses
ha snedvridande effekt för inhemska företag utländskaävenen om
företag, företrädare svårligen kan kontrolleras, lämnar anbud.vars

Arbetet med ändra EU-direktiven måste därföratt innefatta frågan
tillgång till information brott.om om

Koncernproblematiken

Det vanligt näringsverksamhetär organiseras i flera bolag,att en t.ex.
för inköp, forskning och utveckling, tillverkning och försäljning. I

kan finnas moderbolag med koncemgemensammatoppen ett funktio-
Bedriver koncernen dessutom skilda verksamheter kan det finnasner.

fiera tillverkningsföretag Som tidigare etableras oftanämntsosv.
dotterbolag i de länder där försäljning Sådana företagäger rum. svarar
för marknadsföring, reservdelar, reparationer e.d.

En tänkbar situation, kan uppstå i koncemförhållanden, ärsom att
koncernföretag eller företrädare förett sådant bolag har gjort sigett

skyldig till brott i yrkesutövningen det företagär ett annat ärmen som
leverantör i LOU:s mening. Ger LOU och de bakomliggande direk-
tiven för koncernen företag,utrymme att leverantörettse som en
Svaret frågan troligen nej. Omär riktigt kan reglernaärsvaret
kringgås alltid låter fläckfritt koncernföretagatt lämnaettgenom man
anbud. Nya juridiska kan bildas i syfte och inkråmpersoner samma
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medarbetekommandeföretag. Ettnybildade atttillöverföraskan
koncemfrågorsigriktadärför ocksåmåsteEG-direktivenändra

ochrealitetenoch ibildaskan övertajuridiskaoch att personernya
hade skett.ingentingverksamhetochfortsätta omsomsammaen

företrädarna.kontrollerabehovetytterligarevisarexempel attDessa av
detvidaretillåter närdirektiven synsätttilläggasbör ettDet att

tekniskställningekonomiskochfinansiell samtbedömninggäller av
till leverantörensexempelvishänsynfårkapacitet. Härochförmåga tas

underentreprenörer.ochdotterföretag

informationinhämtandeSamordnat20.5.7 genomav
leverantörsbevis

leveran-utvecklai uppdragPRVförslag: attUtredningens ges
offentligadeneffektiviseraochförenklasyfteitörsbeviset att

upphandlingen.
depolisregistretuppgiftertillfår tillgångPRV cen-omur

infonna-denanvändakunnaförekonomiska brottentrala att
leverantörsbevis.utfárdandevidtionen av

förslagutredningensförSkälen

upphandlingoffentlighanteringenfördelnaturligtvisDet är avomen
leverantörerflerkandetmöjligt. På sättetsmidigtsåkan ske som
vilket ökarupphandlingenoffentligadenintresseradetänkas avvara

förfarandet. Ettförminskarkostnadernasamtidigtkonkurrensen som
kvalifikations-visakanleverantör attriktningeni den ärsteg om en

förfarande,enkeltuppfyllda t.ex.i LOU ettvillkoren är genomgenom
med relevantaleverantörsbevisutfärdarsmåningomsåPRV ettatt

medarbeteinom PRVpågår attframgåtttidigare ettuppgifter. Som
företagsbeviset.befintligautveckla det

relevantainnehållerleverantörsbevis,förFörebilden upp-ett som
hämtadupphandling,offentligi ärkvalifikationsvillkorenförgifter

utfärdarbegäranSelskabsstyrelsenErhvervs-därDanmark,från og
kon-uppgifterinnehållakanServiceattestenserviceattest.s.k. omen

ansökningarbetalningsinställelse,ackord, ävenlikvidation,kurs, om
ocksåkanUppgiftavgifter.ochrestförda skatterochkonkurs m.m.

iretskraftig domvedikkevirksomheden/selskabetlämnas enom
rejserforhold, derstrafbartfordomtlovgivningdanskhenhold til eter



502 Offentlig upphandling SOU 1997:111

tvivl virksomhedens/selskabets faglige haederlighed. Däremot kanom
naturliga skäl inte uppgift lämnas förekomsten allvarliga felav om av

i näringsverksamheten.
Eftersom serviceattesten enbart sikte leverantören,tar som an-

tingen fysisk eller juridiskär kommer undersökningen ien attperson,
huvudsak inriktas juridiska vanligast förekomman-ärpersoner, som
de i upphandlingssammanhang. juridiskaDen företrädarepersonens
kontrolleras inte. Med hänsyn till det i Danmark ovanligtatt är att
juridiska fälls till för brott har den danska regelnpersoner ansvar om
brott i praktiken aldrig tillämpats.

Utredningen föreslår PRV får i uppdrag enligtatt den danskaatt
förebilden utveckla leverantörsbevis kan användasett vidsom upp-
handling. Om utredningens förslag skärpta krav under tröskelvärde-om

genomförs får leverantörsbevisen innehålla något olika uppgifterna
beroende de skall upphandling under eller tröskel-överav om avse
värdena.

detNär gäller uppgifter brott leverantörsbeviset utred-görom
ningen följande bedömning.

Vilka brott skall omfattas

frågaEn vad med brottär avseende yrkesutövningen.som menas
Enligt alkohollagen skall vid tillståndsprövningen särskild hänsyn
till sökanden laglydig och benägentas är fullgöra sina skyldig-attom

heter det allmänna 7 kap. l §. Genom dennamot vida be- stämmelse
får mängd olika brott relevans för frågan tillståndet. det regi-len om

bl.a. används vid tillståndsprövningster antecknas brott avseendesom
antal författningar, bl.a. brott brottsbalken,ett stort brottmot mot

skattebrottslagen och brott livsmedelslagen 7 § alkoholförord-mot
ningen.

Enligt yrkestrafiklagen får trañktillstånd endast till denges som
bedöms lämplig för verksamheten med hänsyn till bl.a. laglyd-vara
nad och vilja och förmåga fullgöra sina skyldigheter detatt all-mot

6 §. Vid allvarligamänna brott, inräknat ekonomiska brott eller
överträdelser bl.a. trañklagstiftningen skall tillståndetmot återkallas
ll §.a

jämförelsel med yrkestrafiklagen och alkohollagen har LOU en
väsentligt inriktning.snävare Bestämmelsen får brottanses avse som
har begåtts i eller med anledning den aktuella näringsverksamhetenav
och knappast i näringsverksamhet. Beroende vad leverantörenannan
har för verksamhet kan skilda brott ha olika relevans. Särskilt inom
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förbetydelsekanbestämmelserfinnsspecialstraffrätten vara avsom
näringsverksamhet.

upphandling fannsviddetönskvärtnaturligtvisDet enomvore
beroende vadrelevanshakundebrottuppgifter antassomom

förbetydelseha någoninte kanbrottSådanaupphandlingen somavser.
sekretes-Starkauppgifternågrainte finnasdetbörupphandlingen om.

bedömningen.vidmedbrott kanrelevantaenbarttalar förskäl tasatt
upphandlande enhetenstill denkommaintebörandra brottNågra

kanskapaemellertid iliggerSvårigheten ett systemkännedom. att som
upphandling, dvs.vissforrelevantavilka brottbedöma är omensom

ochenhetupphandlandetilllämnaskanuppgiftervilka brott ut somen
leverantörskontrollen.vidkan vägas

tjänster ochallaupphandling kantill typerMed hänsyn att avavse
brottvilkalagstiftningsmässigtmöjligtdet knappast attär angevaror

svårtocksåkanupphandling. Detviss attforrelevanshar varaensom
bedömningPRVregistreringsmyndighet, göranågonlåta t.ex. aven

ställningstagandesådanteftersomrelevantabrott ettvilka ärsom
värderingbl.a.krävsgrunder. Detobjektivapåkanknappast göras en

inteDetupphandlingen ärvadbedömningochbrottet avser.avenav
relevans.harbrottsjälvklartalltid det ettär omsom

tilltillgångeninskränkaÖvervägande fördärförtalarskäl att nu
nämligen debrottslighet,ekonomiskitill kärnanbrottinformation om

försking-bedrägeri,bl.a.brottsbalken,kap.i 9-11ekonomiska brotten
bok-borgenärer,oredlighetochhuvudman mottrolöshetring, mot

och brottskattebrottslageni motskattebrottenföringsbrott samt
Även det finnsnäringsforbud.enligt lagennäringsforbud annanomom

det enligtupphandlingforbetydelse ärhakanbrottslighet stor ensom
tillstår vårttidkortadensvårtbedömningutredningens att, som

behovettillgodoserbådeförfogande, konstruera ett system avsom
inteintresseenskildesdenbeaktar attochinformationrelevant avsom

säkertdet intetidigare ärbrott. Som nämntsuppgifterutlämnatfå om
näringsverksam-förförrelevansnågonharbrottenekonomiskadeatt

enskildesdenkanupphandlingen. Brottendännedochheten avse
upphandlandedenhand ankommai förstadet fårochsfarprivata

upphandlingen.förrelevanshakanbrottbedömaenheten när ettatt
skall kunnatid brottlångunder huravvägningar ettAndra svåra är
alkohollag-ochyrkestrafikenupphandlingar. Inomframtidainverka på

brottFörslagsvis böri tiden.tillbakaårbrott 3-5beaktasstiftningen
leverantörsbeviset.antecknasfemårsperiodunderskett ensom

polis-uppgiftertillfår tillgångdärför PRVföreslårUtredningen att ur
handläggningennämnda brotten. Fördeavseende attregistret ovan

registretdelartill dedirektåtkomsthaPRVeffektiv börskall avvara
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relevanta. Uppgifterna skyddasär sekretess enligt kap.7 7 §som av
sekretesslagen 1980: 100.

Meningen inte skallPRVär någon värderinggöraatt ettav om
brott har relevans för upphandlingen eller inte. På leverantörsbeviset
skall i förekommande fall enbart det föreligger brott elleranges om
inte. fårDet sedan ankomma den upphandlande enheten att ta
ställning till eventuellt brott relevant eller inte.är När detett gällerom
diskvalifikationsgrunden allvarligt fel i yrkesutövningen det inteär
möjligt konstruera fångar sådana fel såatt de kanett system attsom

leverantörsbevis. börPRV i detta arbeteett samråda medanges
NOU och den blivande Ekobrottsmyndigheten.

Leverantörsbeviset

föreslagna leverantörsbevisetDet kommer innehålla de upplysningaratt
kommer kunna begäras upphandlande enhet medatt undan-som av en

för upplysningar huruvida leverantören har gjort sig skyldigtag tillom
allvarligt fel i yrkesutövningen. börDet i sammanhanget framhållas att
uppgifterna i leverantörsbeviset bör grundas så klara och entydiga
kriterier möjligt. Relevansen lagakraftvunnen dom medsom av en
avseende på viss anbudstävling får bedömas dennämntsen som av
upphandlande enheten.

Leverantörsbeviset har syften.två Det underlätta förär attena en
leverantör lämna begärda upplysningar enligt LOU. Fler leveran-att

kan därvid tänkas intresseradetörer delta i tävlingarattvara av om
offentliga kontrakt såväl i Sverige utomlands. Konkurrensen ökarsom
och kostnaderna för anbudsgivning minskar. Ett deltagandestörre av
svenska företag i utländska offentliga anbudstävlingar kan ökadege
exportinkomster. andraDet syftet det enklare förär göraatt en upp-
handlande enhet genomföra effektiv leverantörskontroll.att Genomen

begära upplysningar i form leverantörsbevis täcks de legalaatt ettav
möjligheterna kontrollera anbudsgivare in.att

Utredningens förslag PRV uppgiften tillhandahålla leve-att attges
rantörsbeviset motiveras främst verket utvecklar dokumentatt ettav
likartat leverantörsbeviset.

Leverantörsbeviset skall försvåra för oseriösa företag delta iatt
offentlig upphandling. skall ocksåDet statlig insats för attses som en
underlätta främst för mindre och medelstora företag delta i anbuds-att
tävlan. Kostnaderna för utveckla och tillhandahålla leverantörsbevisatt

därförbör kunna del det statliga stödet för näringslivs-ses som en av
utveckling och kostnad i kampen den ekonomiska brotts-motsom en
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bidrag tillslutligen ocksåLeverantörsbeviset kan ettligheten. vara
iinforrnationssystemenoffentligadesamordnaansträngningama att

rationellareochtransfereringssystemolikakontroll iuppnåsyfte enatt
leverantörsbevisetvariant ärinfonnationshantering. En attannan

avgifisfinansieras.

framtiden kunnabör iEkobrottsmyndigheten20.5.8

näringsverksamhetenibrottkontrollera

EkobrottsmyndighetenblivandeDenbedömning:Utredningens
yrkesutövningenbrott iuppgift till PRVlämnabör kunna om

leverantörsbevis.gällerdetnär

bedömningutredningensförSkälen

uppgifttillhar bl.a.Ekobrottsmyndigheten att ta ettblivandeDen
operativt ochbådelandet,iekobrottsbekämpningenförsamlat ansvar

viktigEninsatser.myndigheternassamordningfrågai avm.m.om
brottslighetSådanbrottslighet.ekonomisk ärförebyggauppgift är att

metoder.repressiva Etttraditionellamotverkasvårsärskilt att genom
administrativainförabrottslighetekonomisk ärförebygga attsätt att

reguljärasig i denetablerabrottslingarförförsvårasyfte attfilter i att
tillämpningmeddetbetyderupphandlingsområdet attekonomin. På av

involve-näringsidkare äri LOUuteslutningsgrundema utestänga som
brottslighet.ekonomiskirade

uteslutnings-skärpaarbeteinom EUpågår attSom ettnämnts
brottsligheten.organiseradedengrundema för utestängaatt

ekonomiska ochdenförhindrabehovockså attfinns attDet ett av
reguljärai densigetablerashindrasbrottslighetenorganiserade att

kunnaEkobrottsmyndighetenskulleområdensådanaekonomin. På
olikaellerbetalasföretagsstöd skall närutremissinstans närvara

meddelas.tillstånd skall
utvecklai uppdragskall fåföreslagit PRV attharUtredningen att

vissa centralauppgiftertillfå tillgångochleverantörsbevis omett
datatsystemoch olikabildatsväl harEkobrottsmyndighetenbrott. När

dettill PRVremissinstansbli närkunnamyndighetenutvecklats bör
prövningenskulleHärigenomyrkesutövningen.ibrottfrågangäller om

tillekonomiska brottencentralatill de utaninskränkasenbartinte
Ekobrottsmyndig-yrkesutövningen.förrelevansharbrottsamtliga som
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heten skulle således värdera visst brott har relevans för vissettom en
upphandling eller inte. sådantI skede skulle PRV inte längre be-ett
höva ha tillgång till uppgifter de tidigare angivna brotten detutanom
skulle räcka med Ekobrottsmyndigheten gjorde prövning.att Eko-en
brottsmyndigheten skulle således bedömning det föreliggergöra en om

brott har relevans för viss upphandling. Om falletett så ärsom en
skulle meddelasPRV leverantörsbevis inte kan utfärdas detatt att när

frågangäller brott inte har skett i näringsverksamheten.attom

20.5.9 Registrerings- och restföringskontroll under
tröskelvärdena

Utredningens förslag: Kontroll leverantörs registrering iav en
Företagsregister skall utländska företag. Vidareäven skallavse
kontroll leverantörs betalning skatter och avgifter inteav en av
begränsas till svenska skatter och avgifter utländska.ävenutan

Skälen för utredningens förslag

Civilrättsliga register

Vid upphandling under tröskelvärdena skall den upphandlande enheten
innan skriftligt anbud det inte onödigt, kontrolleraett ärantas, attom
leverantören registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregist-är

6 kap. tredje9 § stycket. En upphandlande enhet skall i förfråg-ret
ningsunderlaget e.d. vilket leverantören kan lämna upplys-sättange
ning registrering fjärde stycket. upphandlandeEn enhet får inteom

anbud, leverantören inte registrerad i sådant register,ett äranta ettom
under förutsättning registreringsskyldighet föreligger 6 kap. 10 §.att

Hänvisningen till aktiebolags-, handels- och föreningsregistret
markerar det fråga svenska företagsregister.äratt om

förarbetena tillAv införandet de nationella reglerna kap.6av
framgår dessa bör kunna användas vid internationell upphand-att även
ling under tröskelvärdena 1993/94:78,prop. 17.s.

Emellertid bör de nationella reglerna likväl så de praktiskaavvägas äratt
använda i internationellt hänseende. finnsäven Det nämligen ingetatt

hinder för upphandlande enhet under tröskelvärdena sökaävenatten upp
internationell konkurrens lika litet enheten förhindradär prövaattsom
anbud kommer från internationella anbudsgivare.som
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företag håller sigoch motverkaupprätthålla konkurrensenFör att som
betydelse företagetnaturligtvisdetregistrering saknas ärundan om

ha skett i det svenskaregistrering skulleutländskt,svenskt eller om
Registre dui det belgiska Förelleraktiebolagsregistret t.ex. Commerce.
registreringskontroll, detförenligt LOU ärföretag,svenska utsättssom

utländska företag.för lkontrollmotsvarandeangeläget görs ävenatt
konkurrensfördel. Utred-fåutländska leverantörerfall kanannat en

detändras så orda-bestämmelsendärförföreslårningen attatt av
svenska registren.gäller deinte enbartkontrollenframgårlydelsen att

registeratskall iföreskrift företagetkan skeDet att varaomgenom en
aktiebolags-lagstiftningenenligtverksamhetdriverdet land där det om

liknande register.ellerhandelbolagsregistereller

avgifterochför skatterRegistrering

upphandlandedenskall vidaretröskelvärdenaunderupphandlingVid
onödigt, kon-det inteanbudskriftligt ärinnanenheten antas,ett om

inbetalningredovisning ochregistrerad förleverantörentrollera ärom
och arbetsgivarav-preliminär A-skattinnehållenmervärdesskatt,av

socialavgifter 6skatter ochför svenskaskulderfri frångifter samt
förfrågnings-ienhet skallupphandlandetredje stycket. Enkap. 9 §

upplysningkan lämnaleverantörenvilkete.d.underlaget sättange
hellerfår inteupphandlande enhetstycket. Enfjärderegistreringom

register,i sådantregistreradinteanbud, leverantören är ettettanta om
föreligger 6 kap. 10 §.registreringsskyldighetförutsättningunder att

upphandlingvidupphandlande enhetendenanmärkasbörDet att
registre-uppgifter.inhämta Kravetsjälv kantröskelvärdenaunder

och arbetsgivar-preliminär A-skattinnehållenmervärdesskatt,ring av
skälavgifter.och Avsvenska skatteravgifter siktetar samma som

och avgifter.utländska skatterkontrollenframförts bör ävenavseovan
preliminärinnehållenmervärdesskatt,kontrollenLämpligen kan avse

Härigenom användssocialförsäkringsavgifter.ochför arbetstagareskatt
socialförsäk-Uttrycketländer.i andragångbarauttryck ävenärsom

tröskelvärdenaupphandlingövrigt vidanvänds förringsavgifter över
också dethemland iavgifter i leverantörensinte enbartoch utanavser

kap. §.sker l 17upphandlingenland där

-skattsedelF

emellertidinnehåller LOUskatteregistreringamauppräknadeBland de
näringsidkaregäller svenskadetF-skattsedel. Närinte kravnågot
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brukar i olika sammanhang krav riktas företaget har F-skatt-ett att
sedel. Det gäller förutsättning för den tillfälliga skattereduk-t.ex. som
tionen gäller. Fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavarensom nu
måste således anlita näringsidkare innehar F-skattebevis för atten som
bli berättigad till skattereduktion. Utredningen har också föreslagit
detsamma det gäller skattereduktion förnär småhusägarepermanenten
och bostadsrättsinnehavare.

F-skattsedel kanEn enligt 38 § uppbördslagen återkallas, bl.a.a om
näringsidkaren brister i lämna deklaration. Eftersom innehavatt av
F-skattsedel innebär prövning skett hos Skattemyndighetenatt en av
näringsidkaren används också F-skattsedeln form bevis försom en av
seriositet. Det inte ovanligt leverantörer, köpare, lokalupplåtareär att
och andra affärskontakter kräver har F-skattsedel. 1att motparten
praktiken det troligt F-skattsedel redan i dag efterfrågasär vidatt
offentlig upphandling. F-skattsedel har därför fått ställning etten som
nationellt instrument för affärskontroll och det värde det kanär av om
användas i ytterligare utsträckning. Nyligen har också införts regler

förbättrar skattemyndighetemas F-skattekontroll, bl.a.som genom nya
datarutiner. Vidare har utredningen föreslagit skärpta krav för F-skatt-
sedel i entreprenadbranschema.

Även vid upphandling bör innehav F-skattsedel kunna utgöraav en
formlägsta bevis näringsidkaren seriös. Påäratt sättav samma

innehav F-skattsedel används näringslivet för affärskontrollsom av av
bör det kunna användas vid den offentliga sektorns affärskontroll. För
svenska näringsidkare bör därför införas krav F-skattsedel vidett
offentlig upphandling. F-skattsedelEn kan återkallas skattemyn-av
digheten i situationer där leverantör ändå kan uteslutas från del-en
tagande i upphandling, vid konkurs, näringsförbud Kravett.ex. osv.
F-skattsedel i upphandlingssammanhang innebär därför flera punkter

dubbelreglering, några punkter utvidgad kontroll, t.ex.en men en
det gäller lämna självdeklaration. därförDet rimligtnär äratt att

kontrollen enligt LOU utvidgas till omfatta F-skattsedel.ävenatt
Innehav F-skattsedel emellertid ingen förutsättning förär attav

driva näringsverksamhet och den intresse för näringsidkareär störstav
tillhandhåller tjänster. Skattsedeln nämligen uppdragsgivarensom ger

besked huruvida preliminärskatt skall innehållas och i frågaom om
fysiska arbetsgivaravgifter skall betalas. Vid varuhandelpersoner, om
finns ingen uppdragsgivare och problemet med skatteavdrag och
arbetsgivaravgifter sig då inte gällande. införa kravAttgör ett
F-skattsedel vid offentlig upphandling skulle då kunna ettanses som
otillbörligt näringsidkare olika skäl villsätt be-utestängaatt som av
hålla sin A-skatt. näringsidkareEn föredrar ha kvar sin A-attsom



Oflentlig upphandling 5091997:111SOU

F-skattsedel inte åberopas iemellertid erhållaskattsedel kan en som
kan näringsidkaren ha både ochsammanhang. Härigenom A-andra

offentligadå åberopas enbart vid denF-skattsedeln kanF-skatt. upp-
upphandling bör därförinföra krav F-skattsedel vidhandlingen. Att

vill kunnaför näringsidkare åberopainte några problemmöta somen
Sammanfattningsvisanställningsförhållanden. finnsA-skattsedel isin

leverantörskontroll kravutveckla LOU:s pådet starka skäl att genom
för nackdelar församtidigt det inte med sig någraF-skattebevis som

i huvudsak vill behålla sin A-skatt.näringsidkaresådana som
F-skattsedelanmärkas det föreslagna kravet gällerbörDet att

i skattelagstiftningensdet enbart näringsidkarenäringsidkare och är
F-skattsedel. upphandlande enhet direktupp-mening kan få Om ensom

föredrag viss denne kanske intehandlar exempelvis ärett personav en
näringsidkare och har följaktligen A-skattsedel. Efter-betraktaatt som

inte näringsidkare finns inte heller någotföredragshållaren ärsom
skall ha F-skatt.upphandlingskrav hanatt

avgifterRestförda skatter och

upphandlande enhetenunder tröskelvärdena skall denVid upphandling
det inte onödigt, kontrolleraskriftligt anbudinnan ärantas,ett om om

för och socialavgifterfri från skulder svenska skatter 6leverantören är
upphandlande enhet skall i förfrågnings-stycket.kap. 9 § tredje En

leverantören kan lämna upplysningunderlaget e.d. vilket sättange
fjärde stycket.detta förhållandeom

konkurrensen räcker det inte med undersökaupprätthållaFör attatt
företag det föreliggeri förekommande fall svenskaoch utestänga när

regleringen skall bli effektivrestförda och avgifter.skatter För att
hänseende.utländska företag undersökas i detta Så skermåste även

Enligt kap.upphandling tröskelvärdena. § LOUockså vid l 17över
upphandlingen bl.a.kan uteslutas från deltagande ileverantör omen

åligganden avseende socialförsäkringsav-han inte har fullgjort sina
landet eller i det land upphandlingengifter eller skatt i det sker.egna

föreslår därför kontroll vid upphandling under tröskel-Utredningen att
utländska leverantörers socialförsäkringsav-värdena skall ske även av

Kontrollen kan givetvis svenska närings-gifter och skatter. även avse
utlandet grund verksamhet där.idkares restföringar i av
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Kontroll leverantörs tekniska fönnåga20.5.10 av en

kapacitet finansiella och ekonomiskaoch samt

ställning vid upphandling under
tröskelvärdena

upphandlandeUtredningens förslag: enhet skall få begäraEn
upplysningar leverantörs tekniska förmåga och kapacitetom en

finansiella och ekonomiska ställning vid upphandlingsamt
under tröskelvärdena.

Skälen för utredningens förslag

fårupphandling tröskelvärdena upphandlande enhet begäraFör över en
förmågaupplysningar leverantörs tekniska och kapacitet samtom en

hans finansiella och ekonomiska ställning kap. skrivelsel 17 §. Iom
e.d. upphandling skall den upphandlande enheten vilkaom ange upp-
lysningar de nämnda förhållandena enheten vill ha.om som

Någon motsvarande regel för upphandling under tröskelvärdena
inte. leverantörs tekniska förmåga och kapacitetfinns Frågan om en
finansiella och ekonomiska ställning centrala för bedömaär attsamt

sin avtalet. borde därföranbudsgivare kan uppfylla del Detavom en
jfri sakens sådan prövning alltid kanligga RRVgörasattnatur en

Med hänsyn till sådan kontroll uttryckligen får1996:74, 11. att ens.
syfteför upphandling tröskelvärdena bör i förtydligandegöras över en

motsvarande bestämmelse föras i 6 kap.

Uppgifter underentreprenörer vid20.5.11 om

upphandling under tröskelvärdena

upphandling tröskelvärdenaförslag: underUtredningens För
fåskall den upphandlande enheten begära anbudsgivarenatt

redovisar vilka delar upphandlingskontraktet hanav som avser
lägga underentreprenör.på någonatt ut annan

Skälen för utredningens förslag

tidigare får den upphandlande enhetenSom vid upphandlingnämnts av
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byggentreprenader och tjänster tröskelvärdena kap.3 3 § och 5över
förfrågningsunderlaget begärakap. 6 § i anbudsgivaren redovisaratt

vilka delar upphandlingskontraktet han lägga påatt utav som avser
tredje Samma regel gäller för tjänsteupphandlingnågon man.annan

avseende tjänster i avdelning överstigerB tröskelvärdena. Härsom
vissa tjänster regler tillämpasEU:s inte på.avses som annars

upphandlingdet gäller under tröskelvärdena saknarNär LOU en
föreskrift möjligheten begära uppgift underentreprenörer.attom om

Från ekobrottssynpunkt det värde upphandlandeär stort attav
faktiskt utför arbetenaenheter vilka och inte enbartvet som vem som

formellt leverantör. har inte enbart med teknisk för-Det göraär att
och kapacitet finansiell och ekonomisk ställningmåga ocksåsamt utan

frågan underentreprenörer dömts för brott underlåtitmed eller attom
betala skatter och avgifter. Genom inhämta uppgifter vilkaatt om som
utför arbetena får den upphandlande enheten vissa möjligheter att

till finns uppgifterkontrollera allt går samtidigt deträttatt som som
kan användas granskande myndigheter, skatteförvaltning ocht.ex.av
polis.

första för kontroll underentreprenörerEtt utöva över ärsteg att att
få kännedom dessa i inledningsskedet vid upphandling. Häri-enom

förutsättningarna för dels leverantörer,ökar delsutestängaattgenom
effektivt kunna reglera frågan underleverantörer ipå sättett om av-

Även inte borde finnas något hinder uttryckligttalet. det att utanom
lagstöd sådan förfrågan bör för tydlighetens skull sådangöra en en

särskilt möjlighet erbjudsregel införas i 6 kap., sådan på andrasom en
sådan bestämmelse införs i kap. bordeställen i Genom 6LOU. att en

uppgifter komma begäras iunderentreprenörer störreatt ut-om
fallet.sträckning vadän ärsom nu

inte krav får leve-kan ställasDet övervägas samma som enom
enligt kap. 9 § också skulle kunna ställas leverantörens6rantör

eller underentreprenörerunderentreprenörer längre i kedjan. Förner en
upphandlande det egentligen lika illaenhet underentreprenörär om en
exempelvis gjort sig skyldig till brott i yrkesutövningen detänett om

brottet. upphandlandeleverantören begått enheten skulleDenär som
alltså kunna utesluta leverantör grund oegentligheter hosen av
underentreprenören. Tills vidare bör sådant förslag kunna avvaktaett

för upphandlingtill dess frågan aktualiseras tröskelvärdena jfröver
20.5.12.

effektiv lösning den upphandlande enheten iEn avtalär attnu
föreskriver förbehåller sig dels utföra leverantörs-rättenatt attman en
kontroll enligt regler eventuella underentreprenörer, delsLOU:s attav
godkänna underentreprenörer leverantören för avsikthar anlita.attsom
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skall sikte registreringar ochoch godkännandet detKontrollen ta
i kap. Eftersom LOU ivandelsfrågor uteslutningsgrundema 6 9 §.

får ställassikte vilka krav leverantörenaktuella delar tar som
ställasbegränsningar vilka krav kaninte innehåller några om sommen

upphandlande enhet avtal medunderentreprenören borde en genom
krav underentreprenörerkunna ställa hårdareleverantören än

enheten skulle därför kunna utföraupphandlandeleverantören. Den en
vadIeverantörskontroll underentreprenörengenomgripande änavmera

Även den beskrivna regeln kan kringås försvårar denLOU omanger.
anlitas. Regeln innebär emellertidoseriösa företagareändå att en

leverantörsbegreppet och någon sådangenomgripnande förändring av
upphandling enbart under tröskel-införas enbart gällaregel bör inte att

ändring tillEU-direktiven ändras bör kommavärdena. Först enom
inställttröskelvärdena. Siktet börstånd, både och underöver vara

underentreprenörer slutligenanvänder oseriösaleverantöratt somen
i dagsläget skeskatter och avgifter. kanför undanhållna Detfår stå

jfr kusten.avtal med vitesklausuler Högagenom

påleverantör grundUteslutning20.5.12 avav

underentreprenör vidoegentligheter hos
tröskelvärdenaupphandling över

gälla, debör siktEUUtredningens bedömning: Inom att
upphandlingsdirektivenligtställas leverantörenfårkrav som

ställas leverantörenbörjfr kap. § LOU1 17 även en av
Uppfyller inte underentreprenörenanlitad underentreprenör.

från upphandling.kunnadessa krav bör leverantören utestängas

bedömningSkälen för utredningens

uteslutaströskelvärdena kan leverantörkap.Enligt 17 § över1 en
i konkurs, dömd för brottdeltagande i upphandling hanfrån ärom

och inte registrerad iinte betalat skatteravseende yrkesutövningen, är
inteanlitar underentreprenörolika register. leverantörenOm somen

får ställas leverantören kan, enligt utred-uppfyller de krav som
upphandlande enheten inte leveran-bedömning, denningens utestänga

Ieverantörskontrolluppfyller kraven. LOU:sLeverantörentören.
och inte leverantörens bakomliggandesig leverantörenriktar motmot

affärskontakter i form underentreprenörer, leverantörerav av varor
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gäller prövningen teknisk förmåga kapacitet.m.fl. undantag ochEtt av
uteslutning ske kraven inte uppfylls ochkan detDär nämntssom om

roll den felande länken leverantören ellerspelar ingen under-ärom
entreprenören.

reglering för upphandling under tröskelvärdenaSom nämnts är en
EU-direktiv. upphandling tröskelvärdena kaninte styrda För överav en

eftersom skulle EU-direktiven.regel inte införas den stridasådan mot
sikte upphandling tröskelvärdenaEU-direktiven ochövertar

upphandlingar. Problemet med oseriösa under-gäller således stora
gällande inom bygg- och anläggnings-sig bl.a.entreprenörer gör

de riktigt projekten. förekommerbranschen, inte minst i Härstora
utländska underentreprenörerskatteundandragandenockså attgenom

faktureringsbolag i syfte dölja penningströmmamafungerar att varsom
fram idärför angeläget enhetliga regler syfteDetvägen. är att tastar

föreslårförhindra illojal konkurrens. Utredningendennaatt typ av
syftedärför initiativet till direktiven ändras i ökaSverige attattatt tar

arbete kan bära fruktkontrollen sådantunderentreprenörer. Innan ettav
skatte-andra medel motverkafinns möjligheter meddock goda att

särskildaunderentreprenörsleden. Genom avtals-undandraganden i
tillstånd denförbinda sig begäravillkor kan leverantören att av upp-

Underlåterskall in.underentreprenörerhandlande enheten tasom
avtalet hävas. Genom vites-tillstånd kanleverantören begäraatt

för de honomsigklausuler kan leverantören ett attta ansvar av
avgifter.skatter ochinte undanhåller Ianlitade underentreprenörema

fortlöpande kon-leverantörenSkattemyndigheten kansamverkan med
namnlistorhjälpmedeltrollera Ettunderentreprenörema. är att upp-

namnbrickoroch ochför arbetetanlitatsall personalpå atträttas som
20.5.13.vidare avsnittID-kort bärs personalen seav

personallistorochID-brickor20.5.13

upphand-mellan denavtalrekommendation: IUtredningens
anlägg-fråga bygg-,skall ilande enheten och leverantören om

personaldenföreskrivasnings-, flytt- och städarbeten att som
skallleverantörenutför skall bära ID-brickorarbetena samt att

såväl leveran-gällerlistor aktuell personal. Dettaöverge
Följspersonal personal hos underentreprenörer.törens egen som

inte dessa villkor kan avtalet hävas.
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rekommendationutredningensförSkälen

problem meddetfinnsstädbranschenoch svartflytt-bygg-,Inom
och underentreprenörer.total-både hosförekommerarbetskraft. Dessa

allordningtillbaka införttidsedanhar attbyggföretagVissa enen
och detnamnbrickorskall bärabyggarbetsplatsema attpersonal på

antecknad. Stock-personalmed behöriglistorskall finnasplatskontoret
för sinareglerinfört sådananyligenByggmästareförening harholms

ordning kommerdennaanledningoch det finnsmedlemmar att anta att
branscher.till andraStockholmsområdet ochutanförbådespridasatt

egensanering därmedarbeteflyttbranschen pågårInom ett namn-
Utredningenviktigtflyttpersonalen ingårbrickor moment.ettsom

offentligadentillämpasmetod fortsättningsvisdennaföreslår att av
sektorn.

personaldet rimligt kravuppfattningEnligt utredningens är attett
ellerentreprenadstädningutförinte tillhör arbetsplatsen, t.ex. somsom

företagochmed uppgiftflyttuppdrag, bär ID-brickor samtnamnom
Vidare börpersonal.aktuella listor behörigentreprenörenatt ger

legitimation.godkänd Dettastyrka identitetenpersonalen kunna genom
tillgodoserbrottslighetinte enbart sikte på ekonomiskkrav utantar

också interna säkerhetsbehov.
direktoffentliga leverantörernasektorn har ocksåDen attett ansvar

medDärför börindirekt anlitar arbetskraft.eller inte systemetsvart
upphandlingssamman-iID-brickor och namnlistor generellttillämpas

sigarbetskraftmedhang. Aktuella branscher där problemet görsvart
anläggningsbranschema.ochsärskilt gällande städ-, flytt-, bygg-är

Skattemyndigheten förtillNamnlistoma kan vid behov ges
underskatteavdragavseende gjordaavstämning kontrolluppgiftermot

vissskatteavdrag förföretag inte gjortåret. Om harett sompersonen
entreprenad-hosstädpersonalenfinns antecknad hörande till ettsom

undersöka sakenSkattemyndighetenföretag finns det föranledning att
variantoch selektivfrivilligListoma kan ettnärmare. avses som en

arbetstagarevilkaförfarande uppgiftermed specificerade somom
tillocksåNamnlistoma kanskatteavdragen jfr kapitel 16. gesavser

misstänkas förkannågonbl.a. försäkringskassan kontrolleraför att om
sjukpenning, A-kassafusk med bidrag,t.ex. m.m.

användasbevismaterial kanviktigtNamnlistoma utgör ett avsom
bidragsbe-arbetskraft,utredaförskatteförvaltningpolis och svartatt

drägerer m.m.
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Skärpt20.5.14 upphandling yrkestrafikav

Utredningens rekommendation: Vid upphandling tjänsterav
yrkestrafikens område bör den upphandlande enheten i av-

talet föreskriva de krav får ställas leverantören skallatt som
gälla leverantörens underentreprenörer. Uppfylls inte dessaäven
krav får avtalet hävas. Vidare bör framgå leverantören skallatt
kontrollera underentreprenörema. upphandlande enhetenDen
bör ha kontrollera avtalsvillkoren uppfylls, dvs.rätt att att att
inga oegentligheter förekommer.

Skälen för utredningens rekommendation

Bakgrund

Taxi

Taxinäringen årligen miljarder kr. dessa står den10 Avomsätter ca
offentliga för ungefär miljarder kr tredjedel.sektorn 3,3 1994 eller en

den offentliga sektorns köp taxitjänsterPå landsbygden står forav
huvuddelen taxinäringens inkomster.av

färdtjänst,Framför allt det köps. Detär ärtre typer av resor som
sjukresor och skolskjutsar. Avtal träffas inte enskilda I regelom resor.
träffar gäller tjänster i till visst pris.avtal år Det ärett tagetman som

träffarvanligt avtal träffas med beställningscentral. iDenna sinatt en
taxiföretag.avtal med enskildatur

framkommit uppgifter oseriösa företagareolika håll harFrån attom
allmänna medel. Vägverketsfått uppdrag bekostas I Rapportavsom

yrkesmässiga trafiken i Sverige, 1995, redogörsdenTillståndet inom
Svenska Kommunalarbetarförbundet gjort.för kartläggning somen

de företag anlitas förinte obetydligt antalEnligt denna har ett av som
Enbart i Stockholmsskulder till det allmänna.sjukresor och färdtjänst

har skatteskuldermiljoner kr.län uppgick skulden till 16,5 Den som
upphandlingeni upphandling.kan från delta Näruteslutas görsatt

beställningscentralema sker ihuvudentreprenör, är,somgenom en
Centralens underentreprenörer. Dettaregel inte kontrollnågon görav

allmänna medel.få uppdrag betalasoseriösa företagare kanatt avsom

Åkerinäringen; godstransporter

Åkerinäringen finnsmiljarder kr år 1993. Det35omsätter per caca
anslutna till landets 188 lastbils-åkerier. dessa 7 60013 000 Av är
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16,7 miljarder kr år 1995. EnLastbilscentralemacentraler. storomsatte
område skerupphandlingen inom dettaoffentligadendel genomav

storlek.uppgift upphandlingenssaknaslastbilscentralema. Det om
anlitar lastbilscentralema.det kommunernaHuvudsakligen är som

ocksåbåde direkta godstransporterköpstjänsterDe mensom avser
tillhandahåller. kanlastbilscentralema Detandra tjänster varasom

maskinarbeten.grusförsäljning ochfråga om

Åkerinäringen; flyttning

specialiseradeföretagåkerinäringendel ärutgörsEn av somav
dennauppskattat omsättningen iBranschföreträdare harflyttuppdrag.

offentliga sektorn beräknas stådenmiljarder kr,till 1,5-2sektor varav
för 40-60 procent.

träffats Arbetsmark-Sverigeavtalet haravtal kallatsärskiltEtt av
offent-betalasgäller flyttningarAvtaletnadsstyrelsen AMS. som av

arbetssökande.för enskildaflyttningarmedel.liga Merparten avser
frånförsvaret skall flyttaanställda inomgäller ocksåAvtalet när t.ex.

träffats med huvudentreprenör.Avtalet hartillplats enen annan.en
Under-underentreprenörer.anlitatsin 75har iDenne tur ca
huvud-påkontrolleras AMS sättentreprenörerna samma somav

träffas mellan förvaltningarnaflyttavtalenenskildaDeentreprenören.
och flyttföretagen.

minska fusketMetoder för att

denfärdtjänst o.d. mellanregel avtalredovisats sluts itidigareSom om
beställningscentral. Transporttjänstemaupphandlande enheten och en

anslutnadvs. taxiföretagsedan underentreprenörer,utförs ärsomavav
enhetenkontroll den upphandlandebeställningscentralen. Dentill som
beställ-leverantören, dvs.sikte påenligt LOUkan göra tar

kontrollvisserligen sådanföreslårUtredningenningscentralen. att en
underentreprenörerleverantörensutförasskall kunnaockså menav

taxiföretag anslutnaantaldet oftahänsyn tillmed ärär ett stortatt som
den upphand-realistisktbeställningscentralen det knappasttill är att

särskiltenskild underentreprenör,kontrollera varjeenheten skalllande
kontrolleraMöjlighetenavtalets gång.dessa byts underinte attsom

verksamheter medgällande isig främstunderentreprenörer gör ett
antal underentreprenörer.begränsat

avtalsvägen för-beställningscentralendet rimligtDäremot är att
ställsuppfyller de kravsig anlita endast taxiföretagbinder att somsom

varje halvår, kon-med jämna mellanrum,enligt LOU t.ex.samt att
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trollera sina underentreprenörer. Kontrollen gäller bl.a. restförda skatter
och avgifter registrering för mervärdesskatt och arbetsgivarav-samt
gifter. beställningscentralenOm inte uppfyller sina förpliktelser skall
kommunen kunna häva avtalet.

En fråga kan lösas avtalsvägen skattemyndighetensärannan som
och andra myndigheters behov uppgifter. Beställningscentralemaav
registrerar ofta uppgifter de enskilda taxiföretagens och föramasom
uppdrag. Dessa uppgifter kan ha betydelse vid skattekon-stor t.ex.
troller. skattemyndighetenFör svårigheter skall tillgångatt tillutan
dessa uppgifter kan i avtal föreskrivas beställningscentralenatt
begäran skall lämna uppgifter till skattemyndigheten. Avtals-t.ex.
mässigt föreskrivs leverantören och underentreprenörema skall följaatt
gällande regler. Den upphandlande enheten sedan kon-rätt attges
trollera inga oegentligheter sker hos leverantören ochatt under-

dvs. avtalets villkor uppfyllda.entreprenrema, Den upphandlandeäratt
enheten vidare låta skattemyndigheten utförarätt kontrollen.attges
Vad taxi gäller för åkeriverksamhet.även Där slutssagtssom om
avtalet regel med lastbilscentral medan transportjänstema utförssom en

åkeriföretag anslutna till lastbilscentralen.är Den upphandlandeav som
enheten bör ställa krav lastbilscentraler och åkerier församma som
taxi.

20.5.15 Skärpt upphandling städentreprenadav

Utredningens rekommendation: l entreprenadavtal bör den
upphandlande enheten föreskriva arbetet skall utförasatt av
leverantörens personal. Enbart efter skriftligt godkännandeegen
får underentreprenörer anlitas. Leverantören bör föransvara
underentreprenörers skatter och avgifter det vitesättet att ett
skall betalas till den upphandlande enheten under-om

inte för sig.entreprenören gör rätt

Skälen för utredningens rekommendation

Vid städentreprenader finns det sällan något skäl för entreprenadföre-
anlita underentreprenörer. Verksamheten drivs fördeltaget medatt med

personal och enbart vid arbetstoppar och för specialarbeten krävsegen
ytterligare personal in, underentreprenörer.att tas t.ex. Motgenom

denna bakgrund och med hänsyn till problemet med ekonomiskatt
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underentreprenörerkringofta kretsarstädbranschenibrottslighet
för-praktisktför avtalsvägenvälstädbranschen tagetsiglämpar att

långt-kanHärigenomunderentreprenörer.användningen ettbjuda av
eventuella underentreprenörersförleverantörenåläggasgående ansvar

kan såledesAvtalsmässigtavgifter.ochskatterbetalaunderlåtenhet att
tillstånd denhamåsteleverantörenföreskrivasbarainte att upp-av

leveran-ochunderentreprenörerförenheten atthandlande att ta
leve-ocksåunderentreprenöremautföras för atttörskontroll kan utan

ochskatterbetalarunderentreprenörenvitevid attrantören ansvara
Kusten-projektet.avgifter jfr Höga

tillämpasmetodenden beskrivnarekommenderarUtredningen att
städentreprenader.upphandlingoffentligvid av

organisationUtbildning,20.5.16 m.m.

utbild-med ökadangelägetDetbedömning: ärUtredningens
Härigenomupphandlande enheterna.hos deinköparening av

densamtidigteffektivarebliupphandlingenkommer att som
försvåras.konkurrensenillojala

bedömningutredningensförSkälen

införupphandlingenoffentligadenGrönbokkommissionensAv om
effektivitetenmetod ökabillig ärbra ochframgårframtiden attatt en

miljöskapagäller är583, 22. DetKOM96utbildning att somens.
anbudsgivareenbart inhemskainteoch i vilkenaffärsmässigochöppen

bästaerhållamotiveringenfrämstadär den ärochdelta att attkan
effektivastekanskeoch pris.kvalitet Denförhållande mellanmöjliga

offentligbrottslighet videkonomiskmotverkaförmetoden att upp-
effektivverkar iupphandlarekunnigahahandling är att ensom

städ-stadsStockholmsredovisningentidigareorganisation. Den av
säkra-lingen kanupphand-till hurgod vägledning görasprojekt är en

re.
medarbetar bl.a.LandstingsförbundetochKommunförbundetNOU,

detstategisk rollharupphandling. De närkunskapspridaatt enom
upphandlingen,förbättrarupphandlingsmetodikutvecklagäller att som

Enligtbrottslighet.ekonomiskmotverkadet gällerminstinte när att
mellan denskesamverkan kunnabörbedömningutredningens en

förcentrala aktöreroch dessaEkobrottsmyndighetenblivande att
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arbeta fram metoder ekonomisk brottslighet och sprida kun-motnya
skap metoderna till de upphandlande enheterna.om

20.5.17 tekniskaLeverantörens förmåga och kapacitet
finansiella och ekonomiska ställningsamt

Utredningens bedömning: EG-direktivens anvisningar hurom
leverantörens tekniska fönnåga och kapacitet finansiellasamt
ställning bör spridas till och tillämpas de upphandlandeav
enheterna.

Skälen för utredningens bedömning

EG-direktivenI finns detaljerade föreskrifter vilka referenserom som
kan aktuella för bedöma leverantörs finansiella och ekono-attvara en
miska ställning. Av i direktiven31 upphandling tjänsterart. om av
92/50/EEG följande referenser.anges

Relevanta intyg från banker eller bevis relevant ansvarsförsäkringom
för verksamheten.

Uppvisande tjänsteleverantörens balansräkningar eller utdragav ur
dessa, offentliggörande balansräkningama krävs enligt bolagslag-om av
stiftningen i det land där tjänsteleverantören etablerad.är

Uppgift företagets samlade omsättning och dess omsättning iom om
samband med sådana tjänster kontraktet under de föregåendetresom avser
räkenskapsåren.

detNär gäller frågan tjänsteleverantörens förmåga utföra tjäns-attom
kan det bedömas bakgrund framförterna allt leverantörensmot av

yrkesmässiga färdigheter, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. Av
i32 direktiven för upphandling tjänster framgårart. följande.av

Bevis tjänsteleverantörens tekniska kapacitet får i eller fleraom ges en
former beroende de upphandlande tjänstemas mängd och ändamål:art,

a Tjänsteleverantörens utbildningsmässiga och yrkesmässiga kvalifikatio-
och/eller motsvarande uppgifter beträffande företagsledningen ochner

särskilt den eller de skall för tillhandahållandetpersoner som ansvara av
tjänsterna.

b förteckningEn de viktigaste tjänster levereratsöver under desom tre
föregående åren med uppgift belopp, datum och privata eller offentligaom
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mottagare
ibevis lämnasskallmyndigheterfrånupphandlinggällerdetfalli de-

myndighet,behörigellerutfärdatsintyg attesteratsform avsomav
eller,bekräfta leveransenköparenskallköpareprivatagällerfall deti de-

leveransenintyga ägttjänsteleverantörenmöjligt, attintedetta rum.ärom
deanlitas,tekniskaoch äventeknikervilkaUppgift omc somorganom

kvalitetssäk-forsådanasärskiltföretaget,tillhördirektinte ansvararsom
ring.

antalochföretagetanställdaantalförårsgenomsnittetUppgiftd om
föregående åren.deledningsfunktion undermedanställda tre

utrustning tjänste-tekniskochmaskinellochverktygvilkaUppgifte om
tjänsterna.utförandetforförfogarleverantören över av

tjänsteleverantörenkvalitetssäkringföråtgärdervilkabeskrivningf En av
forskning.undersökning ochforoch hansvidtagithar resurserav

undan-ellerkomplexlevererasskall naturfall tjänster ärdeIg avsom
tjänsteleverantö-kontrolländamål:specielltföravseddatagsvis ettär av

undersök-forhanstillämpliga fall,och, ikapacitettekniska resurserrens
kontrolldennakvalitetssäkring;foråtgärderforskningochningar samt

ellermyndighetenupphandlandeden ettantingenutförasskall avav
etablerad,tjänsteleverantörendärdet land äriofficielltbehörigt organ

samtycke.sittdettaförutsatt att gerorgan

eventuellttjänsteleverantörenkontraktetdelhurUppgifth stor avom
underleverantörer.lägga utattavser

tordeoch skäleti LOUtagits atthar inteanvisningarDessa vara
redan Urvad dendetaljerad är.blevlagstiftningen änundvika att mer

leverantörenskontrolldockekobrottssynpunkt är avnoggrannen
bety-ställningfinansiellakapacitetochförmåga stortekniska samt av

konkurreraföretag inteoseriösabranscher kanvissadelse. Inom
yrkes-garantier,miljökrav,uppfylldakvalitetssäkring,kvalitet,genom
löner,berorpriserlåga svartaskicklighet utan somgenomm.m.
före-Sådanaproduktionsteknikundermåligarbetskraft,outbildad osv.
bl.a.värderarupphandlande enhetendensighävdasvårthar atttag om

uppfyllerintevarför företagetorsak tillYtterligareteknisk förmåga. en
elleridetkanteknisk förmåga störrekravställda atthögt vara

brottslighet;för organiseradtäckmantel ettutsträckningmindre är en
tid.uppmärksamhetfåttproblem senaresom

spridaskälfinns detbedömning sättutredningen annatEnligt att
hjälp hostill godkaneftersom deanvisningarnakännedom varaom

kan skeoch stöd.riktlinjer Detupphandlande enheterolika genomsom
upphandlandemångaskriftseriei sindempublicerarNOU somatt

delenheter tar av.
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Konsekvensanalys20.5.18

ökad kontroll leveran-sammanfattas medförslag kanUtredningens av
kvalifikationsvillkor och arbetetupphandlingbåde vid närtörer,

uppgifter skall inhämtas ochflerID-brickor m.m.. Närutförs krav
och upphandlandeför leverantörerkostnaderna bådeökarbedömas

kontrollen fortsätterförökar ocksåKostnadernaenheter. närparterna
och Städpersonalnamnlistor på bygg-utförande,under arbetets attt.ex.

Å möjligheterna förandra sidan ökarochaktuellaskall hållas sparas.
oseriösa företagensupphandlingsuppdrag på defåföretagseriösa att

anställda, drabbasoch derasseriösa företagendebekostnad. För som
ökade kostnademaborde de kommandekonkurrens,hårdast illojalav

den nuvarande riskenjämfört medförsumbarför kontroll attvara
företag.förmån för oseriösaupphandlingsuppdrag tillmiste om

utsträckning tidigare kunnaiföretag bedömsOseriösa änannanen
betydelsefulla marknad denkommersielltfrån denhållas borta som

upphandlande enheterna fårupphandling Deoffentliga sektorns utgör.
följd företagenspriser, till ökadenågot högremarginelltvisserligen av

administrationskostnader, på grundoch högrekontrollkostnader, av
Vidare borde kvaliténskatteintäktema.gengäld ökarikontrollen. Men

oseriösa företageftersomoch tjänsterupphandladeöka ute-varor
upprätthållsKonkurrensen iutsträckning tidigare.i änstörrestängs

offentligaekonomi.till effektivare Denledernäringslivet vilket en
till rättssamhället.exempel vilket ökar tilltronföregår medsektorn gott

informa-samordnadutredningens förslaggenomförOm omman
besparingar hos såväl leverantörerföljdenblirtionsinhämtning som

behöver läggastid ocheftersom mindreenheterupphandlande resurser
för utfärdakostnader PRVuppstårarbete.på sådant Däremot attner

uppståravgiftsfinansieras. Senare kost-det inteleverantörsbevisen om
utredningarskallEkobrottsmyndighetennader också för göra omsom

näringsverksamheten.ibrott
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och bidragtillsyn

administration invests lothand, the publicthedissatisfying that,"It aon one
thecrime, and, otherand prosecutionthe detectiontime, and onmoneyenergy

indirectly, facilitate criminaldirectlyinvoluntarily, eitherriskhand, the to orruns
activities."organizations and

Instituut, HaagT.M.C. Asser—

Sammanfattning

sin brottsligaföretag förutnyttjarbrottslighetenekonomiskaDen
Även företag föranvänderbrottslighetenorganiseradedenverksamhet.

etable-verksamhetenbrottsligautvidgar denochsina syften attgenom
organise-ekonomiska ochför denGemensamtförvärva företag.ochra

infiltreras.ekonominreguljäradensåledesbrottslighetenrade är att
skydda sigsamhället måsteochföretagenseriösaBåde de mot
försämraranspråk ochivilketbrottsligheten, storatar sam-resurser

fria villkordehotetallvarligasteeffektivitet. Dethällsekonomins mot
ekonomiska ochjust denkanskeverkarnäringslivetunder vilket är att

och legalafriamissbrukar deutnyttjar ochbrottslighetenorganiserade
företagandet.gäller försystem som

effek-metoder detförebyggandebedömningEnligt utredningens är
läggabrottslighet. Genomekonomiskmotverka atttivaste sättet att

förförsvåra denbrott ochtillmöjligheternaminskatonvikten att
begås.färre brottkommerutnyttjaförsöker attsystemensom

former myndig-för olikafinnsregelverkochDe system avsom
tillsynmyndighetersEU-bidrag,företagsstöd, överhetstillstånd, statliga

användaskanupphandlingoffentliga sektornsdenverksamheter och
organiseradochekonomiskförfilteradministrativa utestängaattsom

ekonomin. Enligtreguljäramed denintegrerasbrottslighet från att
regelverkochbedömning bör dessautredningens ett syste-system

organi-ekonomisk ochmotverkaanvändas förmatiskt kunnasätt att
serad brottslighet.
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betänkandet bygger utredningenI några administrativa isystem
syfte ekonomisk brottslighet. gällerDet den tillstånds-utestängaatt
och tillsynsreglering redan gäller för restaurangbranschen ochsom
yrkestrafiken där utredningen föreslår skärpningar. den offentligaFör
upphandlingen föreslås regeländringar och förbättrade upphand-
lingsrutiner skall motverka ekonomisk brottslighet. Vadsom avser

förbidrag uppföra eller byggnader föreslår utredningenatt renovera
metoder syftar till enbart seriösa företag i byggbranschen kanattsom
anlitas för utföra arbetena. utfárdandeVid F-skattsedel i bygg-,att av
städ- och flyttbranschema föreslås skärpta krav för motverka skatte-att
undandragande.

det områdeUtöver utredningen behandlat finns antalett stortsom
för tillstånd,regelsystem tillsyn och bidrag. Exempelvis bestämmelser

registrering juridiska tillsyn miljöfarlig verksam-överom av personer,
het svenska och EU-relaterade näringsbidrag. Frågan hursamt om
dessa kan användas för motverka ekonomisk och organi-system att
serad brottslighet bör undersökas vidare. blivandeDen Ekobrottsmyn-
digheten bör central funktion i det preventiva arbetet attges en genom
fungera kontrollinstans inför olika myndigheters beslut till-som om
stånd och bidrag i samband tillsyn.medsamt

det gäller stöd till näringslivet bör samtligaNär bidrag betalas ut av
myndighet kan beslutenFöretagsröret. Däremot bidrag liksomen om

fattasi dag olika myndigheter. Genom kan bidragFöretagsröret deav
går till näringslivet lättare kontrolleras. Bl.a. kan tillut attsom man se

inte dubbla bidrag betalas bidragoch inte lämnas företagtillut att som
inblandade i ekonomisk brottslighet.är

sida den ekonomiska brottslighetenEn arbetskraft. Inteär svartav
fårsällan har lön samtidigt olika bidragsvartsamma personer som

från socialförsäkringssystemet, sjukpenning eller A-kassa. Dettat.ex. är
exempel dubbel illojalitet fusket riktar sig bådeatt motgenom

socialförsäkringssystemet.skatte- och förekommerDet också fusk med
enbart socialförsäkringsförmåner redovisarattgenom en person som
inkomster ändå uppbär exempelvis sjukpenning.

arbetskraften viktigDen komponent i den ekonomiskaärsvarta en
brottsligheten. motverkaEtt arbetskraft minskasätt att ärsvart att
bidragsfusket. Blir det svårare fuska med bidrag minskar ocksåatt
möjligheterna arbeta detDessutom angeläget minskaäratt svart. att
fusket med bidrag. metodEn bör undersökas närmare är attsom som
för företagsstöden låta alla bidrag till privatpersoner betalas ut av en
myndighet Socialförsäkringsröret. Beslut bidrag kan däremotom
fattas olika myndigheter.av
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Bakgrund21.1

tonviktenstrategiRegeringens21.1.1 -
arbeteförebyggande

ekonomiskadenåtgärdersamladesamhälletsstrategi för motDen
viktökadfram innebärhar lagtregeringenbrottsligheten att ensom

tillståndspröv-upphandling,samband medkontroll ividläggasskall
istrategin det1994/952217. Iskr.bidragsgivning attochning anges

dagredan imyndigheternaåtgärderfrågautsträckning ärstor somom
iändringarkan behövasvissa falldet ividta,och börkan attmen

kontrollen.effektiviseraförinstruktionerregler och att
tonviktenbrottslighet läggsalla formerminskagenerelltFör att av

i juni 1996denframgårarbetet. Detförebyggandedet presen-av
förebyggandenationelltAllas vårtpromemorianterade ettansvar -

1996:59.program Ds

gränsöverskridandeOrganiserad och21.1.2

brottslighet

och tjänsterkapital, över grän-rörlighetenfriaDen varorpersoner,av
kvalificeradföranvänds ocksårörlighetförenklats. Dennaharser

till riks-skrivelseinyligenharRegeringenverksamhet.brottslig en
organiserade brotts-denvilka insatserredovisat görsdagen motsom

1996/97:l71.skr.ligheten
organiseradökninghari viss månkonstaterasskrivelsenI att aven

Sverige.i Rege-iakttaskunnatbrottslighetgränsöverskridandeoch
utredningar ochlagstiftningsprojekt,nationellaolikaframförringen att

samverkan.internationellmedkompletterasmåstemyndighetsarbete
densamarbeteSverige i gränsöver-medverkarInternationellt mot

Östersjö-Norden,bl.a.brottsligheten inomorganiseradeochskridande
Europarådet.ochregionen, EU, FN

Högnivågruppen21 1
.

under-Högnivågrupp,s.k.har,rådet inom EUEuropeiska engenom
organiserade brotts-denanvändasskallmetodersökt vilka motsom

in publictransparencybetydelsenpåtryckerligheten. Bl.a. avman
metoderförebyggandemedbusiness förand mot-administration att

rekommenderathar bl.a.Högnivågruppenbrottslighet.organiseradverka
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Council and the Commission should developthe rules permitting the
exclusion of members of criminal organisations from participation
tendering procedures, recieving subsidies governmental licences.or

följande.Vidare rekommenderas

"The Member and the CommissionStates European undertake to ensure
the applicable legislation provides for thethat possibility for applicantan
public tender procedure who has committed offences connected witha

organized crime who otherwise known strongly suspected betoor or
involved organized crime, be excluded from the participationto
tender procedures conducted by Member and by the Community.States A
special for exclusion for refusal should be the of funds whosereason a use
legal origin be demonstrated money laundering. The suspicioncannot

be well-founded. The decision of exclusion of the frommust person
participation the tender procedure should be able be objectedto to

Similary, the member and the Commission should thatcourt. states ensure
the applicable legislation provides for the possibility of rejecting, theon
basis of the criteria, applications for subsidies governmentalsame or
licenses.

Slutligen rekommenderas foljande.

Member States shall, when registering, national level, legalat persons
having their within their territory, seek collect information,seat to
compliance with the relevant rules relating data protection, withto respect

the physical involved their creation and direction, wellto persons as as
their funding, crimethe penetration of organizedto preventas a means
the legitimate business world.

21 1.4 EU-bedrägeridelegationen
.

Information

Sverige medlemsstat for administration bidrag från EU:ssvarar som av
budget EUzs och direktstöd ochstrukturfonder till jordbruket för
uppbörd tullar avgifter foroch vissa gemenskapens räkning.av

EU-bedrägeridelegationen skall enligt sina direktiv Fi 1996:29
uppmärksamma förekommande fallbehov och i lämna förslag till,av,
förändringar i regelverk, organisation för effektivare för-attm.m.
hindra, försvåra eller beivra bedrägerier och andra oegentligheter.

EU-bedrägeridelegationen har i skrivelse den juni till2 1997en
de myndigheter administrerarJustitiedepartementet begärt EU-att som

få till uppgifter bidragssökande tidigaremedel bör tillgång ärom en
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Även från tidigare ellerinformationbrottslighet.ekonomiskfördömd
informa-intresse. Sammabedömsforundersökningarpågående vara av

kreditbedömningarsamband mediTullverketförintressanttion är av
tullskyldiga.

redovisade informatio-denmyndighet kanbidragsgivandeHos en
Informatio-bidrag.for beslutunderlagetdelviktig omavennen vara
omfattningriskbedömning dåmyndighetenspåverkakan dessutomnen

myndigheter harskall Dekontrollerinriktning avgöras.och somav
utbetalandebeslutande ochTullverketinformationbehov är samtav

från budget,finansieras EU:sbidraghandläggermyndigheter somsom
Fiskeri-Arbetsmarknadsverket,jordbruksverk, NUTEK,dvs. Statens

Jämtlands län,län,och Bohusi Göteborgslänsstyrelsernaverket samt
Myndigheterlän.och VästerbottensVärmlands länlän,Norrbottens
länsstyrelser,regionala beslutsgrupper,bl.a.bidragbeslutar äromsom

Programkontoret.Svenskaoch EUlänsarbetsnämnder
informa-pekat viktenhar ocksåEU-bedrägeridelegationen attav

EU-ländema reglerasmyndigheter ihandläggandemellantionsutbytet
effek-myndighetermöjligt för dessablirdet ettgenerellt, så attatt

ärendes hand-undervarandra redaninformerahjälpa ochtivt ettsätt
eller uppbördbidragbeslutförstläggningsfas och inte när omsom nu

fattats.har
hur återbe-förslagnyligen lämnatharEU-bedrägeridelegationen om

EU-medel skall blibetalningarfelaktigaindrivningtalning och avav
svensktdet saknasvisatkartläggninghar ettBl.a.effektivare. atten
indriv-medelåterkravbeslut ochupphävandeför samtregelverk avav

projektstödfor vissasocialfondenochregional-avseende samtning
gemenskapsinitiativ finansierasochoch 6bmålområdena 5inom som

utvecklingssektion.jordbruksfondensfrån

bedrägerikonventionEU:s121
.

förgjortsinsatservilka attkommissionens rapportAv senaste somom
bedrägerierupptäcktaframgårmedelgemenskapernas attskydda som

uppgick1996årintressenaekonomiskaderiktar sig mot gemensamma
brottslighetensåBeloppenmiljoner är att300 storatill omkring l ecu.

pågårEUekonomi. Inommedlemsstaternasåterverkningarfår
korruption.bedrägerier ochmotverkafördärför arbete attett

subventionsmissbruk.straffbestämmelse,SverigeI övervägs en ny
ianvändsförmånellerbidragutkrävasStraff skall kunna ett enom

det förstriderväsentligtändamålför motnäringsverksamhet ett som
beviljats.vilken subventionen
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Bulvanutredningen21 l
.

myndigheterBulvanutredningen hur med tillstånds- elleröverväger
tillsynsuppgifter eller beslutar bidrag skall få bättre möj-omsom

förhindra gällande regler kringgås användningligheter att att genom av
Exempel metoder motverka bulvaner vidgabulvaner. äratt att

myndigheternas möjligheter utreda verkligen bakomståratt vem som
fall förelägga sökande ellerviss verksamhet, i vissaatt parten annan

styrka sin uppgivna ställning i verksamheten och öka möj-attatt
avslå ansökan vid misstanke sökandenligheterna att atten om agerar

bulvan for någonsom annan.
utredningenviktig fråga studerar ägarregistreringEn ärannan som

i fåmansbolag. närvarande registrerar inte ägarför-För PRVägareav
hållanden eller publika aktiebolag.sig i privata Om sådantettvare

infördesregister skulle möjligheterna minska för med brotts-personer
någonavsikterliga bolag där det inte finns ansvarigatt agera genom

företrädare. Ytterligare fördel få bild fysisköverär att en per-en en
i olika juridiska och hur fysiska ochsons engagemang personer se

juridiska bildar nätverk intressen.personer av
Framför aktiebolagen avstämningsbolag, vilketallt de större är

innebär Värdepapperscentralen registererar aktieinnehav.VPC ABatt
Aktieinnehavet till pappersdokument tillhär inte anknutetär ettutan

avstämningsbolagen finns således redankonto hos VPC. För ägar-en
registrering.

kontrollproj ektRRV:s21. 1.7

påbörjat kontrollprojekt i syfte motverkahar under 1997RRV ett att
missbruk med betalningar till och från centralfel, fusk och Enstaten.

kontrollprojektet sikte bidrag, både till enskilda ochdel tarav
företag.

erfarenheterförsta skall kartlägga kontrollverk-RRVI stegett av
samhällssektorer. Syftet skapa forinom olikasamhet är att en arena

sektorernaerfarenhetsutbyte mellan de olika vad gäller kontrollverk-
sådant erfarenhetsutbyte värdefullt.och Genomsamhet pröva ärettom

erfarenheterna kartläggas enligt bl.a. följande.sektorvisa studier skall

fusk missbruk orsaker.problem med fel, och och dessKunskap om

Filosofi och avvägningar för kontrollverksamheten.2.

for förändraImplementering kontrollfilosofi att externa system-av
faktorer.
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erfarenheterkartläggainriktasprojektetdelenandra attDen avav
hög gradimyndighetsgruppernågrainomkontrollverksamhet som

exekutionsväsendetskatteförvaltning,exempelviskontroll,medarbetar
sammanställs ocherfarenheterKontrollmyndighetemastullen.och

erfaren-överföramöjligheternaanalys attochanalyseras görs aven
transfereringsområdet.främst inomsamhällssektorer,andratillheter

ekobrottsforskningUtredningen21.l.8 om

forskning bordebedömdeekobrottsforskning attUtredningen om
ekonomiskagäller dedetdåbrottstillfállesstmkturenbl.a.bedrivas om

66.1996:84,brotten SOU s.

elimineraekobrottförebyggadet attfinnsmöjligheterVilka att genom
förutsättsåtgärderVilkaskedettahur kan t.ex.ochbrottstillfallen,antalet

företagbrottsligaförhindraförföretagetablering attdå det gäller attav
säkerhetskon-subventionssvindelförhindrakanuppstår Hur genomman

utveckla redovis-kanstöd, hurekonomiskafördelningvidtroller manav
försvåras Hurbrottslighetekonomisk etc.såkontrollrutinerochnings- att

internationella organi-denförhindrarbarriärer attbyggakan somuppman
ekonomiska verk-lagligadenmaffiatyp överbrottslighetenserade tarav

forskningenförstärkaanledningfinnsdetockså attVisamheten attanser
affársmoral.affarsetik ochundervisningenoch om

företagsstödförKostnader21.1.9

finns ochstödde olikasammanställning överinte någonfinnsDet som
för dessa.kostnaderna

egentligen DsdetkostarVadFöretagsstödetI rapporten -
och kostna-omfattningderasstödformer,olikaredovisatshar1995: 14

samlatfådet svårtkonstateras är ettattder. I att grepp omrapporten
Därtilldefinieras.stödhurberordetföretagsstödet. Hur ärstort

uppgifterolikakällor harolikasvårigheterandrakommer att omsom
med denberäknades iFöretagsstödetstöd. rapporten,typ avsamma

1993/år 1994.miljarder krtill 50användes,därdefinition persom
ochsocialavgifterinbetalningar treföretagensmotsvaradeDet varav

miljarderdessa 50företagsbeskattningen Imycketgånger så gav.som
bankstödet beak-s.k.detochstödformerindirekta ävenfleraingickkr

tades.
och Kapitalbetänkandet Kompetenshar iFöretagsstödsutredningen -
stöddetberäknat1996:96SOUföretagstöd tillstatligt som gesom



530 kontrollBättre vid tillstånd, tillsyn och bidrag SOU 1997:111

till enskilda företag i form direkta subventioner till drygt 6 miljar-av
krder for budgetåret 1994/95. dettaI belopp ingår även starta eget

bidrag och andra bidrag administreras arbetsmarknadsmyn-som av
digheter. Däremot ingår inte bidrag till jordbruket.

Överväganden21.2 och förslag

21.2.1 Regelsystem administrativa filter motsom
ekonomisk och organiserad brottslighet

Utredningens bedömning: De och regelverk finnssystem som
för tillstånd, tillsyn, offentlig upphandling och bidrag skall
systematiskt användas administrativa filter ekonomiskmotsom
och organiserad brottslighet. samverkanI med andra utredningar
bör regelsystemen och rutinerna för uppnå dettaöver attses
syfte.

När det gäller företagsstöd bör fortsatt utredningsarbeteett
inriktas myndighet for utbetalningarnaatt en svarar av
stöden.

Skälen för utredningens bedömning

Ekonomisk och organiserad brottslighet

kapitell 2 redovisas några definitioner ekonomisk brottslighet. Den
svenska ekobrottsbekämpningen bygger regel justitieutskottetssom
beskrivning från tidigt 1980-tal. En central del beskrivningen är attav
brottsligheten förövas inom for näringsverksamhet interamen en som
i sig kriminaliseradär grunden for deutgör kriminella gär-men som
ningarna. Den ekonomiska brottsligheten utnyttjar näringsverksam-
heten.

inteDet enbart denär ekonomiska brottsligheten utnyttjarsom en
Ävennäringsverksamhet för kriminella gärningar. den organiserade

brottsligheten etablerar företag och driver näringverksamhet, bl.a. i
syfte fråntvätta exempelvisatt smuggling. Det förefaller ocksåpengar
bli vanligare vinning från brott investeras i legalatt näringsverksamhet
skr. l996/97:l7l, 21. Med organiserad brottslighets. avses en mer
sofistikerad och systemhotande brottslighet. sinl avancerade fonnmest
kan sådan brottslighet verksamhet så livskraftigt organiserad ochvara
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legalahota denutanför ochsigställakandenstyrdhierarktiskt att
brottslighetenorganiseradedenGenomsamhällsordningen. ävenatt

mellanberöringspunkterde starkafinnsnäringsverksamhetenutnyttjar
organiserade brotts-ekonomiskadenbekämpametoderna att resp.

skillnad mellannågonupprätthålladärför knappastgårligheten. Det att
förebyggandegällerdetbrottslighetorganiseradoch närekonomisk
för brottsligaanvändsnäringsverksamhetförhindrametoder attatt

syften.

näringsfrihetenhotBrottsligheten är motett

20Enligt kap. §2näringsfriheten.rättighetgrundläggande ärEn
ellernäringdriva utövaibegränsningarfår rättenregeringsformen att

Medintressen.allmännaangelägnaskyddaförinförasendastyrke att
näringsverksamhet.tillstånd drivaochfårundantagfå utanenvar

hothänseendeni tvåbrottsligheten motekonomiska ettärDen
visstinomomfattandeblirbrottsligheten ettOmnäringsfriheten. om-

konkurrensförhâllandena. Deförsämrasbranschvisseller iråde en
näringsverksam-förgällerde reglerföljerlojaltnäringsidkare somsom

miljöbestäm-bryterföretagdemed motkonkurrerakan inteheten som
näringsfrihetenblirsituationer när-sådanaISkattereglermelser, osv.

formalitet.mast en
utredningenbranscherdenågrakännetecknarproblemDetta somav

vänder sigbyggbranschendelarvissataxistuderat, samt somt.ex. av
måleriarbeten.till konsumenter, t.ex.

ökar ochbrottslighetennäringsfriheten ärandra hotet attDet mot
helhet måstesamhälletochenskilda, företagsiktsåblir att somstor

ochregleringaringripandebrottsligheten systemsigskydda mot genom
insatserSådananäringsfriheten. ärinskränkerolikapå sätt resurs-som

försvårar forocheffektivitetsamhällsekonominskrävande, hämmar
näringslivet.

också förgällerbrottslighetenekonomiskadenVad sagts omsom
sig organiseradebrottslighetenbrottsligheten. Närorganiserade tarden

ocksåenskilda intressen,enbart utgörinte ettden utanformer hotar
brottsligheten ökarorganiseradedenrättssamhället. Växerhot mot

näringsfriheten.inskränkakanregleringarbehovet somav

och tillsynTillstånd

näringsverksamhetenibrottslighetenekonomiskadenEftersom operar
Å andra sidan kannäringslivet.gäller förregelsystemutnyttjas de som
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dessa regelsystem användas för motverka ekonomisk brottslighet.att
Framför allt bestämmelser tillståndär och tillsyn intresse.om av
Befintliga regelsystem tillstånd kan skärpas och metodiken för-om
bättras för hindra verksamheten används för ekonomisk brotts-att att

Ävenlighet. befintliga regelsystem för tillsyn kan förbättras i syfte att
upptäcka ekonomisk brottslighet.

Eftersom det vanligtvis aktiebolagsfonnenär utnyttjas försom
ekonomisk brottslighet centrala bestämmelser aktiebolagslagensär
1975:1385 regler hur bolag bildas. Det räcker emellertid inte attom
enbart införa särskilda krav och kontrollsystem i samband med att
bolag bildas och registreras. Aktierna i befintligt bolag kanett över-
föras fysiska eller juridiska bedriver brottslig verk-personer som
samhet. Av intresse därför Bulvanutredningens förslagärstort om
ägarregistrering aktier. Närliggande frågor förhindra fiktivaär att attav
styrelseledamöter registreras något kan ske identitetskon-som genom
troll, ingivande kopia det gäller utländskat.ex. närgenom av av pass
styrelseledamöter. Det problem PRV arbetarär med.som

Även andra tillstånds- och tillsynssystem intresse, bl.a. påär av
miljö- och stiftelselagstiftningens område. viktigEtt del det kom-av
mande arbetet undersöka vilka lämpligastär kanatt system använ-som
das i det förebyggande arbetet ekonomisk och organiserad brotts-mot
lighet.

Bidrag

Kontroll kan förbättras vid prövning bidrag och stöd. Ett kontroll-av
kan byggas exempelvis följandesystem sätt.upp

aktuellaDen myndigheten, NUTEK eller länsstyrelsen,t.ex. grans-
kar ansökan och företaget uppfyllerprövar villkoren enligt stödför-om
ordningen.

Kontroll i samlat företagsstödregister.görs ett Syftetnytt är att
kontrollera företaget inte erhåller dubbla stöd inteatt kan kom-som
bineras. Information eventuella tidigare stöd kan leda till under-om
sökningar hur företaget uppfyllt tidigareöver villkor.

myndigheten2. Om villkoren uppfyllda överlämnasatt är ären-anser
tilldet för alla företagsstöd utbetalningorgan,ett Röret.gemensamt
kontrollerasHär bidraget går till konto. Vidare kontrollerasatt rätt om

företaget belastat, vilket kan skeär kontroll utförsattgenom en av
Ekobrottsmyndigheten.

detOm inte föreligger hinder utbetalning betalas stödet Ommot ut.
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myndighetenbeslutandedentillbaka tillärendetgårföreliggerhinder
granskning.förnyadför

beslutandeskiljaskulleordningnuvarandeJämfört med myn-man
stöd, ochbeslutari dagmyndigheterdighet, är omsomsammasom

utbe-stödsamtligaförmyndighet,utbetalande är gemensamensom
tonvikten vidmyndigheten läggerbeslutandemyndighet. Dentalande

utbetalandedetmedanbidragsvillkorenprövningenmaterielladen av
detföretaget,företräderfinnatecknare attkontrollerar rättattorganet

sker kon-Vidarekontotuppgivnadetharaktuella företaget enm.m.
lämp-kanutbetalningen. Detmedsambandibelastningartroll över

kontrollenutför iEkobrottsmyndighetendenligast ske att nyagenom
Vidareavsnitt .2.2.modell jfr 21holländskenligtdataregisternyttett

företagsstödsregistersamlat upprättas.förutsätts att ett
myndighetutbetalandebeslutande ochbådedetEftersom är enen
beslutmyndighetensförstabidragsärende får deninblandade i ett vara

fattar beslutmyndighetenutbetalandedenavhängigtochpreliminärt att
utbetalning.om

bidragssökandeförföreträdareexempelvisUppgifter att enenom
tidigare varitför sökandenföreträdareellerbrottvissahar begått att en

kan användas istödsystemmissbrukatföretagandrainblandad i som
finnas skälkanriskbedömning. Detmyndighetens attbidragsgivande
bidragsvillko-kontrolleraefterhandiellerdjupare attansökan attpröva

avslagsgrunder.särskildainföraocksåkanefterlevs. Manren

arbetetfortsattaDet

det gälleruppdragetutredningen funnit närhararbetets gångUnder att
omfattandemycketbidragochtillstånd, tillsynvidkontroll ärbättre

utredningar ochandrapågårdel arbetehelsamtidigt genomensom
utredning redo-och dennalämnatshar redanförslagdelstudier. En

gäller inomområde.detta Detantal förslag utsattaocksåvisar ett
har bedömt det,upphandling. Utredningenoffentlig attbranscher samt

justutredningsarbeteomfattandetill dethänsynsärskilt med som nu
förbetänkande dettasammanfattandeför tidigtpågår, ettär att avge

bör ske ifortsätta vilketformi någonArbetet måsteområde. sam-
utredningar.med andraverkan

internationellamed denfoga arbetetocksåaspektviktigEn är att
brottsligheten problemorganiseradeSärskilt denutvecklingen. är ett

landet.till detisolerasinte kan egnasom
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detNär gäller företagsstöd bör det fortsatta arbetet ha målsätt-som
ning utarbetas där myndighet för utbetalningar-att ett system en svarar
na.

Ekobrottsmyndigheten;21.2.2 förcentrum

bekämpning ekonomisk brottslighetav

Utredningens Ekobrottsmyndighetensbedömning: centrala roll
kampeni ekonomisk brottslighet bör gälla det före-ävenmot

byggande arbetet där olika administrativa användssystem som
filter brottsligheten. Praktiskt kan det skemot attgenom en
kontroll Ekobrottsmyndighetenhos ansökningargörs av om
tillstånd och bidrag i samband med tillsyn och offentligsamt
upphandling. lagstiftningFörutom krävs Ekobrottsmyn-att
digheten bygger databas efter förebild från t.ex.upp en ny
Nederländerna.

Bakgrunden till utredningens bedömning

Nederländerna

Vennoot-databas

Nederländerna har databas kallas Vennoot. Den innehålleren som
uppgifter holländska juridiska olika slag desamtom personer av
fysiska knutna till företagen såsom aktieägare,är verk-personer som
ställande direktörer och styrelseledamöter. Uppgifterna i databasen

frånkommer olika register, bl.a. Handelskammarens, där samtliga
näringsidkare registrerade. innehållerVennoot ocksåär uppgifter från
kriminalregistret.

totalaDet antalet juridiska 500 000 räknarärpersoner men man
med enbart 250 driver000 verksamhet. Mellan 350 000-600att 000
fysiska finns i registren.personer

Verksamheten lyder under justitiedepartementet.
Vennoot-systemet började byggas under 1980-talet. Bakgrundenupp

upptäckte det fanns behov få kunskapatt att ett stort attvar man av
relationer mellan företag och fysiska Uppgifter behövdesom personer.

också förhållanden mellan olika företag, bl.a. följdom som en av
fysiska i olika juridiskapersoners engagemang personer.

Uppgifter kan fås vilka olika företag fysisk verk-ärom en person
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aktieägare.ellerstyrelseledamotvilketi och sätt, t.ex. somsam
varandra ochrelationer tillbolagensaktuelladeocksåBesked omges

bildfå klarHärigenom kanföretag. överandrarelationer till enman
finns.nätverkvilka som

uppgiftfå på vilkajuridiskviamöjligtocksåDet är att personen
juridiskadennätverk beroendeifinnsfysiska ettpersoner som

andra företag.medrelationerpersonens
bolag skallundersökaförprimärtanvänds nyttVennoot ettatt om

intresse forocksåeller inte. Datasystemetfå registreras är stortav
nätverk. sällanbild olika Intefådetta kanpolisen överengenomsom

undersökervarandraoberoendepolisenheterolikaupptäcks att av
underlätta polisens arbeteolika håll. Förfrånnätverk, attmensamma

vissställt frågorpolisregel vilkenregistreras personom ensomsom
paraspolisutredningarvid behovkanHärigenomvisst bolag.eller ett

ihop.
skatteförvaltningen.frånuppgifterbörjade1996-1997Under tas

beskedeftersom deintressantauppgifterSkatteforvaltningens är ger
projektavseende vissaföretagfriståendemellansamarbeten somom

skattehänseende skallenheter iinblandadeföretagsinnebär att resp.
for sig.bedömas

objection "of"Declarationbolag ochRegistrering noav

inteJustitiedepartementetbolag krävsfå registreraFör attnyttettatt
prövningen.används vidUppgifter i Vennootinvändningar.har några

risk fördet finnsinteobjection lämnasofDeclaration attEn omno
användas forregistrering, kommerförföremålbolag, attärett som

viktig borgenärskada borgenärer. Enkommersyften ellerolagliga att
Även sker kontroll.bolagsordningändringvidskatter.är staten enav

deklaration verk-lämnaförgrund ärYtterligare attvägraatt enen
ordning.och allmänöverensstämmelse med lag Detisamheten inte är

integritet, dvs.näringslivetsskyddamedhögre syftet är attattsystemet
näringslivet.iskall integrerasintebrottslingar

hadeBrottslingar,medgodaErfarenheterna systemet.är annarssom
förTröskeln höjs demhålls utanför.näringsverksamhet,drivakunnat

värdefulla tips och derasPolisen fårivill sig systemet.tasom
underlättas.arbete

Objection.Declaration ofefter förfrågan NolämnasSom nämnts en
lämnas inte någoninte skall registrerasbolagetmyndighetenAnser att

Myndighetenregistrering.hinder fordeklaration, vilket är ett anger
Uppgifterlämnasvarför deklaration inteföraldrig grunden ut. omen
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brott o.d. kan därför inte spridas till tredje En avstyrkan attman. om
lämna deklaration kan överklagas. sådanI kommeren en process
givetvis fram grunderna för varför deklaration inte lämnats. Pro-en

sker mycket sällan, vilket myndigheten beklagar eftersomcesser man
vägledande praxis.behöver

myndigheten tveksam tillOm ansökan lämnas ärendetär överen
till polisen i samarbete med åklagare sig i frågan. Polisenyttrarsom

alltså utredning.gör en egen
Handläggningstiden veckor,2-3 räknar med kommaär attmen man
till timmar. Tidigare kunde handläggningstiden48 8uppemotner vara

veckor.
Varje år kommer omkring ansökningar50 000 till myndigheten.
dessa undersöks mellan 2 000-3 000 OmkringAv 150noggrant.mer

ärenden överlämnas till polisen.

kontrollenNärmare om

ofDeclaration objection lämnas kontrollerasInnan någonen no om
fysisk juridiskeller i relation till det bolaget i konkursärperson nya
eller har varit i konkurs. Kontrollen omfattar också fysiskom en

har varit inblandad i konkurs via företag. Karens-ett annatperson en
för konkursertiden åtta år. någon konkurs förekommitHar underär
tid förhållandedenna kan detta leda till avslag. Myndigheten gör en

värdering hur konkurs bör påverka frågan registrering ettav en om av
bolag.nytt

Myndigheten beaktar brott åtta år tillbaka. Inte alla brott rele-är
särskilt intresse ekonomiska brott.Av Man arbetar medärvanta. attnu

fram två listor brott. På lista skall finnasA brott omedel-överta som
leder till deklarationbart inte lämnas. På lista skall finnasBatt en

sådana brott kan innebära deklaration inte lämnas,som en men som
undersökas i detalj.måste mer

svårt få uppgifter brottDet i utlandet. utlänningarär Föratt om
krävs intyg standard of good condition. På sikt krävsett ett sam-
arbete mellan olika länder för utbyte information.av

Varningar

innehållerSystemet varningar lagts polisen. Polisen harsom av
meddelat vill ha information visst företag eller vissatt ettman om en

Om vamingssignal kommer i ärende meddelas poli-ettperson. en upp
ofta har sådan information eftersom fårstor nyttasen, som av man en

indikation hur misstänkt brottslighet ut.om en ser
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förändringarFramtida

inte enbartundersökningkrävseffektivare attfåFör systemet enatt
också närbildas,bolag t.ex.dvs. utanvid ingången, när ett senaresker

dennahurundersöksnärvarandeFörbyterbolageti ägare.aktierna
ske.kanutvidgning

endast finnsdetärendenhanteringen närproblem ärEtt avannat
brottmålinnantid avgörslångdetEftersom ettbrott.misstanke tarom

hållbarajuridisktskapaeffektiv. Atttillräckligtinteregleringenanses
emel-brottsmisstankar ärgrundenbartavslagsbeslutförgrunder av

utrednings-sådantdockpågårnärvarandeuppgift. ettFörlertid svåren
arbete.

inflytandebestämmandeskatteskulder harmed ettOm personen
myndighetenskallregistreringförföremålföretag äröver ett som

bolagetsöverstigerskuldernadeklarationlämnakunna vägra att omen
tillgångar.

Användningsområden

får ställaskravdekontrollslagsföranvändaskan somSystemet aven
kan frågakommunupphandling. Enoffentligvidleverantören

bolagvisstföreträder ärde ett sommyndigheten sompersonerom
fåansökthadedegodkännas attskulleupphandlingför omaktuellt om

anledningdetfinnstillstyrkanintebolag. Lämnasregistrera nyttett en
kontrolleraochförsiktigenhetenupphandlande extraattför den vara

karaktäriseraskanregelsystemet närmastTillämpningenföretaget. av
kreativt.ellerflexibeltsom

användasupphandling kan VennootoffentligförPå sätt somsamma
bidrag.ellertillståndbegärföretagkontrolleraför att som

kan detrelationernätverkåskådliggörVennoot ettGenom avatt
korruption.utredaochförebyggaföranvändas att

föranalysinstrumentsärskildainföra attocksåMan attöverväger
branscher.olikaiutvecklingenstudera

bedömningutredningenstillSkälen

förebyggande arbe-detredovisat hurutredningenföregående hardetl
utvecklaskanbrottslighetorganiseradochekonomisk genommottet

offentligochbidragtillsyn,tillstånd,hanterarregelsystemdeatt som
brottsligheten.filteradministrativa motanvändsupphandling som

fårbidragsmyndigheterexempelviskanFörbättringar göras attgenom



538 kontrollBättre vid tillstånd, tillsyn och bidrag SOU 1997:1 ll

överblick alla bidragöver företag erhållit och söker.ett Utred-en som
ningen har pekat fördelenpå med myndighet för samtligaatt en svarar
utbetalningar Röret. Vid tillstånd och tillsyn samverkan mellanär
myndigheter betydelse för nå framgång.stor Uppgifter brott,attav om
konkurser, restförda skatter och avgifter kan användas im.m. myn-
digheternas arbete.

Gemensamt för utredningens de administrativa systemensyn
kan användas filter den ekonomiska ochsom en resurs motsom som

organiserade brottsligheten tillgång till informationär och bearbetning
information. enskildaFör beslutande myndigheter kan tillgången tillav

information förbättras och samordnas, exempelvis PRV:s olikagenom
bevis.

denFör kvalificerade brottsbekämpningen krävs emellertid tillgång
till känslig information, möjlighet till sambearbetning många regis-av

och uppgifter frånäven utländska myndigheter.ter krävsDet också
för analys. Detta talar för det kvalificerade arbetet skerattresurser mer

inom myndighet. Det lämpligt Ekobrottsmyndigheten,är atten som
bildas vid årsskiftet och bl.a. skall samordna kampen densom mot
ekonomiska brottsligheten, blir för detäven preventivaett centrum
arbetet i hänseende.nämntnu

Det skulle innebära myndighet skall fatta beslutatt en som om
exempelvis visst tillstånd skulle inhämta Ekobrottsmyndighetensett
uppfattning i frågan. I regelsystemet förutsätts då det har införtsatt en
avslagsgrund sikte ekonomisk eller organiseradtar brottslighet.som
Ekobrottsmyndigheten skulle ha tillgång till all relevant information,
dvs. uppgifter från polisregistret, skatteregistret, bolagsregistren och
den verksamheten uppgifter från utlandet.samtegna

Ekobrottsmyndighetens angivna funktion bör utredas i fortsattnu ett
arbete regelsystem administrativa filter.om som
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Socialförsäkringsröret.2.321

ekono-denikomponentviktigbedömning: EnUtredningens
arbetskraft. Inteanvändningbrottsligheten svartmiska är av

bidragsbedrägeri,medarbete attt.ex.kombinerassällan svart
lön.medtillsammansuppbärsA-kassa svartochsjukpenning

bidragsbe-minskasamtidigtocharbeteförsvåraFör svartatt
socialförsäkringsfönnånerökakontrollen närmåstedrägerier

förmyndighet samt-skekanbetalas Det att svararut. engenom
socialför-därframdärförbörutbetalningar. Ett tasliga system

mydighet.betalassäkringsförmåner ut av en

bedömningutredningenstillBakgrunden

RRV:s rapport

och fusk i-systembristerFUSKiharRiksrevisionsverket rapporten
välfärds-ikostnadernaberäknat1995:32RRV attvälfárdssystemet

uppgår tillårligensystembristerochöverutnyttjandefusk,försystemen
ochmellan 1,5beräknasbeloppdettamiljarder kr. Avochmellan 75

ochförtidspensionärersjukskrivna,tillbetalasmiljarder kr personer3,3
Enligtarbetarsamtidigtocharbetslöshetsersättning svart.har somsom

utbetal-och tiomellanmellangår procentbedömningRRV:s avsex
arbetar ltillarbetslöshetskassorna svart.frånningarna sompersoner

fallendast tvåtankeväckandemycket är attsammanhangdetta av
arbets-uppdagatsA-kassaersättning frånmedkombineratsvartjobb av

oktober 1994tilljanuarifrånperioddenunderlöshetskassoma som
RRV.undersökts av

till mins-syftarförslagmängd attframför iRRV rapporten somen
föreslåssvartjobbenminskaFörutbetalningarna.felaktigade attka

sambearbetningochmyndighetermellansamverkanökadbl.a. av
svartarbetenförÄven riskendärbranscherstudierriktaderegister. mot

bör,svartarbetenkontrolleneffektiviseraföreslås. För att avär stor
rapporteringmånadsvisutvidgadåläggasarbetsgivareenligt RRV, en

Bransch-inskjutasanställd. kanHärpreliminärskatt attinbetald perav
fåskallSkattemyndigheten rättföreslår attsaneringsutredningen att av

för vilkauppgiftermånatligaspecificeradebegäraarbetsgivare omen
förslagskatt Ettpreliminärarbetsgivaravgifter ochlöntagare avser.

utbetal-enligt RRV,sikt gemensamtbör är, ettövervägassom
skulleersättningar. lochbidragstatliga systemetförningssystem

skullevilketoch bidrag, sättainkomsteruppgifteraktuellafinnas om
utbetalningar.felaktigaförstopp
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Statskontorets undersökning

På uppdrag Förvaltningspolitiska Kommissionen dir. 1995:93 harav
Statskontoret undersökt alternativa utformningar och IT-stöd beträf-
fande flertalet transfereringar till hushållen. Utredningen har redovisats
i Bättre bidragenrapporten Ett samlat förgrepp systemom trans--
fereringar till hushåll SOU 1996:180. I skisseras altema-rapporten en
tiv utformning dagens för olika bidrag ochsystem ersättningar.av
Enligt skissen skulle antalet bidrag minska från tjugo till ochsex en
sammanhållen statlig organisation, det Centrala Trygghetsverket

för förvaltningen transfereringama. l avsnitt tänkbarasvara ettav om
lösningar i framtiden anförs medborgarna i framtid kan bäraatt meden
sig alla aktuella uppgifter inkomster och förmåner i s.k.ettom smart
kort, vilket skulle effektivisera inhämtandet och kontrollen uppgifterav

bidrag skall betalasnär ut.

Skälen till utredningens bedömning

I såväl kontantbranschema entreprenadbranscher finns problemsom
med anställda arbetar för lön,att dvs. lönen inte isvart att tas upp
deklarationer och inga skatter och avgifter hänförligaatt tillärsom
lönen betalas. Den arbetskraften viktig komponentsvarta är i denen
ekonomiska brottsligheten. Kan försvåra för den arbetskraf-svartaman

minskar också den ekonomiska brottsligheten.ten
Inte sällan får har lön samtidigt undersvartsamma personer som

falska premisser olika former ekonomiska bidrag från socialförsäk-av
ringssystemet. bidragNär eller ersättning begärs inte attuppger man
den inkomsten finns eftersom förutsättning försvarta få bidrag iatten
regel arbetsinkomst,är något skäl, saknas.att av

Den arbetar betalning och samtidigt får sjuk-mot svartsom t.ex.
penning eller förtidspension sig skyldig till dubbelfusk.gör till-Han
skansar sig under falska förutsättningar förmåner från försäkrings-ett

andra finansierar betala skattersystem och avgifterattsom genom
medan han själv inte betalar till detta Egentligen det frågasystem. är

trippelfusk. Den arbetar hos företagare dennesvartom som en ger
konkurrensfördelar i fall medför seriösasämsta företagare,attsom som
har personal betalar skatter och avgifter, slås ut.som

förekommerDet också redovisade löneinkomster kombinerasatt
med ersättningar från socialförsäkringssystemen. blirDet då fråga om
enbart bidragsfusk.

Företrädare för flyttbranschen har många de duk-uppgett att av
tigaste arbetarna i den branschen registreradeär arbetslösa och attsom
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och fårarbetare begärarbetslöshetskassa.från Dessaersättningde får
skattepliktigadentimlönerarbetentillfälligavid svarta motsvararsom

finns också inombranschen. Problemeniövrigt tillämpaslön isom
byggbranschema.ochexempelvis restaurang-

intressanta ochfinnsStatskontoretsochbåde RRV:sI rapporter
effektivaBranschsaneringsutredningenenligtförslagtänkvärda ärsom

formsärskilt denbrottsligheten och dåekonomiskadeni kampen mot
bidrag.arbete ochkombinationenbestår i svartsom

bidrag försvårarfuska medmöjligheternaminskaGenom attatt
Försäk-arbeta Norgevill lför denockså svart. svararsomman

med undantag social-samtliga bidragutbetalningförringskassan avav
fusket.minskari Norgeordningbidrag. avsevärtEn ansersom man

socialförsäkringamafusket medangeläget minskadessutomDet är att
upprätthålla skattemoralen.medel ochallmännaför hushålla medatt

och andra fördelarbesparingarkanSammanfattningsvis görasstora
säkrare fusk.blirsocialförsäkringssystemenuppnås motattgenom

uppgifter ochinhämtandetbedömning måsteutredningensEnligt av
och i efter-ersättningar beslutasellerdessa, bidragkontrollen närav
fusket.medskall komma tillföreffektiviserashand, rättaatt man

bidragolikaadministrerarmyndighetersikt måstePå kort som
myndigheter.uppgifter hos andra Omtill relevantafå tillgångkunna

register.sambearbetningskemöjligt bör detpraktisktdet är avgenom
register kan användassambearbetningexempel kanSom nämnas att av

för vitsamtidigt arbetarsjukpenning ochharför hitta deatt som
för alla utbetal-myndighetsikt börlite längrebetalning. På svaraen

före-utredningenliknandeSocialförsäkringsröretningar sätt som
Även kan olikadetFöretagsröret.för företagsstödslagit varaom

myndighet förbidragen börmyndigheter beslutar svaraenomsom
betalaskontrollen vilka medelkanHärigenomutbetalningarna. somav

bli bättre.ut
inkomsterfrån arbete ellerredovisar inkomstervarkenDen som

föremål för skattemyn-blirlön, A-kassa, gärnaersätter t.ex.som
försörjer sig ochhur sådanFrågandighetens intresse. är personen
inkomster måsteskönstaxering sker. Svartadärförrisken är stor att

förut-bidrag. löninkomster, Svartmed vitadärför kombineras t.ex.
bidragsutbetalningar minskafelaktigadärför ofta bidrag. Kansätter

arbetet.försvåras också det svarta
dubbelfusket effektivaför få påaspektviktig ärEn att stoppannan

bidragsfusk. börmed Densanktioner någon ertappasnär ertappas som
framöver.under relativt lång tiddenna förmånmöjligheten fåmista att

Återbetalningsskyldighet endast den eller desjukpenning fört.ex.av
tillräcklig sanktion förfuska intemeddagar då ärattertappats enman
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avhålla från missbruk.att
fortsattl arbete bör socialförsäkringssystemet beaktasävenett

finnseftersom det stark koppling mellan arbete och bidrags-svarten
fusk. dessutomDet angeläget minska fusket med socialförsäk-är att
ringar. Utredningen föreslår därför fram där socialförsäk-att system tas
ringsförmåner betalas myndighet, företrädesvis Försäkrings-ut av en
kassan.
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Korruption22

jullaxen.chokladaskenochstorlekeni diskussionerSverige har fastnatI om-
dimensioner.helt andramed korruption harproblemenmåste blicken och inselyfta att

ekono-denKorruptionbedömning: ärUtredningens ett av
proble-SverigedagensSmörjmedel. lbrottslighetens ärmiska

intematio-ochdetroligen inte öppna gränsernastora, menmen
allvarligt slag.korruptionexponeringen förökarnaliseringen av

ikorruption bör kartläggasmedriskernaochFörekomstema av
bättre intem-exempelvisberedskapensyfte höjaatt genom

revision.

bedömningutredningenstillBakgrunden

upphandlingvid offentligKorruption

enkätundersökningtillrefererar RRVupphandlingsinI rapport enom
inköps-Av 187Kommunaktuellt 1996-05-30.ipubliceratssom

1990-talet fåttde under53ansvariga i kommuner procent attuppgav
mutlagstiftningen.med tanke Förtveksammaförslag kan varasom

drygt 20engångsforeteelser,varitdetde flesta har procent uppgavmen
och med någraoch tillåreterbjudanden flera gångerfåttdeatt om

utvisartelefonenkätgjortmånad. harvarje RRVgånger attsom sexen
kontrollfinns behovinköpschefer dettillfrågadetio tror att av avav

upphandling.
enskilda upphand-förekommerenheterupphandlandeInom att

arbetsgivarens intressen.i stridtjänstemänlingsansvariga motagerar
med företagaffärerellerUpphandlare kan görata mutort.ex. som

Följdennärståendeupphandlaren eller ärkontrolleras attpersoner.av
vissa leveran-i syfteåsidosättskonkurrensreglerLOU:s att gynnaom

får betala förenhetenupphandlandedenFörlorarna ärtörer. som
order.går mistekonkurrerande företagmycket och om ensom
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Stockholms läns landsting

efterLandstingen landets offentliga arbetsgivare.är, störstastaten,
Enbart Stockholms läns landsting har 57 000 anställda och 30omsätter
miljarder kr.

förLandstingets revisorer revisionsverksamheten. Revisorer-svarar
består både politiskt tillsatta lekmän och yrkesrevisorer. helEnavna

del revisionstjänster köps Revisorerna bedriver kontinuerligtexternt. ett
revisionsarbete där ledorden säkerhet och effektivitet.är

På har emellertid landstinget genomförtår särskilda projektsenare
förinom revisionsverksamheten. Bakgrunden vetskapenärramen om

företag i genomsnitt förlorar 2-5 omsättningen grundatt procent av
interna och oegentligheter.externaav

särskilt arbete gällde de kredit- och bensinkort användsEtt som
landstinget. Samtliga kontrollerades.inom kort revisionenGenom

del oegentligheter och problem.uppdagades Bl.a. förekom det atten
befattningshavare attesterade högre befattningshavareslägre kostnader.

Revisionen har lett till uppstramning vissa rutiner.en av
arbete gällde Landstingsservice för centralupp-Ett annat som svarar

handling. Olika inom landstingetenheter sedan inköpgör genom
centralupphandlamaenskilt avtalVarje gäller inköpgöravrop. som

miljoner kr. Landstingsservicemellan l-lOO har tagit framInom man
särskilda regler gäller vid upphandling. Bl.a. Landstings-som svarar
service för alla kostnader och upphandlama låter sig aldrig bjudas på
något.

det FörrådsprojektetGenom s.k. har registeranalys skett meden en
databaserad metodik kallas för förrådsñlterteknik. mängdEnny som

uppgifter från fakturor, lönebesked o.d. körs i datorn i syfte hittaatt
samband. kan telefonnummer finns hosDet bådet.ex. ettvara som en
anställd företaginköpare i landstinget och levererat produkter.ett som

sådant samband kan intressant undersöka.Ett Me-närmareattvara
ñltreringsteknikenningen skall utvecklas vidare.är att
projekt skedde i samarbeteEtt med BohlinsKPMGannat som

gällde minska för förtroendeskadligarisken händelser. Gransk-att
här sikteningen den politiska ledningen och förvaltnings-tog

ledningen. Undersökningen gällde bl.a. arvoden, reseräkningar o.d. Det
främsta syftet åstadkomma säkra rutiner för olika slag eko-attvar av
nomiska transaktioner. Landstinget hade fall medett en person som
felaktigt uppbar för höga arvoden.
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Internkontroll

gäller förordningen 1995:686uppräknade myndighetervissaFör om
förordningenmyndigheter m.fl. Enligt skallvid statligaintern revision

myndighetens kontroll igranskningintemrevision system,avavse
intern kontroll.organisationrutiner och

sådan skallrevisionsplan. Enskall beslutaMyndigheten om en
övergripande analysgenomfördrevisioninom interngrundas på aven

verksamheten riskanalys.granskandefel i denrisken för väsentliga
beskrivningbrister,innehålla identifieradebörriskanalysEn aven

gransk-prioriteringbristernaidentifieraderisker utifrån de samt aven
uppfattade riskerna.utifrån deningsinsatser

oegentligheter olika slag.förhindraIntemkontoll sikte atttar av
lönehanteringoch utbetalningsrutiner,in-Granskningen riktas mot

s.k. lufigubbar,öveitidsersättningar ellersemesterersättningar, extra
falska fakturor, kontokort och kassor.

undersökningarKPMG Bohlins

PÅ enkätunder år 1995SIFOBohlins uppdrag genomfördeKPMG en
näringslivet. Enkätensvenskaekonomiska oegentligheter i detom

anställda.antaletefterräknatde företagen,riktades till 1 000 största
medvetetettdefinieradesekonomiska oegentligheterBegreppet som

någonberövaavsiktenutförts medplanerats ochvilseledande attsom
borde hafelaktighetmörkaeller rättigheter.egendom Att när en

också vilseleda.påtalats ansågs attsom
responden-huvuddelenochSvarsbenägenheten 60 procent avvar

ekonomi/finansdirektör.ellerverksamma VDterna somvar
mycketellersjälva hartredje respondent de storVar storattanser

företag.ibegåsoegentligheter kankännedom hur ekonomiska ettom
problemföretagen detUngefär tredjedel är stortettattanseren av

tredjedel äroegentligheter i näringslivet. Enmed ekonomiska annan
problem.tredjedel inteosäkra och resterande det stortettser som

Över öka ochkommerekonomiska oegentligheterhälften atttror att
främstökningenminskning. tillbara på Skälen8 procent tror ansesen

skälAndraförsvagas och moral.samhället på är attatt normervara
arbetetförebyggandeförövama blir kompetenta samtidigt detsommer

kontrollfunktio-minskar, bl.a. personalnedskämingar i viktigagenom
ocksåinflytandetinternationella och IT-utvecklingenDet angesner.

bedömda utvecklingen.skäl till densom
följdenkäten undersökningar KPMGsvenskaDen är en av som

tjugotal länder och sammanfattats i skrif-genomfört iBohlins ett som
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april 1996. framgårInternational Fraud AvReport rapporten attten
företag.tydligt problem för världensoegentligheterekonomiska är ett

företagen under detharundersökningarna 52Enligt procent senasteav
ökat. SkäletProblemen också haför oegentligheter.året utsatts synes

upplösning samhälletsbedöms bl.a.till oegentlighetema vara en av
bl.a. kickbacks, ochVanliga fall oegentligheter är mutornormer. av

kommission.
företagen förebyggan-skydda sig oegentligheter arbetarFör att mot
befattningarde. ökar intemrevisionen, inför rotationMan m.m.

Arbetet ochEU OECDinom

Kommissionen har utarbetat Grönbok den offentliga upphand-en om
lingen inför framtiden denna framgårKOM 96 583. Av att en mer

politik i fråga offentlig upphandling inte bara för med sigöppen om
fördelar det gäller resursutnyttjandet också andra och mindrenär utan
uppenbara fördelar. Lojala, icke diskriminerande upphand-och öppna
lingsförfaranden minskar risken för bedrägeri inomoch korruption
förvaltningen.

globalt perspektivI det naturligtvis angeläget verka förärett att att
upphandlingsreglema utformas sådant illojal konkurrenssättett att
förhindras.

OECD pågårInom arbete med fram rekommendationerett att ta om
leverantör kan uteslutas från vederbörandeupphandlingatt en en om

varit inblandad i korruption, statstjänstemän. kanEtt sättt.ex. mutat en
leverantören skriftligen följs ilagstiftningenatt garanterar attvara

olika avseenden, inga lämnats eller kommer lämnas,t.ex. att mutor att
och leverantören har fungerande intemkontroll. Visar det sigatt en

förekommit följer civilrättsliga sanktioner.att mutorsenare
OECD har nyligen beslutat det fr.0.m. slutet skall1998att varaav

förbjudet i alla OECD-länder utländska tjänstemän. Idag haratt muta
endast tiotal medlemsländer inkl. sådana förbud. Bakgrun-Sverigeett
den till beslutet problemet intemed i internationella affärer,är mutor
minst inom vapenhandeln.

Vidare pågår arbete inom för bekämpa den organiseradeEUett att
brottsligheten. handlingsplanI bl.a. följande.en anges

Den organiserade brottsligheten allt hot samhälletblir störreett mot som
känner det och vill bevara det. Brottsligt beteende inte längreär en

individuell organiserad företeelse det civilautan en som genomsyrar
samhällets olika strukturer och faktiskt hela samhället. Brottsligheten
organiseras allt de nationella och utnyttjar därvid ocksåöver gränsernamer
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kapitalden fria rörligheten for och Tekniska nyhetervaror, personer. som
elektroniska banktjänster visar sig lämpligaoch red-Internet ytterstvara

begå brott eller för överföra uppkomna vinsterskap antingen for tillatt att
verksamhet. Bedrägeri och korruptionskenbart laglig antar enorma propor-

både medborgare och samhällsinstitutioner.tioner och lurar

problemen med den organiserade brottsligheten harbakgrundMot av
rekommenderat kommissionen utarbetarEuropeiska rådet inom EU att

kriminellamöjligt hindra medlemmar idetbestämmelser gör attsom
anbudsförfaranden. särskilt skäl tilldelta i bl.a. Ettorganisationer att

utnyttjandeanbudsförfaranden skulledeltagande iuteslutning från vara
Europeiska rådet harlagliga inte kan bevisas.kapital ursprungvarsav

politikutvecklar allsidigrekommenderat inom EU motatt enman
gäller offentliga upphandling.korruption, bl.a. detnär

försäkra sig demedlemsstaternaVidare rekommenderas attatt om
uteslutasmöjliggör leverantörer kannationella lagstiftningama att som

brottslighetmed anknytning till organiseradhar begått olagligheter
inblandade iskäligen misstänkta föreller kända ellerär att varasom

organiserad brottslighet.

BrokeringIllegal Information

i Sverigedet inte talats så mycketform korruptionEn äromsomav
Infonnationsmäklare köper hemligBrokeringIllegal Information IIB.

i anbuds-sedan säljs till leverantörerillegalinformation väg ensom
projekt. räknar medmycket Igäller Västeuropastora manprocess som

förutsätterinforrnationsmäklare.sextiotal Systemetfinnsdet agenterett
infonnationsmäklaren.långsiktiga avtal medträffatkan ha hasom

upphandlingen och hardet företaganställd görAgenten är som
ha sådan ställ-kan ocksåinformation.hemlig Agententillgång till en

sökaanbudsförfarandet. Arbetet gårdenne kanning ut attstyraatt
anbudsför-påverkametoderoch med olikaanbudinformation bl.a.om

farandet.
i sambandproblem år 1988dettafickl Norge ögonenuppman

leve-fallande domar. Tretill fleraleddeVeslifrikk-affären,med som
kundeinformationköptkontrakt och tacktävladerantörer ett vareom

ändåochmiljoner NKRmed 100sitt anbudanbudsgivare höja överen
ligga lägst.

utredning,Andvigbyggerredovisningen JensföljandeDen
UtenrikspolitiskNorskoljeindustrientrusler iutroskapøkonomisk og

Ågesamtal med säkerhetsexpertenoch1994Institut, 187,nr.
Sivertsen, Esso.
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för och kon-Andvig har det utvecklats marknadEnligt agenteren
for affärs-anlitas myndigheter och företag påverkasulter attavsom

internationella affärer skulle det finnasSärskilt vidavtal. ett stort
inte obetydlig delkonsulthjälp. Andvig bedömerbehov att en avav

påverkan anbud. utvecklingtjänster sikte olaglig Dennadessa tar av
och anläggningsbranschen fickstartade i början 1970-talet då bygg-av

har sedan tagit efter de affärs-kraftigt uppsving. Oljebranschenett
anläggningsbranschen.metoder utvecklats i bygg- och Dessutomsom

personal mellan dessa branscher.överströmning teknisksker aven
med korruption ökande, i denEnligt Andvig problemetär även

problemet potentielltutvecklade västekonomin. Han äratt settanser
sektorn med hänsyn till den starkaallvarligast inom den offentliga

skadeverkningama. ocksåspridningsrisken och de direkta Han menar
främst etisk inte ekonomisk.skadeverkningama är natur,att av av

risken för korruption hård kon-Strukturella element ökar ärsom
anläggningsprojekt och anbuds-bygg- eller slutetkurrens, stora ett

och värderats väljerEfter det anbud kommit denattsystem. upp-
förhandla med. dessahandlande enheten några leverantörer Föratt

intresse känna till varandrasdet naturligtvisleverantörer är stort attav
anbud. denna finns således starkt incitament inbyggtI ett attprocess

information. Med hänsyn till den upphandlandeköpa att motparten,
information anbuden finns det ingasitter inne med allenheten om

få del infor-moraliska for leverantörernastarka spärrar att av samma
f°ar anbudet på grund lägsta pris kanmation köp. Dengenom som av

i pris leverantören fått information hur högt denär omsenare upp
ligger uplift.andra anbuden

företrädare for den upphandlande enheten blirvariantEn är att en
köpt leverantör i syfte kravspecifikationer och andraatt genomav en

faktisk monopolsituation för leverantören.metoder skapa Leveran-en
kan också köpa företrädare skall påverka beslutsfattaren.tören en som

Båda metoderna kan kombineras med manipulationer andra leveran-av
anbud.törers
leverantör kan i samarbete med insider hos upphandlandedenEn en

eventuellt via inforrnationsmäklare,enheten, utesluta vissa arbetenen
borde ha varit med ursprungligai det upphandlingsunderlaget.som

kan det lägsta anbudet, i föroch sigLeverantören ärge som en
förlustaffar, slutligen vinst tilläggs-uppnå och ändrings-men genom
arbeten.

vanlig kommissionEn 3 på kontraktssumman.procentuppges vara
ändrings- och tilläggsarbeten provisionenFör högre, mellan 10-15är

procent.
Andvig har gjort räkneexempel korruptionen i denpå norskaett
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oljeindustrin. bör understrykas det fråga beräkningarDet äratt om som
grundas på intervjuer med polis, säkerhetsexperter m.fl. Omkring 17,5

avtalen påverkas informationsmäklare. För oljeindustrinprocent av av
det fråga avtal på omkring miljarder19 NKR påverkas.är om som

oljeindustrin den faran med korruptionFör den kanär största att
leda till dåliga och farliga tekniska lösningar i fall kanvärstasom
medföra miljökatastrofer. finnsDet exempel undermåligtett att ett

följdköptes manipulerad upphandling.pumpsystem som en av
Andvigs förslag minska illegaladen informationshandeln äratt att

legalisera handeln. kan skeDetta övergår från slutnaattgenom man
till anbudssystem och det gäller olje-öppna öppen näratt vara mer
industrins interna information. skulle därförDet inte längre finnas så
mycket hemlig information kvar kan säljas. Nackdelen med öppnasom
anbud emellertid risken ökar för kartellbildning.är att

samarbetar oljeindustrin med polisen förI Norge motverka IBB.att
finns särskild inomI Stavanger økokrim arbetar meden grupp som

dessa frågor.
Internationellt samarbetar oljeindustrin infonnations- ochgenom en

koordinationsgrupp i London. Genom bl.a. databas samlasstoren
information informationsmäklare,bl.a. leverenatöreragenter,om m.m.
På lokalplanet kan kontakta denna för utbyta infonna-attman grupp
tion. också utbilda personal verksammaMan påärsatsar att som

positioner.utsatta

Justitiekanslerns förstudie

Justitiekanslern uppdrag regeringen nyligen gjort förstudiehar på av en
oegentligheter offentlig förvaltning februariFörstärkt skydd imotom

1997. konstaterar det inte finns några belägg för det förJK att att
närvarande skulle finnas korruptionnågra överhängande risker för av
allvarligare slag. ifrågasätter emellertid inte sidanJK det vidom av
myndigheternas intemkontroll kan finnas behov ordning förett av en
kartläggning och analys central nivå beträffande riskerna för denatt
offentliga förvaltningen påverkas och infiltreras från brottslighetens
sida. Genom underrättelseverksamhet och utredningar i enskilda fall
skulle det kunna byggas kunskapsbank nationell nivå röran-upp en
de ekobrottslighet och brottslighet kan misstänkas hagrövreannan som
anknytningar till myndighets verksamhet eller till dessnågonen av
anställda.
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bedömningutredningenstillSkälen

fleraaktualiseratskorruptionhar frågorutredningsarbetetI om
upphandling.gäller offentligdetfrämstkanskeområden, närmen

för påtryckningarföri riskzonenbefinner sig utsättasUppköpare att
privat-belopp.mycket FörgällerVissa inköpmutförsök.och stora en

tillerforderliga medelihoptidlångdetkan attta exem-sparaperson
kost-medan sådanasegelbåt,utlandsvistelse ellerlängrepelvis enen

förkontraktssummanpromillesigenbartkanskenader rör enavom
hävstångseffekt skaparorder. Dennafårleverantör ettstörresom en

finnsproblemupphandling. Demanipuleratryck angettsatt som
näringslivet.sektornden offentligainomsåväl som

eftersommed korruptionproblemenfingretsvårtDet sättaär att
sällanKorruptionen hardiskret.bedrivstill sinverksamhetsådan natur

till detinte känneroffret kanskeoffer eftersomtydligt utsattsnågot att
gångertorde mångaBevissvårighetema oöver-manipulation.för vara

stigliga.
anled-finnsSverige små.korruption i DetkunskaperVåra ärom

länder ii många andra Europafinnsde problemning attatt anta som
fråganbedömning börutredningensEnligtspridas hit.kan tas

i andraproblemenredovisatsuppgifterallvar. Destörsta ovan omsom
frågoroskyldigatill detankeväckande med hänsynländer närmastär

storlekenkringfrämst fokuserardärbehandlas i Sverigesom
harutredningens uppfattningEnligttill jul.eller laxenchokladaskar

alltför lättvindigt.Sverigekorruption iriskerna förtagit
i direktivenoch knappastkorruption vid änFrågan är merrymsom

ekono-Smörjmedel förkorruptionindirekt plan är ettattett genom
offentligområdensig gällandebl.a.brottslighet,misk gör somsom

och inomhos myndigheterförekommaKorruption kanupphandling.
låter kartläggadärför regeringenföreslårUtredningensnäringslivet. att

fram-problem.för ökade Denomfattning och riskenkorruptionens
interkontrolleffektivkorruption börmetodengångsrikaste mot vara en

instruktioner jfrtydliga RRV:sintemrevisionoch rapportsamt om
den tidigareupphandling.offentlig Härkontroll viEffektivare utgör

förutgångspunktinterrevision lämpligförordningennämnda attenom
tid harkorruption. Påförebyggande insatsernadebygga på mot senare

myndighetema.skärpts hosintemrevisionen
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande AnderPeterexpertenav

Ekonomisk brottslighet bestående i inte betala skatter och/elleratt
avgifter eller betala eller löner leder bl.a. tillatt ta emot svartagenom
snedvridning konkurrensen och skadar alla inblandade.av

En grundläggande förutsättning för marknadsekonomisktatt ett
fungera,skall alla till fromma, spelregler efter-ärsystem att uppsatta

levs. falletFör så skall bli behövs kontrollapparat redanatt en som
sin blotta existens och med hjälp sanktioner övervakargenom av

reglemas efterlevnad.
Utredningsmannen har grundtanke i sitt förslag det gällerattsom en

för komma tidigtså möjligt i betalningsströmmamastaten att som
för säkerställa krav skatter och avgifter. På så kom-att statens sätt

också de konkurrenssnedvridande faktorer grundar sigmer man som
undanhållande sådana inbetalningar.ett av

dessa synnerligenI övergripande redovisade grundläggan-sättett
de värderingar har jag inga avvikande uppfattningar. vill dockJag peka

det besvärande faktum våra kunskaper omfattningenäratt ett att om
den ekonomiska brottsligheten mycket dåliga. Utredningsmannenärav

tvingas därför kort konstatera viss bransch är föratt att utsatten
ekonomiskt brottslighet egentligen kunna sig kvantifierautan att vare
eller precisera förhållandena.närmare

angeläget forskningDet förbättraär våra kun-avsevärtatt genom
skaper den ekonomiska brottslighetens omfattning, skadeverkningarom
och, inte minst, dess orsaker. Sådana kunskaper torde nödvändigavara
för vi framgångsrikt skall kunna bekämpa den ekono-sättatt ett
miska brottsligheten. Vi måste vad vi bekämpar för kunnaveta att
välja metod för framgång.

syfte1 så tidigt stadium möjligt komma i betal-att ett som
ningsströmmama lägger utredningsmannen förslag s.k. licens-ett om
avgift. Förslaget djärvt och avviker i sin grundstruktur frånär traditio-
nell uppbyggnad svensk skattelagstiftning med tillhörande kontroll-av
funktioner.

Principförslaget har redan tidigare varit remiss. En redovis-ute
ning remissutfallet återfinns i huvudbetänkandet. Enligt min meningav
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föreslagna avgifts-invändningar detstarkai remissvarenfinns mot
principiell starktövergripandeInvändningama är natursystemet. av -

nyetableringshämmande Tungasvensk Skatterätt,avvikande från m.m.
riktas också förslaget.rättssäkerhetskaraktärinvändningar motav

effektivarenödvändigtuppfattning detminEnligt är att ett
ekonomiska brottsligheten. Vi kan intedenhittills kan bekämpaänsätt

behövlig,har i och för sigvidta åtgärder tillsmedvänta att mer,
och desslicensavgifter bör därför kunnakunskap. Förslaget prövasom

försöksperiod.följas mycket underoch effektivitetverkningar noga en
använda ilicensavgifter kan möjligaGenerellt jag atttror att vara

därför ikaraktär. Försök börmycket homogenbranscher göras enav
bak-lätt kan dennabl.a. uppföljningen Motbransch, därsådan göras.

värdefullt.taxi skulle kunnaförsök inomgrund finner jag att ett vara
Utredningsmannen föreslårtillfredsställandeDet attär att numera

för företagare visamöjliggörventil,skall finnasdet attattensomen
Iicensavgiftsnivån.tillolika skäl nårhan uppav

motiverat eller nödvändigtfinna detkan dockJag attmervara
licensavgiften ocksåjämkningförutsättning för genom-avensom en

f.ö. ändå alltid kantaxeringsrevision, revisionflerårigföra somenen
genomföras.

licensavgifter skall införas iföreslårUtredningsmannen ytter-att
frisörbranschen och siktnämligenbranscher,ligare två restau-—-

homogen,frisörbranschen såMöjligenrangbranschen. är att manpass
införapositivt utfall,inom taxiförsökenkan överväga ettatt, gerom

där.avgifterna även
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yttrande Thomas FredénSärskilt ochexperternaav
PalmerlunaBarbro

Angående singelföretag:förslaget om

kris arbetsmarknaden harrådande långvariga och svårlösta fleraI
formerutredningar sig föranledda olika ekonomisktatt presterasett av

förslag har lagts och lösare anställnings-nytänkande. Flera om nya
lagda främst ekonomiska lösningarfonner. dock ochDessa är som

konsekvensanalyser sedda arbetstagarperspektivinga ordentliga harur
fördelarna för myndigheterna och för de ekonomiskagjorts. Det gör att

konsekvenserna för enskildeintressena lyfts fram medan den höljdaär
i dunkel.

singelföretag modell i och för sig förenklarFörslaget ärom en som
företagandet för den enskilde företagaren. för den vanlige arbets-Men

vid ordnade anställningsförhållanden innebär det iärtagaren som van
stället byråkratisering arbetet. byråkratiseringDessutomen av en som

har tvingats i grund arbetsbrist och inte önskatettavman som
val. Risken uppenbar vi med denna anställningsfomi fårär att storen
skara inte sitt företagaransvar riktigt allvar.människor tarsom
Därvid kommer singelföretagandet leda till fusk ochattsnarare mer
skatteundandraganden. Så förslaget ligger blir verksamheternasom
svårkontrollerade och vi riskerar legaliserad grå marknad ochstoren

eftersträvades.inte den upprensning som
anställningsfonnenVidare inte ordentligt definieradär sett ur

ansvarsförhållandenarbetstagarperspektiv. Frågor återstår vidärsom
juridiska förhållandentjänsteutövning eller försäljning radsamt en

arbetsrättsliga det ganskakring den Sammantaget oklarstatusen. ger en
den trygghet förutskickar.ställning och inte alls utredarensom

Vi förslaget lagförslag för singelföretagandevänder emotoss om
innan konsekvenserna för den enskilde grundligt.utretts

Angående återbetalningförslaget alkoholskattenom av

Enligt fråganvår mening tillräckligt utredd för medär att man
underlaget skai denna utredning kunna lägga några konkreta förslag.

fråganMen viktig och bör till föremål för vidare utredning.är göras
Frågan dessutom betydligt bredare vad framgår det kortaär än som av
avsnittet i utredningen. Vi dessutom förslaget inte överens-attmenar

alkoholpolitik fastslagitsmed den riksdagen.stämmer som av
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Reuterfors-Mattssonyttrande IreneSärskilt expertenav

AlkoholinspektionenförslagutredningensmigJag motsätter attom
beslut i frågoröverklaga kommunernasskall medges rätt att om ser-

förslaginvändningar utredningensocksåveringstillstånd. harJag mot
målfrån delta i domstol i deuteslutasskallkommuner attatt somom

överklagat.Alkoholinspektionen
följande.uppfattning vill jag åberopaför minskälSom

överklagningsrätt Alkoholinspektionenför

överklagningsrättför införaanför skälUtredningen attattett ensom
intensifierats,harekonomisk brottslighetkampen t.ex.mot genom

skäl föruppfattning detta ingetEnligt minKrogsanering.Operation är
länsstyrelsernainnebäröverklagningsrätt. Systemetinföra attatt en

eventuellaförkommunala beslutenskildaskall bevaka att rapportera
Intentionema i denAlkoholinspektionen.tillfelaktiga beslut nya

länsstyrelserna såoch avlastarenodla rollernaalkohollagen attattvar
regionaleffektiv tillsynanvändasi stället kan en merresurserna

länsstyrelsernagenomföras skulleförslag skulleutredningensnivå. Om
beslut förenskilda kommunalautsträckning följaökadtvingas iatt upp

Alkoholinspektionen krävsingripandeställning till etttaatt avom
i alkohollagenstrida intentionernatordeinte. arbeteeller Detta mot

för denskulle kunna användasi ställeti anspråkoch ta somresurser
skulle ledaregionala tillsynen.samordnade Systemetprioriterademer

motverkaoch därmedineffektivitetdubbelarbete och äntill snarare
brottslighet.ekonomiskkommaarbetet medfrämja att

brotts-med ekonomiskkomma tillmed försökaArbetet rättaatt
skall tillämpa lagenmyndigheterförutsätta allamåstelighet att som

innebärinförabästa resultat.samverkar för Att attett system som
i domstolkan föraAlkoholinspektionen motstaten processgenom

myndighet tolkarvilkenbeslut ochkommunernas somprocessa om
motsättningartorde leda till onödigalagentillämpareller rättmest som

föreslås kunnaAlkoholinspektionenbefrämja samarbetet.lärinte även
tillsynsärenden. skulle kunnakommunala beslut i Dettaöverklaga

tillståndshavare, följer kommunenkonsekvensenden att som aven
för ingripanden frånriskerar råkaangivna villkor, att ut annanen

i frågor. sådan fördel-uppfattning Enmyndighet med sammaen annan
från rättssäkerhetssyn-blir inte tillfredsställandebefogenheterning av

mellantillståndshavaren kommer i klämför den enskildepunkt som
tolkning lagen.olika myndigheters av

införa överklagningsrättandra skäl förUtredningens är attatt en
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svårigheter tillämpa alkohollagen detskulle hakommunerna näratt
enligtjuridiska bedömningama. minde ekonomiska och Dettagäller är
utredningpåstående. finns ingen opartiskmening endast löst Detett

uppgift. Utredningensklarat sinvisar hur kommunerna av nyasom
kommunernas hanteringobefogad misstroförslag visar mot aven

alkohollagen har beslutanderättendenserveringstillstånd. Genom nya
lagstiftaren valtseveringstillstånd lagts kommunerna. Närvad gäller

myndighet i detta fallbefogenhet vissläggaatt enen -
ifrån myndigheten har tillräckligmåste utgåkommunerna attman-

uppgiften myndigheten följer gällandeochkompetens klara attatt av
för uppgiften.gällerlagar somm.m.

årfått övergångstid utgången 1997harKommunerna t.o.m. aven
uppgifterna. det intei desig för sig Jagsätta attatt ansernya

rollfördel-i alkohollagen vad gällerändringarfinns några skäl göraatt
övergångstid.ningen under denna

eller Alkoholinspektionenlänsstyrelsenankommer varkenDet att
kommunala beslut.laglighetskontroll Omallmännågon överutöva

kommunernabeslutanderätten ochlagstiftaren har valt läggaatt
ocksåoch sanktioner, skall kommunernatillsyn utövaäven ansvaret

erinras före-detta sammanhang kanbefogenheter fulltdessa Iut. om
Europakonventionen kommunalpunkt iskriften fjärde artikeln 4i om

så börbefogenhet läggs kommunernai det fallsjälvstyre, att enom
och oinskränkt.fullständigden normalt vara

vill jag hän-överklagningsrättskäl införandeSom ävenmot av en
alkohollagen 1994/95:i förarbetena till prop.visa till vad sadessom

länsstyrelserna skulle medgesfråganbeträffande89 80 rättenoms.
följande: Regeringenbeslut. sadesöverklaga kommunens Däratt

överklaga beslutlänsstyrelsen skalldock inte rätt attatt gesanser
logiskt eller lämpligtsig varkenenligt alkohollagen. Det över-attter

därmed för tillvara all-flytta beslutsfimktionen, och att taansvaret
samtidigt läns-till kommunernaintressenmänna staten genomsom

uppträda kommunens förstyrelsen förbehåller sig rätt motpartatt som
allmänna intresse.bevaka Jag attatt anser samma resonemangsamma

anföras överklagningsrätt för Alkoholinspektionen.kan mot en
inte andra allmänna intressenAlkoholinspektionen har några att

innebär Alkoholinspektionenbevaka vad kommunerna har. Dettaän att
inte i serveringstillstånd har några särskilda rättsord-ärenden om av
ningen bevaka motiverar överklag-erkända intressen att som en
ningsrätt partsställning. Både kommunerna och alkoholinspek-eller
tionen kriterier för vad för fåtillämpar krävs attsamma som serve-

syfte, nämligen förhindraringstillstånd och har alkoholensattsamma
skadeverkningar i samhället. Jag vidare överklagningsrättattanser en
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förvaltningsprocessrättsliga grundsatserstrider allmänna sägermot som
kom-anföra besvärinte skall tillåtasmyndighetstatlig överatt en

offentliga intresse.tillvaratar ochmunalt beslut ett sammaom organen
överklagningsrätt kom-skäl föranför vidareUtredningen attsom en

rättstillämp-rättstillämpning.medför oenhetlig Attmunaliseringen en
nödvändig, förutsägbar ochenhetlig dockblir heltningen inte är aven
beslutanderätt läggs kom-konsekvenslagstiftaren accepterad när

skallkommunerna inom lagensnivå. Meningenmunal är att ram
vid be-olika politiska bedömingarlokala hänsyn ochkunna görata

hjälpistället medEnhetligheten skallslutsfattandet. styras avupp
Alkoholinspektionens allmänna råd.ochlänsstyrelsens tillsyn

Alkoholinspektionen skulle med-överklagningsrätt förgenerellEn
skulle kunnaekonomiska bedömningarenbartföra inte överprövas,att

Även denalkoholpolitiska bedömningar.kommunernasävenutan om
alkohol-tillståndshavare viktig,ekonomiska prövningen utgörärav

de sociala övervägandenaskyddslagstiftning, därfrämst sociallagen en
myndighetförefaller inte rimligt statligskall Detväga atttungt. en

kommunala beslutöverprövning sådanabegäraskall kunna somav
alkoholpolitiska bedömningar.sociala ochgrundar sig

i domstolPartsställning

företräds den myndighetdet allmännainnebärTvåpartsprocessen att av
förvaltningsprocesslagensaken. Enligt FPLförst beslutade isom

förvaltningsmyndighets beslut, denöverklagarenskildskall, enom en
enskildesbeslutade i saken den Avförstmyndighet motpart.varasom

dom-därigenom får överkagaföljer myndigheten33 § FPL rätt attatt
frånalltså inte utesluta kommunerbeslut. gårstolens Det att att vara

gälla myndighet överklagarenskild klagar. tordeSamma närnärpart
beslut.kommunens

beslut och domstolen ändrarnågon överklagar kommunensOm
överklagaoch alkohollagen kommunen fårbeslutet framgår FPL attav

torde innebära kommunen inte kandomstolens beslut. Detta att ute-
från partsställning i domstolen.slutas

får överklaga allmänna förvaltningsrättsligaVem avgörssom av
rättsordningen erkänt intresse.principer dvs. den har ettsom av

utredningens förslag kommunernaSlutligen jag att attomanser
uteslutas från Alkoholinspektionen harskall när över-partatt vara

strider artikeln i Europakonventionen kommunalklagat lmot om
kommunerna skall ha anlitasjälvstyrelse, säger rättatt att ettsom

förfarande för säkerställa sin till självstyrelse.judiciellt rättatt
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Bilaga l
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mKommittédirektiv
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och andra åtgärderBranschsanering Dir.mot

ekonomisk brottslighet 1995:142

Beslut vid regeringssammanträde den 16 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

tillkallas försärskild utredare utreda vissa frågor effektivise-En att om
den ekonomiska brottsligheten.ring kampen motav

skall frågorUtredaren bl.a. vandelsprövning och andraöverväga om
branscheråtgärder för särskilt för ekonomiskäratt utsattasanera som

ocksåbrottslighet. Utredaren skall vissa frågor hur främstöverväga om
förebyggande arbetet den ekonomiska brottslighetendet kanmot

effektiviseras kontroll i samband med tillstånds- eller bidrags-genom
givning.

slutfört föreUtredarens arbete skall utgången april 1997.vara av

Regeringens strategi ekonomisk brottslighetmot

Regeringen i april strategi för samhällets samlade1995 åt-antog en
gärder den ekonomiska brottsligheten. Strategin redovisades imot en
skrivelse riksdagen skr. 1994/95:217, bet. 1994/95:JuU25,till rskr.
1994/95:412.

påtagligtAvsikten med strategin minska den ekonomiskaär att
brottsligheten innebär kraftig förstärkningåtgärdergenom som en av
samhällets insatser kriminalitet.samlade sådanmot

huvudlinje i strategin tonvikt skall läggas detEn är störreatt en
brottsförebyggande arbetet. Till det ändamålet i strategin bl.a. attanges
åtgärder skall vidtas för tillfällena till brott skall bli färre, vinningenatt

brott mindre riskerna för upptäckt Olika formeroch större.av av
kontroll blickpunkten. Myndigheter med uppgifterkommer därvid i i
fråga tillsyn och tillståndsgivning måste flytta fram sinakontroll,om
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förhållande till den ekonomiska brottsligheten.positioner i
strategin behovet kontroll alltid måsteI vägasatt motanges av

intresset från samhällsekonomisk och konsumentpolitisk synpunkt av
seriösa näringsidkare arbeta möjligt. Rättssäker-låta så ostörtatt som

hetsfrågoma viktiga.är
fråga särskilt framhålls strategin vandelsprövning förEn i ärsom

införtsarbete inom verksamheter. vissa verksamheter har ellerIutsatta
åtminstone åtgärder i sanerande syfte går påövervägts prövaut attsom

tillståndspröv-laglydnaden hos blivande näringsidkare i samband med
prövning taxiförarening skilda slag. Som exempel kan nämnasav av

prövning näringsidkare restaurangbranschen i samband medisamt av
handläggning serveringstillstånd. utformad och använd kan,Rättav

vandelsprövning i speciella fallenligt vad i strategin, varasom anges
vissa formerlämpligt och effektivt komma till medrättasättett att av

områdenutvecklats inom särskildaekonomisk kriminalitet har avsom
konkurrenssund i berördanäringslivet. Därigenom befrämjas också en

branscher.
möjlighet bestämmalagstiftningförslag till generellEtt att omom

utarbetades 1980-taletbranscher på Kom-näringstillstånd i utsatta av
Förslagen leddemissionen ekonomisk brottslighet SOU 1984:8.mot

i frågainfördes i två branscher, nämligentill vandelsprövningatt om
inom yrkestrafikområdet;alkoholdrycker ochrestauranger serverarsom

avvisades regeringen mednäringsförbudgenerell lagstiftning avomen
närings-borde vidtas oseriösatill de åtgärderhänvisning motatt som
närings-utvidgat medborde byggaidkare väsentligen ett system

förbud l985/86:l26.prop.
myndigheternastrategin läggas vidskall enligtökad viktEn att

exempelvis bidragsgivning.i samband medsinakontrollerar motparter
myndigheterockså läggas vid tillsynökad vikt skall utövarEn som

bransch. Med myndigheterverksamhet eller vissvissövert.ex. enen
myndigheter.kommunalasåväl statliga somavses

Även kontroll i form under-till del handlardet stor om avom
redan i dag kan och böråtgärder myndigheternasökande göra,som

i strategin behövas ändringar i reglervad anförsdet enligtkan som
exempelviseffektivisera kontrollen,instruktioner föreller attatt genom

vissaeller skyldighet skaffa utdragbehörighetmyndigheter att urges
viktiga för kontrollen.upplysningar Detkanregister ärsomgesom

utbildning och information.behövaskan också
berörts handlar alltsåstrategi här hari regeringensfrågorDe som

registerslagning i sambandform bl.a.generella åtgärder idels avom
delsenligt gällande regler,och tillståndsgivningmed tillsyn över-om

för saneringkontroll i speciella fallfråga riktadväganden i avom
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utvecklats inomkriminalitet harekonomiskfonner sär-vissa somav
förutredare bör tillkallassärskildnäringslivet. Enområdenskilda av

kontrollfrågor.dessagöra översynatt aven

Utredningsuppdraget

Branschsanering

för ekonomisksärskiltbranschvissförekommer är utsattDet att en
andelöveretablering,ibland berokanbrottslighet. Det stor enmans-

regelefter-kontrollerasvårigheterspeciellafåmansföretag ocheller att
marknads- mekanis-normalafall kan dedessabranschen.levnaden i I

sanerande.fungeraha svårt attmema
det all-branscher. Frångjortsförsök harOlika utsattaatt sanera

vandelsprövning. Myn-införts reglerfalli vissasida harmännas om
för avslöjakontrollaktionerriktadegenomförtocksåhar attdigheterna

vissnäringsidkama iblandmisskötsamhetbrottslighet eller enannan
säkerställaförsökerbranschorganisationerförekommerbransch. Det att

exempelvisseriöstbranschen bedrivsiverksamheten attatt genom
föreller kompetensskötsamheti frågasärskilda krav attställa omupp

organisationen.bli medlem ifå
frågornagenomgångskallutredarensärskilde göraDen omaven

identifiera i vilkabörHuvudinriktningenvandelskontroll attvaram.m.
respektiveoch föråtgärdersärskildabehovdet finnsbranscher attav

branschsanering lämp-föråtgärdertill ärförslagbransch utarbeta som
Åtgärderna utformas såskallförhållandena där.till attmed hänsynliga

marknadensåsomintressen,allmännaandra attintede äventyrar
Avsiktenomvandlingstryck.effektivt ärunderväl och stårfungerar ett

vandelskontrollreglergenerellautformaintesåledes m.m.att om
kontrollformerandra övervägasvandelsprövning kanFörutom av

solvens.kravsärskildaexempelviskomplement,elleralternativsom
densammanhangetbeaktas i ärbörlagstiftningexempelEtt som

effekti-utredarenskall övervägaHär1994:1738.alkohollagennya
bakgrundsanktionerochtillsynfrågaexempelvis i motviseringar om

tillsynenregionalasamordnade överdenfrånerfarenheternabl.a. av
krogsanering.Operationbranschenrestaurang-

branschsaneringformerskall ocksåUtredaren överväga somav
behöverBranschsaneringnäringslivet.egenåtgärder inombygger på

därbör,Utredarenmyndigheter.åtgärdertillbegränsassåledes inte av
exempel-självsaneringförförutsättningarnaundersökalämpligt,så är

alternativ ellerbranschorganisationermedverkanvis ettsomavgenom
sida.det allmännasåtgärder fråntillkomplementett
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också åtgärder går kon-Utredaren bör överväga ut attsom ge
olagligtavstå från beteende. Exempel kanincitament tillkreta ettatt

verifikationssystem,till stånd fungerande plom-föråtgärder attvara
bering kassaapparater m.m.av

regelefterlevnad skall kunnahur verksamhet ochviktig frågaEn är
tillsynvilka insatser i fonn exempelviseffektivtövervakas samt av

eller andra kan behövas.från myndigheter Omeller övervakning som
genomslagskraft, kan konkurrensen intetillräckligreglerna inte får

vilket skadar allmänna intressen. En utgångs-lika villkor,bedrivas
skalladministrativ organisation intenågonpunkt bör störreattvara

myndighets-hur befintligaUtredaren börbehöva byggas övervägaupp.
viktig fråga i detanvändas i kontrollen.skall kunna En sam-resurser

ändringar fördet kan behövas i reglernamanhanget i vad månär
kontrollen skall kunna fungerabefogenheter förmyndigheternas att

effektivt resurstillskott.väsentligautan

bidragsgivning ochsamband med tillståndsgivning,Kontroll ii övrigt
tillsyn

övrigt undersöka förutsätt-utredaren skall också isärskildeDen
särskilt det förebyggande arbeteteffektiviseraningarna för motatt

sambandutvecklad kontroll ibrottslighetekonomisk genom meraen
och tillsyn rörande företag ellerbidragsgivningmed tillståndsgivning,

näringsidkare.
säkerställakontroller förhär generellaförsta handI att attavses

skilda regelsystem felaktigtenligttillstånd eller bidraginte som ges
grund myndighetennäringsidkareföretag ellerlämnas till attav

beteende eller andramisskötsamhet, olagligtkännedomsaknar om
detrelevanta för tillämpningenförhållandenliknande är en-som av

myndigheter får känne-säkerställaVidareskilda att attsystemet. avses
frånoch sådana olagliga beteendenmisskötsamhetsådandom enom

ligga till grundsida kan och böreller företagsnäringsidkares ett som
eller åtminstone inledatillståndexempelvis för ompröva att ettettatt

underlag.skaffa ytterligaretillsynsförfarande för att
finns skäl precisera eller skärpaundersöka detUtredaren bör attom

ansökan elleravslågäller i frågaregler ompröva ettattom ensom
beteende e.d.misskötsamhet, olagligti anledningfattat beslut av

fullgörandefrågor vid uppdragetsgenerellaVissa

sig till föreslå ändringarutredaren skall inte begränsasärskildeDen att
exempel-åtgärder kanOckså andra slagregelsystemen.i övervägas,av
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forförändrade formerinfonnationsinsatser,och myn-utbildnings-vis
infor-ocharbetsmetoderfrågautveckling idighetssamverkan samt om

mationsutbyte.
däravbehovoch,sekretessfrågomabeaktaskall ypparUtredaren om

sekretessregleringen.frågaiändringarföreslåsig, om
utredningsupp-inomfallernäringsverksamhetkontrollerDe somav

viktigtmycketdetvilket attslag,känsligt görkandraget avvara
medelmål ochskilda motintressenallmänna samtolikabalansera

bekämpningfrågaivinsternamöjligademåsteSålundavarandra. om
och konsu-samhällsekonomiskabrottslighetekonomisk vägas motav

kontrollåtgärdvissuppstå,kanförlustermentpolitiska enomsom
olägenheter,andraOcksåmarknaden.påomvandlingstrycketsänker

näringsverksamhet ochihinderintegritet,personligiintrångsåsom
rutinerochReglervågskålen.iläggasmåstebyråkrati,ökadförrisk en

rimliga kravochrättssäkerhetintesåutformasgivetvis attmåste
eftersätts.förutsebarhet

i kampeneffektivitetreglersanalysförutgångspunktSom aven
marknadenpåeffektoch derasbrottslighetenekonomiskadenmot

den 1regeringsbeslutetianalysprinciperdelartillämpligaibeaktas
regerings-igenomgångsystematiskförordning1994september om en

företagsregler.kansliet av
näringslivetinomförhållandenfältbrettberörUtredningen ett av

erfaren-debakgrundfår,Utredarenövrigt. motisamhällslivet avoch
begränsningarochprioriteringardearbetet,under göraheter görssom

lämpliga.ellernödvändigasigvisarutredningeni fråga somom
Riks-bl.a.myndigheter,berördamedsamrådaskallUtredaren

KonkurrensverketochRiksskatteverketRikspolisstyrelsen,åklagaren,
Skattekontroll-och1994:12KYrkestrafikutredningenmedsamt

förföreträdaremedskeocksåskallSamråd1995:5.Fiutredningen
anställda.deochnäringslivet

uppdragetRedovisning m.m.av
direk-ivadbeaktaarbete sägssittskall iutredarensärskilde somDen

utredaresärskilda prövaoch attkommittéersamtligatill omtiven
1994:23.dir.åtagandenoffentliga

detdelbetänkanden,i formuppdragetredovisafår omUtredaren av
aprilutgångenföreslutförasskallUppdragetlämpligt. avbefinnes

1997.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

w
Dir.tillTilläggsdirektiv
1997:291995:29JuBranschsaneringsutredningen

februari 1997den 6regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

effektivaretillförslagutarbetaskallBranschsaneringsutredningen en
kunnabättresyfteiupphandling attoffentligmedsambandkontroll i

brottslighet.ekonomiskförebygga
1997.juniutgångenföreavslutatskallArbetet avvara

Bakgrund

förutredaresärskildtillkalla1995novemberi attbeslötRegeringen en
ekono-åtgärderandraoch motbranschsaneringfrågorutredaatt om

Branschsanerings-antagithar namnetUtredningenbrottslighet.misk
1995:142.dir.1995:11,Juutredningen

vandelsprövningfrågorvissautredabl.a.liggeruppdraget att omI
försärskilt utsattabranscher ärföråtgärderandra attoch somsanera

förebyggandedethurutredasskallVidarebrottslighet.ekonomisk
effektiviseraskanbrottslighetenekonomiska genomdenarbetet mot

bidragsgivning.ellertillstånds-medsambandikontroll
Licens-delbetänkandetavlämnatharBranschsaneringsutredningen

föreklartskallArbetet1996:172.SOUprincipskiss varaavgift en-
april 1997.utgången av

uppdragregeringens1996februarifick iRRVRiksrevisionsverket
och kanbörupphandlingmedsambandikontrollenhurutredaatt

redo-Uppdragetbrottslighet.ekonomiskförebyggaförfördjupas att
vid offent-kontrollEffektivare1997 rapportenjanuariivisades genom

1996:74.RRVupphandlinglig
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l redovisas antal uppslagrapporten rörande fördjupadett kontroll
vid offentlig upphandling. Det handlar b1.a. fördjupa kontrollenattom

leverantörer, uppgifter leverantörergöraatt lättare tillgängligaav om
och tydligare instruktioneratt till den personal arbetarge medsom
upphandlingsfrågor.

finnsDet skäl vidare med arbetetatt rörande effektiviseringnu
kontrollen vid upphandling och fördjupa analysen i frågaav att deom

lösningar RRV har fört fram. Detta arbete har sambandsom näraett
med de frågor Branschsaneringsutredningen arbetar med. Upp-som
draget bör därför läggas Branschsaneringsutredningen.

Uppdraget

Den särskilde utredaren skall utarbeta förslag till effektivare kon-en
itroll samband med offentlig upphandling i syfte bättre kunnaatt

förebygga ekonomisk brottslighet.
RRV:s effektivare kontrollrapport vid offentlig upphandlingom

bör ingå i underlaget för utredarens arbete. Utredaren bör dock inte
begränsad till de lösningar redovisas i denvara som rapporten.

Övrigt

Utredaren bör samråda med Nämnden för offentlig upphandling.
Uppdraget skall avslutat före utgången juni 1997.vara av

Justitiedepartementet
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Bilaga 3

Skattekontroll-utarbetatsharpromemoriaDenna av
1997.isekretariat1995:05Fiutredningens mars

del.dennaiförslagnågotframlagtinteharUtredningen

iuppgiftsskyldighetUtvidgad
entreprenadförhållanden

Bakgrund

Inledning

itill uttryckskatteundandragandekommerentreprenadförhållanden1
till konsumenter,arbetens.k.formidels svartaformer,tvåfrämst av

uppdragsförhållan-vidavgifterochskatterundanhållnai formdels av
näringsverk-iuppdragsförhållandeMednäringsverksamhet. ettiden

uppdrarnäringsidkaresammanhangi detta att ensamhet enavses
fri-meningformelli äråtminstonejuridiskellerfysisk somperson

arbete.utföraräkningför hansuppdragsgivarenfrånstående att
visarskatterevisioneroch attskatteutredningarfrånErfarenheten

i alltuppdragstagare störreoseriösafriståendeanvändandet av --
syfteiföretagareochföretag attutnyttjaskommitutsträckning att av

möjligtnivåså låg attarbetskraftkostnaden för genomhålla somen
undan-arbetstagarefall dennesförekommandeoch iuppdragstagaren

avgiftsintäkter.ochskatte-håller staten
branscherallt flerimärkbartblivitårunderharFenomenet senare

ohållbarförföretagareseriösa utsättasfleralltföljdtill enoch fått att
skatteinkomster. 1betydandeförlorarmedankonkurrenssituation staten

skattefusketkananläggningsbranschen sattsnärochallt bygg-framför
betydandetilluppgåfalletenskildadetskatteundandragandet ii system

belopp.
detoklar. Närskatteundandragandet ärtotaladetOmfattningen av

uppskattatsarbetskraft har attanlitande svartgäller privatpersoners av
år. Hurmiljarder kronorfleratilluppgårskatteundandragandet per

sambandskattefusk iundanhållsårligen statenbelopp genomstora som
uppskatta.svårarenäringsverksamheti är attuppdragsförhållandenmed

avseende detbeloppnågrapreciseraÄven möjligtintedet attärom
visar bl.a.avseendeti detstorlekskatteundandragandetstotala senare
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gjorda skatteutredningar betydande belopp undanhållitsatt i de en-
skilda fallen. Det förhållandet skattefusket utbrett iatt uppdragsför-är
hållanden i näringsverksamhet såväl företrädareär för det allmänna

initierade branschföreträdaresom ense om.
Skatteutredningar har gjorts i bl.a. bygg- och anläggnings-som

branschen tyder på olika konstruktioner med friståendeatt upp-
dragstagare ofta i flera led i allt utsträckningstörre används i- -
syfte underlätta skatteundandragande.att

Från allmän synvinkel det angelägetär skattefusket stävjas.att
Bygg- och anläggningsbranschens företrädare också det ärattanser
viktigt komma tillrätta med fusket. Samsynatt föreligger således om
behovet åtgärdersätta skattefusket,att uppfatt-mot ävenav om
ningarna skiljer sig avseende vilka metoder lämpliga.är mestsom
Arbetsgivarsidans branschföreträdare förespråkar i första hand frivilliga
lösningar och olika former egensanering. Min utgångspunkt ärav att
det också motiverat undersökaär hur skatteförvaltningenatt genom en
förbättrad och effektiv kontroll kan stävja fusket.mer

mittl uppdrag fallerLSKöver det sigatt därför naturligtse att
undersöka hur skatteförvaltningens kontrollverksamhet kan stärkas
inom för LSK i syfte stävja skatteundandragandet. dettaatt Iramen
kapitel jag därför undersöka hur skattemyndighetensatt möjlighetavser

skärpa kontrollen uppdragsförhållandenatt i näringsverksamhet kanav
förbättras.

Gällande rätt

Kontrolluppgiftsskyldighet uppdragsförhållandeni

Enligt 3 kap. 4 § LSK skall kontrolluppgift utbetald lön och andraom
ersättningar lämnas den utbetalda ersättningen skattepliktigutgörom
intäkt tjänst hos uppdragstagaren. Kontrolluppgift skall också läm-av

sådan ersättning intäkt näringsverksamhetutgör förnas som av
uppdragstagstagarenmottagaren inte har F-skattesedel eller harom

både F-skattesedel och A-skattesedel inte har åberopat F-skatte-men
sedeln. Kontrolluppgiften skall lämnas den januari31 undersenast
taxeringsåret.

En uppdragsgivare anlitar uppdragstagare inneharsom en som
enbart F-skattesedel har inte skyldighet anmaning lämnaen att utan
kontrolluppgift till skattemyndigheten avseende de ersättningar som
utbetalts med anledning uppdraget.av

Enligt gällande begränsas uppdragsgivaresrätt skyldighet lämnaatt
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enbart F-innehartill denutbetalningarkontrolluppgift ensomom
utbetalarenförelagtSkattemyndighetendärsituationerdetillskattesedel

uppgift.sådanlämnaLSK§kap. 37stöd 3 attmed av
skattemyn-föreläggandeefterskallLSK§kap. 37Enligt 3 av

ersättning förbetaltdenkontrolluppgift lämnas utdigheten somav
innehar bådeF-skattesedel ellerenbartinnehardentillarbete ensom
åberopat F-skriftligenochA-skattesedelochF-skattesedel enen

tagitför denlämnasskall emotKontrolluppgiftenskattesedeln. som
belopp.utbetaltochersättningen avse

bestäm-stödmedmöjlighetharSkattemyndigheten attäven av
lämnauppdragsgivareförelägga attLSK§kap. 50imelsen 3 ena

och denföreläggsdenmellanrättshandlingkontrolluppgift somom
rättshandlingen.ingåttvilken hanmed

Skattemyn-delsförutsättssituationema attnämndabåda deI nu
för handen,uppdragförhållande ärkännedomhar ettdigheten attom

föreläggsuppdragsgivaren attvidtasåtgärdaktiv attdels att genomen
uppdragsförhållandet.kontrolluppgiftlämna om

betydelse-skattesedelnsF

skyldiginte görauppdragsgivaren attuppdragsförhållande ärI ett
F-skattesedelenbart närinneharuppdragstagarenskatteavdrag enom

frånuppgiftbetalas Enellerbestämsuppdragsersättningen ut. upp-
dengodförskallF-skattesedelinnehav tas omdragstagaren avom

handling.jämförligdännedellerfakturaanbudshandling,ilämnas en
kanellerbedriverskattskyldigförutfärdasF-skattesedel somsom

efterutfärdasSkattsedelnnäringsverksamhet.bedrivakomma attantas
vid utgångenhanansökan,ellerskattskyldige,den utanansökan omav

skattsedel.sådaninnehadeuppbördsårföregående ennärmastav
tilldelas F-skattskyldiginnanprövningSkattemyndighetens en

begränsad.relativtskattesedel är

problemidentiñeringochBehovsbilden

Äldre utredningar m.m.

1976:4FiDs

vidskattför1976:4 AnsvarFi entrep-departementspromemorian Dsl
med skatte-tillrättakommabehandlade behovet attrenad avsomm.m.

arbetskraft andratillhandahållerentreprenadföretagfusk hos som
olikainomförhållandenundersökningaråberopadesföretagare av
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branscher pekade det blivit allt vanligareatt företagsom hyratt
in arbetskraft i stället för anställa den. Iatt promemorian hänvisades
bl.a. till Riksskatteverket under 1974 gjord kartläggningen av av
förekomsten kringgående arbetstagarbegreppet. Kartläggningenav av
omfattade enkäter hos länsstyrelser, lokala skattemyndigheter och
samtliga LO-förbund. kartläggningenAv framgick LO-förbundensatt
erfarenheter visade det mycket vanligtatt arbetstagarbegreppetattvar
kringgicks inom Svenska Byggnadsarbetareförbundets verksamhetsom-
råde vanligt eller relativtsamt vanligt inom bl.a. Svenska Bleck- och
Plåtslageriförbundets verksamhetsområden. Yrkesgrupper inom vilka
kringgående ansågs vanligt förekommande inom bygg- ochvara an-
läggningsbranschen bl.a. träarbetare, golvläggare, platt-var murare,

ochsättare rörarbetare, byggnadsplåtslagare, fasadmålare, golvmålare
och städare. Länsstyrelserna pekade i sina enkätsvar kringgåen-att
de eller missbruk vanligt förekommande inom åkeribranschenvar

inom försäljnings- ochsamt serviceverksamheten.
I departementspromemorian redovisas följande slutsatser resulta-av

kartläggningsarbetettet 79.av

Som tidigare har framhållits det kartläggningsarbete kringgåendeger om
arbetstagarbegreppetsom företagits bl.a.av skattemyndighetemai Göte-av

borg arbetsgrupp medsamt från RSV,en RFV ochrepresentanter LO stöd
för den uppfattningen väsentlig drivkraft iatt sammanhangeten utgörs av

önskan erhålla olagliga skatte-att och avgiftsfönnåner.en

Vid remissbehandlingen departementspromemorian uttalade flertaletav
remissinstanser undandragandet skattatt och avgifter inomav entrepre-
nadområdet mycket omfattande. Många remissinstanser pekadevar
också den snedvridning konkurrenssituationen uppkomav som

fusket. Remissinstanserna igenom särskildastort sett attvar ense om
åtgärder behövdes för missförhållandena effektivtatt skall kunna
motarbetas.

DsB 1980:10

I departementspromemorian Ds B 1980:10 Den grå arbetskraften och
skattekontrollen, vilken låg till grund för den upphävda lagennumera

avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffandeom vissa uppdragser-
sättningar, behandlades i första hand förekomsten s.k. grå arbets-av
kraft. Enligt promemorian avsågs med begreppet grå arbetskraft fall i
vilka anställningsförhållandeett utåt framstår uppdrags-ettsom
förhållande mellan två självständiga näringsutövare, medan uppdrags-
givaren i verkligheten huvudarbetsgivareär för de arbetstagare som
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delsfrågakundeDet avgrupperför honom. omarbetenautför vara
mellanman,ellerförmedlarehjälpmedanlitasarbetstagare enavsom

förhållandenunderuppdragföranlitas ettdels ensammasompersoner
frånundanhållsnäringsinkomstellertjänste-medförakunde attsom

frågadetkundefallet personert.ex.det ombeskattning. I varasenare
s.k.egenskapiellerbisyssla enmans-uppdragsig avåtog somsom

företagare.
s.k.förekomstenangåendeföljandebl.a.anfördes avpromemorianI

ff..34arbetskraft s.grå

inomsigsprittochuttrycktagit sigarbetskraft hargråUtnyttjandet nyaav
bådegjortshardettaPåpekandeyrkesomrâden. avantal omstortett

Deorganisationer.arbetsgivamasocharbetstagarnasochmyndigheter
rörled-måleri-,byggnads-,framhållitsharsärskilt ärhärvidbranscher som

harexempel nämntsandraSomglasmästeribranschema.ochel-nings-,
hurskildratsbl.a.harmonteringsarbeten. Detochsvetsnings-schaktnings-,

minsk-fortgåendeutläsasarbetskraft kangråutnyttjande enavökatett av
arbetsgivamasocharbetstagarnasvissa orga-imedlemsantaletning avav

nisationer.
arbetskraftensgrådenbedömaförberäkningargjorts attocksåharDet

låtitsålundaharriksföreningMålannästamasavseenden.olikaibetydelse
arbetskraftengrådenhandenvid attundersökningutföra geansessomen

000och 10000mellan 6till minstberäknaskanmåleriområdetinom
detta är ettkonsekvensendirektadenframhålls avDet attårsarbeten.

seriöstdesamtidigtoch kommuninkomstbortfall för somstatbetydande
bety-sålundafårsvårigheter. De ettfleradrabbasföretagenarbetande av

deeftersomkapacitetförloraroch sommarknadsbortfall personerdande
företag.seriösaiarbetathartidigareregelarbetenautför som

beskrivsdennalArbetslivscentrum.gjortsharundersökningEn avannan
bildaranställdatidigarevanligare enpersons-alltblivit attdet harhur

undgårB-skattprelimärskattesedelskaffa sigochföretag attattgenom
förhållan-underarbeteutfördeskatteavdrag ävenvidkännabehöva omatt

arbetsanställning.den motsvarar ensom

Svenskaföljtsocksåhararbetsmarknadengrå avdenFörhållandena
denbedömningengjort attharDennabyggnadsentreprenörsföreningen.

iarbetareregistreradeantaletminskadeoch detsysselsättningensjunkande
medförklaraskandel attbetydandemyckettillsannoliktbranschermånga

arbetskraft.gråutförsarbeten av

såvistordadedepartementspromemorianremissbehandlingenVid av
arbetskraftgråutnyttjandetremissinstansersamtliga att avgott som

såföråtgärdersärskilda attkrävdesdetutvecklingsådan atttagit en
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långt möjligt komma till med de allvarligarätta problem före-som
komsten grå arbetskraft upphov till.av gav

1 regeringens proposition med förslag till lag avdrags- ochom
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar anförde
departementschefen prop. 1982/83:11 16 utmärkande för deatts.
former arbetsavtal förekommer i samband med utnyttjandeav som av
s.k. grå arbetskraft förmedlarenär eller mellanmannenatt inte gör
något avdrag för preliminär skatt vid utbetalningen arbetstagarnasav
ersättningar och inte heller lämnar föreskrivna kontrolluppgifter efter
inkomstårets utgång. Departementschefen 15 påtalade deattprop. s.
problem förekomsten s.k. grå arbetskraft vållar allmäntsom ärav
omvittnade och skatter och avgifteratt undandras med betydande
belopp.

Övrigt

I undersökning från 1970-talet uppskattades omfattningenen arbets-av
marknaden inom olika bygg- och anläggningsbranschengrenar av
Karl Myrsten. BRÅDen illegala bygghanteringen, 1980:3. De totala
antalet oredovisade årsarbetena uppskattades till 27 000, motsvarande

värde fyra miljarder kr.ett Enligt undersökningen utgjorde detav
arbetet 30 densvarta redovisade arbetstidenprocent inom måleri-av

branschen, 25 för el, 16 förprocent och 10rör förprocent träprocent
och betong. I äldre undersökning motsvarande slag har deten av svarta
arbetet uppskattats till 10 den redovisade arbetstidenprocent inomav
hela byggbranschen.

Vid landsomfattande skattekontrollaktion 1977 granskadesen 152
entreprenadföretag i olika branscher. Skatteundandragande förekom i

utsträckning inomstörst byggbranschen.
I intervjuundersökning 1980 riktad till företagare900 besvaradesen

frågan det förekom svaitarbete i respektive företagaresom bransch.
lnom byggbranschen svarade 55 de tillfrågade frågan,procent av
vilket kan jämföras med enbart 23 för industrin.procent

Utfallet några kontrollinsatserav

Redan i samband med begränsad kontrollaktion i Göteborgs ochen
Bohus län under mitten 1970-talet, riktad uppdragsverksamhetmotav
vid och bygg- ochstörre anläggningsarbeten, kunde konstaterasvarv

de undanhålla inkomsternaatt uppgick till flera tiotal miljoner kr i då
gällande penningvärde.

På uppdrag utredningen har Riksskatteverket sammanställtav
statistik utfallet foretagnaöver revisioner i bygg- och anläggnings-av
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saknastidigare årfor1990-1995årenunderavslutatsbranschen som
slag.skatteolikabelopppåfordafördelaunderlag att

anläggningsbranschenochBvgg-

nettohöj-beslutadeBeloppenavslutades.revisionenårdetMed år avseravses
underlagen.iingår inteKällskattmilj. kr.iskatteslagförningar resp.

TotalövrigtskattÅr skattink.antal agmerv.
skattrev.

4747277934847011990

66921268154933311991

68023942483375511992 1

76022944002457431993 1

4905682651608221994

305369116709461995

medjfrbranschrevisiongenomsnitt oavsettiHöjningar per
anläggningsbranschenochi bygg-revisioner

ochbygg-ihöjningarGenomsnittligatusental kr.iuttrycktskattehöjningar
underlagen.iingår inteKällskatti stil.fetanläggningsbranschen anges

TotaltövrigÅr skattskattink. agmerv.
skatt

756 3235l018 954552446821990

50281456 1636l960634126591991

43862630 1538611601882173701992

368565106737451931351183261993

50274719 642682661521615341994

323577141 43973123123742731995
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Av statistiken kan bl.a. utläsas under 1990-talet har storlekenatt av
påförda arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt ökat påtagligt i förhål-
lande till de totala nettohöjningarna. 1990 uppgick påförda avgifter till
drygt 5 den totala nettohöjningen,procent medan motsvarandeav
relation 1995 är 23närmare Motsvarande tendens kan utläsasprocent.
avseende mervärdesskatten.

Vid jämförelse med utfallet den totala revisonverksamheten ien av
landet avseende samtliga branscher framgår motsvarande relationstalatt
för arbetsgivaravgifter 1,4 % 1990 Bygg- och anläggnings-var
branschen 5,8 % 6,8 % 1995 Bygg- och anläggningsbranschenresp.
22,7 %.

Vidare framgår vid jämförelsen mellan utfallet i bygg- och anlägg-
ningsbranschen och utfallet den totala revisionsverksamhetenav att
inkomstskatthöjningarna högre reviderat företagär i genomsnitt änper

reviderat företag i bygg- och anläggningsbranschen, medanper stor-
leken påförda arbetsgivaravgifter och till följd därav påfördaav även
källskatter i genomsnitt högre för företag i bygg-är och anläggnings-
branschen för övriga företag.än Motsvarande torde gälla föräven
mervärdesskatten vad gäller redovisade siffror för mervärdesskatten
bör beaktas den lägre s.k. byggmomsen delvisatt har påverkat ut-
fallet. Statistiken tyder således på det vanligare oredovisadeäratt att
löner påträffas vid revision i bygg- och anläggningsföretagetten än
vid genomsnittlig revision.en

Vid landsomfattande revisionsprojektetett genomfördes isom
början 90-talet och omfattade 2 000 revisioner i bygg-, hant-ca
verks- och anläggningsbranschen det s.k. LOK-92 projektet kom till
följd revisionerna skatter och avgifter påföras med 450av att närmare
miljoner kr. I 7närmare revisionerna anmäldes misstankeprocent av

brott till åklagare. Antalet s.k. nollrevisioner, revisioner i vilkaom
inga ändringar föreslogs, uppgick till 35 vilketnärmare iprocent,
jämförelse med det normala utfallet vid kontrollaktionerstörre är
anmärkningsvärt högt. Enligt Riksskatteverket det antaletär stora
nollrevisioner i LOK- 92 inte representativt för utfallet vid olika kon-
trollprojekt och bör bl.a. bakgrund huvudsyftenamot medettses av av
projektet utveckla revisorernas arbetssättatt och byggavar att upp
fungerande kontaktvägar inom den då nyligen omorganiserade skatte-
förvaltningen del de handläggaresamt att deltogstor ien av som
revisionerna vid projektets saknade eller hade mycket litenstart er-
farenhet arbeta med integrerad revision.att Till saken hör ocksåav att
granskningarna huvudsakligen begränsades till de företag valts utsom
för revisionerna. Få uppföljnings- eller kompletteringsrevisioner ut-
fördes hos de reviderade företagens uppdragsgivare eller under-
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ochGöteborgs-ikontrollaktionenåtergivnadenIentreprenörer. ovan
led, frånallaundersökningrevisionvarjeomfattadeBohus län aven

entreprenader-slutligatill debeställarenursprunliga mottagarnaden av
fåtalendasttillanledningarna ettvilket kan attsättningen, avvara en

anmärkning.avslutadesrevisioner utan
i Sverigetillhandahållit tjänsterföretagutländskagällerVad som

idriftställe härmed fastföretagregistreradevarithaattutan som
vidbedriviskontrollprojektsärskilt begränsatlandet kan nämnas ettatt

begränsadedennaföljdTillStockholms län.iSkattemyndigheten av
utredningarpåbörjats1996halvårsskiftetvidhadekontrollinsats avse-

Sverige.iarbeteutförtföretagnordiskautländskaende 50 somca
krmiljonertiotalfleraskattebeloppomfattarutredningarPågående

näringsverk-iuppdragsförhållandeniundanhållitsmisstänks hasom
anläggningsbranschen.ochi bygg-samhet

ochskattemyndighetemaförmedkontakterVid representanter
kontrollmöj-skatteförvaltningensframkommitharRiksskatteverket att

hänseenden.följandei bl.a.bristerligheter
medförersättningarutbetaldauppgifterlöpandeAvsaknaden omav

dekännedomfåSkattemyndighetenförsvårigheter att upp-omstora
skatte-verksamhet. Närkontrollvärdinvolverade idragstagare ärsom

granskafog förfinnsdetpå ettindikationer attväl fårmyndigheten att
skälfinneranledningeller attuppdragsförhållandevisst annanav

ovanligtdet inteverksamhet attuppdragstagares ärrevidera manen
förharkontrollåtgärdema sent.finner sattsatt

utländskt företaguppdragstagarendå är ettProblemet accentueras
saknarföretagutländsktSverige. Ettdriftställe isaknar fast somsom

tillgängligaräkenskapemahållaskyldigtintelandetdriftställe i attär
möjligtöverhuvudtagetdetmån är attdenmyndigheter. Iför svenska

måsteräkenskapersådant företagsgranskainitiativsvenskt ett
iSkattemyndighetenhemviststati företagetsutförasgranskningen av

utländskahar kunnatkontrollåtgärder sättas motfalldelandet. Idet
uppdragstagaren äruppdagatsfalli fleradethar attuppdragstagare

verkningslösa.fallenblir i deKontrollåtgärdemainsolvent.
flertalutvisarutlandskontrollprojekt att ettBl.a. nämnt pro-ovan

samladsaknasExempelvishanden.förkontrollhänseendeblem i är
driftställe ifastföretagutsträckningvilkeni utaninformation om

tjäns-vanligtvidarei landet. Det atttillhandahåller tjänster ärSverige
beståkanentreprenadkedjailedi flerafaktureras avsomterna en
faktiskadeOfta kanföretag.utländskasvenskasåväl som

förstmöjligtöverhuvudtagetdet ärklarläggasförhållandena om --
detfall harflerautredningsarbete. Itidskrävandemycketefter ett

ochbokföringsaknarkedjani slutetföretagetvisat sigdessutom att av
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uppgifter vilken personal utfört arbete för dennes räkning.om som
Vid utredningar uppdragsförhållanden med svenska uppdrags-av

har kunnat konstaterastagare saknar såväl kännedomatt personer, som
verksamheten ifråga utmätningsbara tillgångar s.k. mål-om som

vakter, i vissa fall i kedjasätts uppdragstagare. harDet ocksåen av
framkommit uppdragstagare visserligen varitatt registrerade på ett
korrekt delarsätt verksamheten inte kommitatt stora redo-men attav
visas. En företeelse förekommer är avtals-annan attsom man genom
konstruktioner den i realiteten har arbetstagares ställningger som en
och villkor sken i förhållande till arbetsgivarenatt självstän-av vara en
dig företagare utför arbetet självständig uppdragstagare s.k.som som
grå arbetskraft. Det sig inte sällanrör vilka sedan tidi-om personer

varit anställda hos uppdragsgivaren övergått till verk-gare men som
samhet självständig företagare. En metod mellanärsom attannan man
den arbetar för företags räkning och detta företag skjuterettsom en
s.k. mellanman. kanDet fysisk eller juridisk ofta ettvara en person,
utländskt bolag. Mellanmannen fonnelltstår arbetsgivare trots attsom
det i realiteten företaget har denna funktion.är som

l många fall föreligger vid första anblick oantastliga avtal ochen
företagsbildningar. gällerDet i fråga vissa de entreprenad-t.ex. om av
företag specialiserat sig tillhandahålla arbetskraft åt bygg-attsom
och anläggningsföretagen. För klara sina åtaganden anlitaratt entrep-
renadföretagen dels anställda, dels framträderegna personer som som

företagare enmansföretag underentreprenörer i formsamtegna av
mellanmän. Mellanmannen har ofta enda uppgift skriva fak-attsom

arbete utförs dennes anställda.turor l entreprenörenssom av
bokföring finns endast fakturor för utfört arbete och mellanmännen gör
inte skatteavdrag och betalar inte några sociala avgifter. förekom-Det

också övertid uppkommer för de anställdaatt hosmer entreprenö-som
faktureras mellanmannen i syfte undandra det allmänna skatt.attren av

företeelseEn inom den oseriösa delen bygg- och anlägg-av
ningsbranschen blivit allt vanligare under år detärsom attsenare
oseriösa bolaget eller den målvakt i kedjan endastsätts verk-ärsom

kortare tid. Efter halvår avknoppas denne frånettsam en ca upp-
dragskedjan och underentreprenör.ersätts kontroll-Närav en ny
åtgärder väl uppdragstagaren harsätts dennes roll och funktionmot
sedan länge bolag målvakt och kontroll-ersatts ett nyttav resp.
åtgärderna blir ofta verkningslösa.

För belysa metoderna för omfattningenatt skatteundan-samt av
dragandet i bygg- och anläggningsbranschen i det enskilda fallet kan
följande exempel nämnas.
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hos iför arbeteochtillhandahöll stortreparatörerbolagEtt svetsare
omsättningenverksamhetsåretförstaUnderenda företag. varettsett

uppgick tilllönekostnadema inte änmedankrmiljonerdrygt 7 mer
omsättningenverksamhetsåretandraUnder detkr.ungefär 500 000 var

bokföringenEnligtmiljoner kr.lönekostnaden 1,8ochkrmiljoner17
medunderentreprenörerarbetskostnader frånfaktureratshade bolaget

under-någonperiod.aktuell Inteunderkrmiljoner15 avnämnare
betalatfaktureratsarbetskraftdenförhadeentreprenörerna som

underentreprenö-hadeställetmervärdesskatt. lellerarbetsgivaravgifter
underlåtitsamtligavilka ävenunderentreprenörer,haftsini turrema

fakture-för vadmervärdesskattocharbetsgivaravgifterbetala somatt
underentreprenördessaföreträdare föransvarigaVilkarats. varsom

förfarandet.iinblandadebolagTotalt 17klarläggas.intekunde var

arbetskraft.fyra årförmedlade under svartnärmarebyggbolagEtt
dearbetaremångahurochbyggföretagringde olikaDagligen angav

arbetsplatser.till angivnaförmedlade arbetarebolagetvarefterbehövde
arbetarnainhyrdadeanvändeuppdragsgivamas.k. egenDe som

bolagettilllämnadedetidsedlarfickArbetamaarbetskraft. somsom
varvidbeställarendärefterfaktureradeBolagetlön.betaladeockså ut

fakturornaPåtimme.kr30-40medskeddepåslag angavsett perca
någonöverenskommelse,material enligt utanellerarbetevanligen

oredovisadi formskatteundandragandettotalaspecifikation. Det av
kr.miljoner20tilluppskattades änarbetsgivaravgifterochskatt mer

Företagetbyggnadsentreprenörer.anlitadesföretagEtt varsstoraav
i sinanlitadekrmiljoner100 turtill knapptuppgickomsättning egna

kostnaderBokfördaverksamheten.bedrivnadenförunderentreprenör
bolagetstill 80uppgickarbeten procentfrämmande övers.k.för av

endaunderentreprenöremasframkomskatterevisionVidomsättning. att
utbetalningarföretagetsdöljaförfakturorkvitterauppgift att avattvar

Enbartöverskott.företagetsföreträdamasochsvarta löner uttag av
periodförarbetskraft ansågsförmedlingföretagets svart caavenav

tillavgifterochskatterundanhållit ettföretagetmedförthaår atttre
betydande belopptillkomDärtillkr.miljoner50belopp överstegsom

gjordesuppdragsgivareföretagetsutbetalda löneravseende de som
för dom-föremålnärvarandeförfråganansvarig för. Den ärsenare

stolsprövning.

under-falskaredovisatbyggföretagrevisionVid4. ett somaven
ochlönerutbetalningartäckasyfte svartaientreprenörsfakturor att av

deframkommitharföreträdare atttill bolagetsoredovisade uttag
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fakturorna uppgått till belopp knappt 30 miljoner kr ochosanna attom
20 underentreprenörer ställt de falska fakturorna redovisautca utan att

några intäkter hänförliga till fakturorna. Bolaget har till följd revi-av
sionen påförts 25 miljoner kr i avgifter,närmare källskatt och mer-
värdesskatt.

I pågående utredning berör drygt företag,20 har framkom-en som
mit uppdragsgivare fönnedlat arbetskraften tillatt välreno-störresom
merade byggföretag falska fakturor betalt ersättningar till und-mot ut

Utbetalda ersättningar harerentreprenörer. bankkonton till-satts
höriga underentreprenören, lyfts uppdragsgivama för avlönaattmen av

arbetskraft de anlitat. Flera olika underentreprenörersvart harsom
ställt de falska fakturorna. flertaletI fall har uppdragsgivamaut anlitat

och underentreprenör endast under kortare tid. Därefteren samma en
har denna avknoppats och underentreprenör.ersättas av en annan
Samtliga underentreprenörer har haft F-skattesedel. Misstanke finns

de i förfarandet inblandade undanhållitatt skatter ochparternaom av-
gifter 50 miljoner kr.över

Ett svenskt entreprenadföretag anlitade finskt företag förstort ett att
utföra bl.a. monteringsarbeten på det svenska företagets arbetsplats i
Sverige. uppgifterAv det finska företaget lämnade till svensksom en
fackförening, framgick det finska företaget sysselsatte trettiotalatt ett
arbetstagare, vilka alla hade svenska eller finska Vid uppfölj-namn.
ning i Finland framkom flertalet arbetstagarna anställdaatt av var av

företag med hemvist Isle Bolagetett Man. Isle of harManom
varken i Sverige eller Finland varit registrerat för betalning socialaav
avgifter. Såvitt kunnat utredas har inte heller någon arbetstagarnaav
redovisat inkomster från bolaget på Isle of iMan avlämnade själv-
deklarationer.

Överväganden

Förslag: För stärka och effektivisera skattemyndighetensatt möjlighet
kontrollera uppdragsförhållanden i näringsverksamhet föreslåratt jag

obligatorisk skyldighet uppdragsförhållandenaatt tillatt rapporteraen
Skattemyndigheten införs i UppgiftsskyldighetenLSK. föreslås begrän-
sad till de fall uppdraget bygg- eller anläggningsarbete.ettavser
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Allmänt

införandetmin meningenligtskattekontrollperspektivl är enett av
iviktigtuppdragsförhållandenavseendeuppgiftsskyldighet stegett

jagskattefuskformmed dentillkommariktning rättamot att somav
inågondvs.bakgrundsredogörelsen,i närbehandlathar

juridiskfysisk elleruppdrarnäringsverksamhet sompersonen
utföraräkningför hansfriståendeformell meningåtminstone i är att

arbete.
ikonstruktionerflorarikförekommerredovisatsSom upp-aven

Skattemyndighetenförförsvårasyftar tilldragsförhållanden attattsom
slåsvidarekanskattefusk. Detformerolikaoch utredaupptäcka av

imöjlighetprincip saknardagsläget iiSkattemyndigheten attfast att
elleruppdragsförhållanden omstän-kännedomskede fåtidigtett om

anledningfinnsdet närmareindikerardigheter i dessa attattsom
i skatte-skyldighetersinafullgöruppdragstagamahuruvidakontrollera
fleraellersinställsProblemetavgiftshänseende. näroch spets aven

subjekt.utländskauppdragsförhållandeuppdragstagama i ärett
motiverarförhållandenindikationertydligaAvsaknaden somav

huruvidakontrollerartidigt stadiumSkattemyndigheten på ett upp-att
uppbördshänseende,ochi skatte-åliggandensinafullgördragstagama

verkningslösa.blirskatteutredningamaoftamedför dessutom att

uppgiftsskyldighetbranschavgränsadGenerell eller

fråganförstinfinner siguppgiftsskyldighetenutformningenVid omav
anläggningsbrans-ochtill bygg-begränsasskalluppgiftsskyldigheten
ellerbranscherflera görastillutvidgas t.o.m.bördenellerchen om

generell.
följande.anförafår jagdeldennaI

bl.a.studeratBranschsaneringsutredningen,inhämtatharJag somatt
städ-ochtransportbranschenanlägggningsbranschen,ochbygg-

formerolikaförbranschendessa är utsatta avbranschen, attanser
genomsnittsbranschen.utsträckninghögre änskatteundandragande i

ochbygg-bl.a.Även tyderutredningarskatteförvaltningens att
skattefusk.omfattandeettförfalli vissaanläggningsbranschen är utsatt

upphovkaraktärspeciellasintillmed hänsynByggbranschen ger
uppdrags-de långagrundbl.a.kontrollproblem,till speciella av

omfattningenobetydligainteoch denförekommakedjor kan avsom
uppdragsförhållanden.gränsöverskridande

olikadärområdedetvidareanläggningsbranschenoch ärBygg-
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former utsträckninguppdragsförhållanden förekommer i Destörstav
redovisade exemplen kontrollproblem också hämtade frånärovan

bygg- och anläggningsbranschen.
lagstiñningsåtgärderDe tidigare och de insatserövervägtssom som

skatteforvaltningen såväl i Sverige i våra nordiska grannländersom
hittills lagt ned på kontrollera entreprenadförhållanden har iatt stor
utsträckning också inriktats just bygg- och anläggningsbranschen.mot

Mot bakgrund vad anförts inte minst det förhållandet attav ovan -
undanhållna skatter och avgifter i det enskilda fallet kan uppgå till
betydande belopp jag uppgiftsskyldigheten i fall böratt vartanser-
omfatta bygg- och anläggningsbranschen.

Jag medveten skatteundandragandetär i entreprenadför-attom
hållanden inte något specifikt för byggnads-är och anläggnings-
branschen. Bl.a. skattetörvaltningens kartläggningar och Bransch-
saneringensutredningens utvärderingar pekar det inomävenatt
andra branscher, städ-, flytt- och andra servicebranscher förekom-t.ex.

inte obetydligt skattefusk. Vad andra branscher bygg-ett änmer avser
och anläggningsbranschen får jag i första hand hänvisa till Bransch-
saneringsutredningens betänkande.

En uppgiftsskyldighet måste begränsas till de fall där det verkligen
finns behov uppgifter. Vad hittills framkommitett inteav som ger
stöd för föreslå generell uppgiftsskyldighet för samtligaatt en upp-
dragsförhållanden i näringsverksamhet. sådanEn allomfattande upp-
giftsskyldighet skulle dessutom i administrativt hänseeende bli i det

ohanterlig.närmaste Frågan i stället uppgifisskyldigheten börär om
utvidgas till omfatta de övriga Branschsaneringsutredningenatt av
studerade entreprenadbranschema flytt- och städbranschen.

Det viktigt i möjligaste mån undvikerär tillskapaatt attman
särlösningar för komma till med likartade problem hos olikarättaatt

Åkategorier skattskyldiga. andra sidan ställer införandetav av en
uppgiftsskyldighet krav bådepå uppgiftslämnama ochstora

Bygg- och anläggningsbranschen domineras fåtal företag.störreettav
Branschen i övrigt dock splittrad på antal aktörer. Enligt företags-är ett stort
skatteregistret uppgick under 1993 antalet byggnadsföretag till drygt 21 000
stickprovsmässig avstämning har dock visat antal företag inteatt ett stort som
längre bedriver någon verksamhet fortfarande står kvar i registret. Enligt
statistik från SCB uppgår antalet registrerade företag inom bygg- och anlägg-
ningssektom till företag,ll 000 ungefär 6 enmansfore-närmar 000 ärvarav

Under 1992 uppgick bygg- och anläggningsinvesteringama inklusivetag.
underhåll till drygt 220 miljarder kr. Samma år antalet sysselsatta totaltvar

inom byggbranschen omkring 270 000.sett
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praktiskteffektivt ochskall bliförskatteförvaltningen systemetatt
hanterbart.

uppgiftsskyldighet iutvidgadinförandetförhållandetDet att av en
administrativamedföra påtagligakanresurslägetnuvarandedet

förvikt. Riskentillmätasskatteförvaltningen måsteför attbelastningar
diskuteradedethanteringenskärpan iocheffektiviteten nuav

under-intefår såledesförloradskulle kunnadelviskontrollmedlet
skattas.

och anlägg-problembilden inom bygg-ocksåhörTill saken att
formerolikaochbranschensväl kändningsbranschen attär parterav
lämparperspektivetdetpåbörjats.egensaneringsåtgärder också har Iav

kon-diskuteradeför denanläggningsbranschen välbygg- ochsig nu
trollrefonnen.

skattemyndigheten. Förväl kartlagdrelativtvidareBranschen är av
granskaochför kartläggasärskildanärvarande attsätts t.ex. resurser

Öresundsbron Skattemyndighetenm.fl..Arlandabanan,riksobjekts.k.
förut-skapaorganisationrådandedelvis inommöjlighetdärförhar att

för han-rutineradministration ochbyggaförsättningar attatt upp en
område.refonn dettatera en

prak-detanförtsbakgrund vadbl.a.Jag attmot avovanavanser
inled-fallieftersträvansvärtskäladministrativatiska och är vartatt,

anlägg-ochtill bygg-uppgiftsskyldighetenningsvis, begränsa
ochrutinerutvecklat sinaskatteförvaltningenvälningsbranschen. När

uppgifts-undersökasbör dockutvärderaskanreformenutfallet omav
utvidgas.börskyldigheten

uppgiftsskyldighetinförandetKritik mot enav

uppgifts-utvidgadhävdatbyggbranschen harförFöreträdare att en
dengrundendenbl.a.problem,tillupphov attskyldighet kan ge

uppgiftslämnamaresurskrävande för samtochsvårhanterbarbliskulle
konkurrens-utformasuppgiftsskyldighetenhurberoende -—

ochifrågasattsharskattekontrollutökadBehovethämmande. enav
ståndtillskallställetvill iarbetsgivarföreträdare attbranschens man

uttalatsvidareharegensanering. Det attochlösningarfrivilliga man
vidkontrollskärptformåtgärder ipreventiva t.ex.föredrar enav

problemdehävdatsocksåharF-skattesedel. Det attutfärdandet av
engångs-1980-taletunder slutetförbranschen enutsatt varavvar
situatio-ekonomiskaexceptionelladådenberoddeföreteelse som

nen.
utvidgadkritikochfarhågorframfördaanledning motMed enav

följande.framhållavill jaguppgiftsskyldighet
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förhållandetDet under 1990-talets hälft haratt man nu senare en
ekonomisk situation under slutet 1980-taletän ändrar inteannan av

bilden kontrollbehov föreligger. De problem skatteförvaltningenettav
ställs inför i sin kontrollverksamhet har funnits under längre tid.en
Det förhållandet det visats skattefusket inom bygg- ochatt attnumera
anläggningsbranschen under slutet 1980-talet formerantog extremaav
kan inte till intäkt för det skattefusk förekommer undertas att som

nonnala konjukturförhållanden inte skall stävjas.mera
Företrädare för såväl Skattemyndigheten Riksskatteverket harsom

också framhållit utökad uppgiftsskyldighet skulle tillatt storen var
i det framtida kontrollarbetet.nytta

Eftersom skattemyndighetens möjlighet komma till med deatt rätta
kontrollproblem föreligger i utsträckning beroendestor är attsom av

i tid kan få indikationer på ytterligare kontroll- och gransk-man var
ningsåtgärder skall in, förordar jag såledessättas uppgiftsskyl-att en
dighet införs vid anlitandet från uppdragsgivaren formellt friståendeav
uppdragstagare i bygg- och anläggningsbranschen. uppgiftsskyl-Hur
digheten bör utformas återkommer jag till.närmare

Om alternativa och kompletterande åtgärder

Allmänt

Införandet kontrolluppgiftsskyldighet i vissa fall naturligtvisärav en
ingen patentlösning för komma till med de problemrättaatt som
existerar i entreprenadförhållanden i allmänhet och bygg- och anlägg-
ningsbranschen i synnerhet. Som urvalsinstrument i skattekon-ett ett
trollperspektiv framstår det dock enligt min mening verknings-ettsom
fullt medel. Detta utesluter naturligtvis inte andra metoder börävenatt
undersökas och för komma tillrättaprövas med skatte-att
undandragandet i entreprenadförhållanden.

Regeländringar inom arbetsrätten och branschöverenskommelser har
i viss utsträckning lett fram till förbättringar i branschen. Byggmästar-
föreningarna och de fackliga organisationerna pådrivande.är Numera
skall enligt 1995 års riksbyggnadsavtal arbetsgivaret.ex. kontrollera att
anlitade underentreprenör innehar F-skattebevis och registrerade tillär
mervärdesskatt informera den lokala fackföreningen de under-samt om

anlitas.entreprenörer Byggentreprenörema har utarbetatattsom avses
etiska regler för organisationens medlemmar, enligt vilka medlemsföre-

inte skall anlita eller samarbetatagen med oseriösa underentreprenörer
aktivt motverka svartjobb.samt Byggmästarföreningama verkar för
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för införandet reglerkontroll arbetsplatserna ochbl.a. förstärkt av
motverkande skattefusk. Vad gäller devid upphandlingama till av

initierat finns anledning fästasaneringsåtgärder branschen själva att
Stockholms bygg-förslag till avtalsvillkoruppmärksamhet det som

medlemsföretag. Enligtutarbeta för sinamästarföreningen håller att
personaloch beställarensförslaget skall de uppdragstagarens somav
firmabrickorsynliga ocharbetsplats bärauppehåller sig på namn-en

till beställarenlegitimation. Vidare skallha giltig entreprenörensamt
arbetsplatsen.personal kommer uppehålla siganmäla vilken attsom
arbetsplatsenuppehåller sigförteckning deEn över personer som

skalluppdragsgivaren. Uppdragstagarenskall finnas tillgänglig hos
tilläm-avtal med eventuella underentreprenörerskyldig iäven attvara

regler.pa samma
branschensmetoderoch andraåtgärderDessa övervägssom av

tillrättabetydelse det gäller kommatorde siktföreträdare när att
möjligheti sig skatteförvaltningensskattefusket stärker intemed men

uppdragsförhållandena.kontrolleraatt

skatteavdragOm

uppgiftsskyldighetenhar frågan väcktsUnder utredningsarbetet om
uppdragsgivaren inne-skyldighet förskulle medkunna ersättas atten

procentandel kontrakts-vissstatsverket levererahålla och till aven
innehar F-skattesedelhuruvida uppdragstagarenoberoendesumman av

kunnaskulle i sådantinbetalda beloppeteller inte. Det ett system
inågon form avräkninguppdragstagarentillgodoföras av sam-genom

belöpandeoch ersättningamaredovisar skatterband med hanatt
avgifter.

anföra följande.får jagMed anledning därav
tidigare bl.a. departements-modell har studerats sesådanEn

entreprenad.för skatt vid EnFi 1976:4promemorian Ds Ansvar
avdrags-också införas i lagenavdragsskyldighet kombegränsad att om

uppdragsersättningar,beträffande vissa AUL.uppgiftsskydlighetoch
F-skatterefonn.samband med 1993 årsupphävdes iLagstiftningen

innebar beställarendiskuterades modellFi 1976:4I Ds attsomen
vissoch till betalaskulle innehållaeller uppdragsgivaren staten pro-

Procentandelenför utfört arbete.centandel fakturerad ersättningav
administrationspålägg,så materialandel,skulle påavvägas sätt att

inbetaldaberäkningsunderlaget.skulle uteslutas från Detvinstandel etc.
efter uppdragstagarentillföras avräkningskonto. Alltbeloppet skulle ett
tillgodoförasför sina anställda skulle denneredovisade skatt av upp-
ställde sig dockbelopp. promemoriandragsgivaren inbetalda I man
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avvaktande till sådan lösning. framhöllsDet bl.a. detatten
förhållandet procentandelen inte skulle bruttoersättningenatt tas ut
lämnade för fråndispositioner de skattskyldigas sidautrymme samt att

kunde medföra olägenheter för företagen i bl.a. likviditetshän-systemet
seende.

Enligt förelåg skyldighet förAUL uppdragsgivare skatte-göraatt
avdrag utbetalningar i vissa uppdragsförhållanden.på Lagstiftningen
omfattade inte de fall i vilka uppdragsgivaren skyldig göraattvar
skatteavdrag enligt uppbördslagen eller i vissa i lagen särskilt angivna
situationer, småhus- och lägenhetsinnehavare undantagna frånt.ex. var
skyldighet deskatteavdrag, skulle i stället under vissa förut-göraatt
sättningar lämna uppgifter i självdeklarationen vissa uppdragsför-om
hållanden. Någon avdragsskyldighet förelåg sålunda i de fallinte
betalning skedde faktura innehållande bl.a. registreringsnummermot
till mervärdesskatt juridisk eller uppgift uppdrags-person attom

skyldig betala B-skatt fysisk Uppdragsgivarenperson.tagaren attvar
kunde betalningsansvarig för det belopp underlåtithangöras att
innehålla. kundeLikaså småhus- eller lägenhetsinnehavareen som var
undantagen från skyldighet skatteavdrag åläggas betalnings-göraatt
skyldighet vid underlåten uppgiftsskyldighet. upphävdesAUL som

i samband med års1993 F-skatterefonn.nämntsovan
finns skäl undersöka modellDet med skatteavdrag äratt om en

gångbar, jag vill för del peka några problem ärmen egen som
förknippade förstamed sådant hand uppkommer fråganIett system.
vilket underlag skatteavdragets storlek skall beräknas. Fi 1976:4I Ds
framhålls bl.a. risken for mindre uppdragstagare med arbets-att en
kraftsintensiv verksamhet hamnar i likviditetssvårigheter delen avom
ersättningen spärrades konto. skyldighet skatte-En göraett att
avdrag kan allt döma inte generell och måstegörasatt antag-av man
ligen laborera med olika schablonbelopp hänsyn till omstän-tarsom
digheterna i det enskilda fallet. analyserasDessutom måste nännare om
det möjligt inordna sådant avräkningsförfarande med detär att ett nu
föreslagna skattebetalningskontosystemet för skatter och avgifter prop.
l997/98:100

hur helstJag inte metod med skatteavdrag ärattser som en en
framkomlig för bemästra de svårigheter Skattemyndighetenväg att
ställs inför i sin kontrollverksamhet. Möjligen kan sådantett system

befogat utifrån andra aspekter. Frågan någon fonnvara om av
skatteavdrag bör genomföras för vissa kategorier entreprenadför-av
hållanden studeras Branschsaneringsutredningen. får därför hän-Jagav
visa till utredningensden överväganden och förslag i denna del.



Bilaga 3 5831997:111SOU

utfärdande -skattebevisförbättrad kontroll vid FOm av

befogenhetlagstiftning SkattemyndighetenRedan gällande attger
utfärdas.innan skattsedelnkontrollera sökanden

skattebetalningslagen föreslås ingaförslag tillregeringensI genom-
i samband med utfärdandevad prövningengripande förändringar avser

för återkallelse skattsedeln.och förutsättningarF-skattesedel avav
utfärdas respektive skall återkallasfår i princip inteF-skattesedel

i redovisning skatter och socialaden skattskyldige bristert.ex. avom
näringsförbud, i konkurs eller inte efterkommitavgifter, ålagtshar är

självdeklaration.föreläggande lämnaatt
för bedöma det lämpligt skärpaunderlagsaknarJag är attatt om

eventuellt undersökas i ordning.lagstiftningen. bör DetFrågan annan
skatteförvaltningen löpandefår förutsättas inom överatt serman

utfärdandet F-skattsedel in-rutinerna samband medi närav resp.
återkallelse.gripande skall ske i form av

Om egensanerin g m. m.

frivilliga överenskommelser ingås inomegensanering och deDen som
betydelsefulla i medmycket komponenter arbetetbranschen är att

mening minst de insatserskattefusket. Enligt min intemotverka är som
med fuskområde viktiga för komma tillarbetsrättens rättagörs att

återinfördadå den nyligenföretagande. tänker bl.a.och oseriöst Jag
1994/95:76 enligtfackliga i Medbestämmandelagen prop.vetorätten

skyldig förhandla med lokal arbetstagarorga-vilken arbetsgivare är att
utföra räk-beslutar låta någon arbete för hansnisation innan han att

anställd hos honom. dock inte möjligtning Det är attutan att vara
frivilligakontrollbehov branschöver-tillgodse det allmännas genom

enskommelser och egensanering.

förhållandenreformarbete och nordiskaTidigare

uppgiftsskyldighet avseende uppdragsförhållanden iInförandet av en
bygg- anläggningsbranschen inte någon idé. Frågan har bl.a.och är ny

departementspromemorian för skatt vidbehandlats i Ansvar entrepre-
nad Fi och departementspromemorian gråDs 1976:4 Denm.m.
arbetskraften och skattekontrollen Ds B 1980:10.

infördes i början l980-talet uppgiftsskyldighet förl Norge av en
vissa uppdragsförhållanden inom bygg- och anläggningsbranschen.
Även skyldighet fall uppgifteri Danmark har införts i vissa lämnaatt

anläggningsbranschen.uppdrag i bygg- ochom
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FiDs 1976:4

departementspromemorianI FiDs 1976:4 föreslogs särskild lagstift-en
ning, särskiltLag uppdragsgivaransvar för skatt, enligtom m.m.,
vilken näringsidkare rörelseidkare uppdragit någonsom annan,

inte betrakta anställd hos honom, för hans räkningatt attsom var som
utföra arbete här i landet arbetsplats i hans rörelse, skyldig attvar

anmaning lämna kontrolluppgift bl.a. uppdragstagarensutan om namn
och ersättningens storlek. Uppgiftsskyldigheten skulle samordnas med
uppbördsredovisningen. Skyldighet lämna uppgift skulle inträdaatt när
kontant ersättning utgivits med högre belopp 5 000 kr till ochän en

uppdragstagare under period två månader. Fullgjordessamma en av
inte Uppgiftsskyldigheten skulle uppdragsgivaren kunna solida-göras
riskt föransvarig skatt och arbetsgivaravgift uppdragstagaren intesom
hade betalt i vederbörlig ordning. Förslaget remissbehandlades men
ledde inte till lagstiftning.

Ds B 1980:10

departementspromemorianI Ds 1980:10 behandladesB ånyo frågan
införande uppgiftsskyldighet i uppdragsförhållanden. lom av en

promemorian diskuterades bl.a. det lämpligt åläggaattom var upp-
dragsgivare uppgiftsskyldighet avseende vissa uppdragsförhållanden.en
Uppdragsgivaren skulle enligt den diskuterade modellen åläggas en
skyldighet underrätta Skattemyndigheten innan ersättningen utbetala-att
des. Enligt promemorian ansågs för den uppdragsför-att typ av
hållanden behandlades där huvudsakligen uppdragsförhållandensom

innebar uppdragstagaren sigåtog utföra arbeteatt att ettsom upp-
dragsgivarens fastighet eller arbetsplats det rationelltmest attvar
införa skyldighet för uppdragsgivaren innehålla och till skatte-atten
myndigheten inbetala viss del ersättningen. Promemorians förslagav
låg till grund för den införda lagen avdrags- och uppgifts-senare om
skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, se ovan.

Uppgiftsskyldighet i ochNorge Danmark

l Norge infördes redan i början 1980-talet upplysningsplikt förav en
näringsidkare och offentliga anlitar för arbete 6-10organ som annan

ligningsloven. Upplysningsskyldigheten omfattar enbart upp-
dragsförhållanden inom bygg- och anläggningsbranschen. Den norska
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varitregeringsföreskrift sedan 1983harupplysningsplikten genom
bosattatill uppdragstagaregivitsuppdrag ärbegränsad till somsom

spelen itill de olympiskaanslutningutomlands.hemmahörande Ieller
med följdtillfälligt bortbegränsningenLillehammar 1994 atttogs

samtliga uppdragstagareomfattatillutvidgadesuppgiftsskyldigheten att
Lillehammar. Mot-anläggningsarbeten ibyggnads- ochutfördesom

vidgenomfördesuppgiftsskyldigheten ävenutvidgningsvarande av
Rigshospitaleti Oslo. Upplys-ochGardemoenflygplatsenbyggandet av

dagar efteruppdragsförhållandet skall lämnas 14ningarna senastom
sin upplys-uppfylltinteUppdragsgivarepåbörjats.arbetetdet att som

inteförfallnaför uppdragstagarenskan åläggasningsplikt menansvar
Sentralskattekontoretuppgift frånavgifter. Enligtochskatterinbetalda

ansvarsfrågan mellanregelmässigtreglerasutenlandssakerför parterna
entreprenadförhållandet.i

Även avseende uppdrags-en upplysningspliktinförtshari Danmark
utformadeBestämmelsernaskattekontrolloven.förhållanden E § är7

omfattar uppdrag i bygg-Upplysningsskyldighetenförebild.efter norsk
fast drift-saknarde fall uppdragstagarenanläggningsbranschen ioch

medavtal ingåttsföreliggerUppgiftsskyldighetDanmark.ställe i om
Kontroll-månader.avtalstiden längreochutländskt företag är än treett

uppdragsavtaletdetefter30 dagaruppgift skall lämnas attsenast
ingåtts.

metod förUtformningen av en

uppgiftslämnandet

utgångspunkterAllmänna

förutsättningar förtillskapasuppgiftsskyldighetmedInförs systemett
kännedomeffektivt fåsnabbt ochSkattemyndigheten på sättettatt om

förrespektive få underlaguppdragsförhållandenförekommande att
riktas ikontrollåtgärder böruppdragstagarebedöma vilka motnärmare

de fall där åta-mervärdesskattehänseende. Iavgifts-, ochkällskatte-,
eller anställdastillhandahållabestår igandet väsentligen att egen

underlag för kontrollera skattarbetskraft får Skattemyndigheten att om
respektive inbetalddebiterad skattinbetalas ochöverhuvudtaget om

utbetaldai rimlig proportion till denarbetsgivaravgifter stårskatt och
ersättningen.

uppdragsförhållanden iupplysningsplikt avseendeInförandet av en
ställa krav skattemyn-anläggningsbranschen kommerochbygg- att
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digheten frigöra och utarbetaatt rutiner så inforrna-resurser att
tionsflödet kan hanteras på effektivt i kontrollarbetet.ett sätt En grund-
läggande förutsättning därför naturligtvisär uppgiftsskyldighetenatt
fullgörs på korrekt börDet vidare iett sätt. möjligaste mån und-- -
vikas uppgiftsskyldigheten skapar onödigt administrativtatt merarbete
för skattemyndighetema och uppgiftslämnama. Med anledning härav är
det vikt så enkeltstor möjligtatt görs effek-systemetav utan attsom
tiviteten i kontrollarbetet riskerar förlorad.att

Uppgiftsskyldigheti eller flera ledett

Förslag: Uppgiftsskyldigheten bör begränsas till led, dvs. gällaett
endast uppdragsavtal uppdragsgivaren själv ingått medsom en upp-
dragstagare.

En modell har förespråkats bl.a. företrädare för Riksskatte-som av
verket uppgiftsskyldighetär skulle omfatta såväl uppdrags-en som
givarens uppdragstagare i förekommande fall uppdragstagamassamt
uppdragstagare En sådan modell kan betecknas uppgifts-osv. som en
skyldighet i flera led. Efter norsk förebild skulle eventuellt uppdrags-
givaren avtalsmässigt efter skattemyndighetens medgivande kunna-— -
överföra uppgiftsskyldigheten till totalentreprenör e.d. Uppgifts-en
skyldighetens inträde skulle lämpligen inträffa avtaletnär om upp-
draget ingås alternativt arbetet påbörjas.när

dettaMot förslag bör ställas uppgiftsskyldighet begränsasen som
till de uppdragstagare uppdragsgivaren själv anlitar, dvs. sådanasom

han står i avtalsförhållande till. Detta skulle i princip innebäraettsom
de uppgifter Skattemyndigheten i dag kan infordraatt med stöd 3av

kap. 37 § LSK skulle till obligatoriska uppgiftergöras i uppdragsför-
hållanden.

Ett varigenom uppgiftsskyldigheten i enlighetsystem med den
norska modellen inte begränsas enbart till de uppdragstagare som
uppdragsgivaren själv anlitat för arbetet eller projektet ävenutan
omfattar de uppdragstagare uppdragsgivarens uppdragstagare i sin tur
anlitar har fördelar i kontrollhänseende, främst i de fall då långa upp-
dragskedjor förekommer i uppdragsförhållandet.

Begränsas uppgiftsskyldigheten till enbart led kan hävdasett att
uppgiftsskyldigheten skulle kunna kringgås oseriös mel-attgenom en
lanman uppdragskedjansätts med följd uppdragsförhållandetatt
mellan mellanmannen och den slutliga uppdragstagaren inte inrappor-

Åtill skattemyndigheten. andra sidan får förutsättasteras skatte-att
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denuppmärksammakontroll kommer attvid sinmyndigheten att
ochskatternågrabetalarkedjan inteimellanman sattssom

uppdragsförhållandet.granskardärföravgifter och närmare
förutsättaled skullesamtligaomfattar attuppgiftsskyldighetEn som

skattemyn-tilllämnasbehövasskulleuppgifterantalmycket stortett
och tillbeställare Bfinnasprojektvisstidetdigheten. Om ett en

såU2 -U3,led,nedstigande U1-i raktUuppdragstagareexempel tre
och U3. U1avseende U2uppgifter Ul,lämnaskyldigbliskulle B att

U3.och U2och U3uppgifter U2lämnaskyldigskulle bli omatt om
flera olikainvolverarprojektföljd ifå tillskulle störreDetta att som

radlämnaskommauppgifter skulle attuppdragstagare enavsamma
betydligtskulle ökauppgifterMängdenuppgiftslämnare.olika om

uppgifteromfattaskulleförebildnorskenligt ävenuppgiftsskyldigheten
uppdragstagaren.anställda hosindividerenskilda ärsomom

uppgiftsskyldig-vidskullekedjaniUppdragsgivaren toppen enav
mycketfåfall kommavissaled iflerasig i attsträckerhet ensom

ellerunderentreprenöreromfattaruppgiftsskyldighetlångtgående som
till.avtalsrelationhelt saknarhanandra uppdragstagare som

uppdragstagareledfleraomfattarUppdragsförhållanden avsom
anlägg-ochbyggnads-vidhuvudsakligen störreförekommer

visserligenexisteraranläggningsbranschenochbygg-ningsarbeten. I
huvud-möjliggörsäkerhetsskäl, attbl.a.rutiner,i dagredan ensomav

iverksammavilkakontrollera ettärkangeneralentreprenöreller som
uppdragsgivaredessutommodellen kannorskadenprojekt.visst I en

uppgifts-överföraavtalsmässigtmedgivandeskattemyndighetensefter
skullesådante.d. Ett systemtotalentreprenörtillskyldigheten en

skulleuppdragsgivareuppgifterantalet varamöjliggöra att ensom
ändådockkanInvändningarnedbringas.kanlämna resasskyldig att

lösning.sådanmot en
medlämpligtdetifrågasättas ärkangrunderprincipiella enPå om

avtalarledi flerauppdragsgivareförutsätterkonstruktion omattsom
uppgiftsläm-följd däravtilluppgifter ochlämna attatt gemensamma

inte lämnasuppgiftinträderrättsverkningaroch denandet enomsom
lämnaansvarig förprimärt attden äröverförs till upp-än somannan

kontroll-igodtasförfarande intesådant ettfall kangiften. I ettvart
enskilda falletdetiskattemyndighetenmindremedperspektiv än att

avtalsmässigtuppgiftsskyldighetentillmedgivandesittlämnar att
betydan-tillupphovskulleordningsådan ettEnöverförs till geannan.

merarbete.administrativtde
uppdrags-vidareförutsätterflera lediuppgiftsskyldighet attEn en

avtalsförhållandenisig insyntillförsäkrakedjan kangivare i toppen av
konkurrens-Bl.a.till.avtalsförhållandesaknarhanmellan ettparter
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aspekter och affärsmässiga skäl kan lägga hinder i för sådanvägen en
insyn.

För uppgiftsskyldighet sträckeratt sig fler ledöver änen ettsom
skall kunna hanteras och bli effektiv i kontrollperspektiv tordeett
sålunda förutsättas relativt betydande beloppsmässiga inskränk-att
ningar införs det gäller de uppdragsförhållandennär skall omfattassom

uppgiftsskyldigheten. En sådan begränsning skulle kunna medföraav
kontrollvärda mindre och medelstoraatt uppdragsförhållanden faller

utanför upplysningsplikten. kanDet också med den mängdantas att
uppgifter sådant skulle problem kommerett system uppståattgenerera
för Skattemyndigheten snabbt sammanställa och bearbetaatt upp-
gifterna för kunna välja vilka uppdragsförhållandenatt ut närmare
kontrollåtgärder bör riktas Det torde också kunna uppstå problemmot.
med hänföra inkomna uppgifter till ochatt arbete ellerett samma
projekt.

De praktiska problemen med uppgiftsskyldighet i flera skallen
dock inte överdramatiseras. Genom huvuduppdragsgivaren tillsam-att

med övriga uppdragsgivare åläggs uppgiftsskyl-mans gemensamt en
dighet säkerställs i högre grad Skattemyndigheten faktiskt erhålleratt
den föreskrivna infonnationen.

Jag dock bl.a. de nämnda nackdelarna talarattanser mot attovan
inför uppgiftsskyldighet i flera led. förordarJag därför denman en att

obligatoriska uppgiftsskyldigheten begränsas till de uppdragsförhållan-
den uppgiftslämnaren avtalsmässigt är partsom

Kretsen uppgiftsskyldiga och omfattningenav av

uppgiftsskyldigheten

Förslag: Kretsen uppgiftsskyldiga begränsas till dem i närings-av som
verksamhet betalar ersättning för bygg- eller anläggningsarbeteut ett

någon inte anställd hos utbetalarenär har utfört för dennessom som
räkning här i landet.

Det saknas anledning utsträcka upplysningsskyldighetenatt till att
omfatta andra uppdragsgivare dem i näringsverksamhetän som upp-
dragit utföra uppdrag bygg-att ellerett anlägg-ettannan som avser
ningsarbete. Förutsättningen således uppdragetär givits i närings-att
verksamhet. Vad förstås med näringsverksamhet följer 21 §som av
kommunalskattelagen Ävenjfr hänvisningen i 1 kap. LSK. ochstat
kommun kan i förekommande fall komma omfattas uppgiftsskyl-att av
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digheten.
uppdragandra änomfattauppgiftsskyldighetenlåtaSkäl saknas att

landet.iutförs härsådana som

anläggningsarbeteellerbygg-begreppetNärmare om
anläggningsarbete.ellerbyggnads-skallUppdragsförhållandet ettavse

falletså ärsvårigheter avgöranågrainte attbereder detNormalt om
medsambandiutförsarbetensamtligaAvsikteneller inte. är att som

monterings-,mark-,anläggning,ellerbyggnad t.ex.uppförande av en
anläggnings-andramåleriarbetenochinstallations- samtbyggnads-,

omfattas.skallrivningsarbeten,och
svenskenligtverksamhetervilkamedkanjämförelse göras somEn

byggverksamhet.tillhänförsSNInäringsgrensindelningforstandard
grund-ochmark-bl.a.byggverksamhetmedsammanhangetdetI avses

anläggning vägartakarbeten,byggnadsverk,uppförande avarbeten, av
VVS-arbeten,ochel-bygginstallationer,anläggningar,andraoch

glas-ochmâleri-,golv-,fasad-,såsomslutbehandlingsarbeten puts-,
medanläggningsmaskinerochbygg-uthyrningmästeriarbeten samt av

förare.
standardsvenskiexemplifieringdenintekan angesJag att somse

anlägningsarbeteochbygg-begreppet ennäringsgrensindelningför ger
be-tolkningobjektivföljervad avbetydelsevidare än enavsom

SNIåsattauppdragstagarenfördendock inteNaturligtvis ärgreppet.
utförtdennehuruvidaavgörande för ettklassificeringenkoden av

anläggningsarbete.ellerbygg-bedömasskall ettarbete som
i lagtexten närmarenödvändigtdet intebedömning attärminEnligt

konstituerar ettkontrolluppgiftshänseendeiuppdragvilka somange
uppdrags-utformai lagtextenanläggningsarbete. Att enellerbygg-

skulle kunnaAULupphävdadenförebildefterkatalog t.ex. numeraav
§i 4 attAULgränsdragningssvårigheter ltill angavsupphovge

enligttjänstskattepliktiguppdrag utgörfrågaigälldelagen somom
innefattarochmarkochmervärdeskatt avserlagen om

anläggningellerbyggnadplanering annanundersökning, avser
ändring..reparation,rivning,anläggande,uppförande,innefattaroch

iförekommerslag ävenliknandebegreppbörDet attnoteras av
bestämmelsernaJämför omsammanhang. t.ex.skatterättsligaandra

bygg-bedriverskattskyldigahosarbetenpågående somvärdering av
anvisningarnapunkt 3anläggningsrörelseeller avhantverks-,nads-,

kommunalskattelagen.till 24 §
tillupphovintekäntsåvitt gettharbegreppgenerellaMotsvarande

förmodanSkulle moti Norge. an-tillämpningsproblemnågra
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vändningen det föreslagna begreppet upphov till gränsdrag-av nu ge
ningsproblem i tillämpningen får undersökasnärmare begreppetom
bygg- och anläggningsarbete bör specifik lagteknisk defini-ges en mer
tion.

leverantörEn byggmaterial e.d. kommer inte omfattasav att av
uppgiftsskyldigheten. Det förhållandet leverantör åtagit sigatt ävenen

ombesörjaatt till köparenstransport arbetsplats innebärav varorna
således inte uppdraget omfattas uppgiftsskyldigheten.att I det falletav

inte frågaär bygg- eller anläggningsarbete.ett Transportjänsterom
faller således utanför för uppgiñsskyldigheten.ramen

Däremot bör uppdrag innefattar uppförandeett eller installationsom
leverantören tillverkad maskin eller motsvarande förenatsav en av som

med uppdrag för leverantörenett uppföra den byggnadäven däratt
maskinen skall placeras betrakta bygg- eller anlägg-att ettvara som
ningsarbete. Det torde således tillräckligt uppdraget till viss delattvara
innefattar omfattasbygg- eller anläggningsarbete för detett skallatt av
uppgiftsskyldigheten. Saknar uppgiftslämnaren i dessa fall underlag för

bedöma omfattningen bygg-att och anläggningsarbetet i förhållandeav
till kostnaden för maskinen e.d. får uppdraget i sin helhet inrapporteras
till Skattemyndigheten, varvid myndigheten med hänsyn till arten av
uppdraget får i vad mån ytterligareavgöra underlag behöver in-
förskaffas från uppdragsgivaren eller uppdragstagaren.

Tidpunkten för uppgiftsskyldighetens inträde

Förslag: Uppgiftsskyldigheten bör knytas till utbetalningen ersätt-av
ning för uppdraget.

Vad frågan tidpunkten för uppgifisskyldigheten skallnäravser om
inträffa finns huvudaltemativ:två Uppgifisskyldigheten knyts i
likhet med den norska modellen till tidpunkten för uppdragsavtaletnär
ingås eller arbetet påbörjas. Uppgiñsskyldigheten knyts till utbetal-
ningen ersättning för utfört uppdrag. Det alternativet skulleav senare
i princip innebära de uppgifter skatteförvaltningen i dag kanatt kräva

efter föreläggande skulle till obligatoriskagöras uppgifter i nu
aktuella uppdragsförhållanden i bygg- och anläggningsbranschen.

Vid prövningen vilken modellerna skall väljas kan förstav av som
konstateras det i renodlat kontrollperspektivatt tordeett föred-attvara

uppdragsförhållandet inrapporteras tillatt Skattemyndigheten i såra
anslutning möjligtnära till avtalet uppdraget ingås. detatt Isom om

avseendet Åsåledes den norskaär modellen föredra. andra sidanatt
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svåradministreradbetydligtuppgiftsskyldighetsådantorde mervaraen
tillknyteruppgiftsskyldighet ettuppgiftslämnaren än anför somen

utbetalningstillfället.t.ex.moment, somsenare
norskadetuppgifterdebörsammanhang attdetta noterasI som

inteundantagenstakamed någotkontrolluppgiftssystemet generar
in. Någonskallkontrollinsatser sättasurvalföraktivtanvänts varav

iredanlämnasmåsteuppgifternaförtalarerfarenhetpraktisk attsom
skalldeförmotsvarandeelleringås attavtalmedsamband ettatt
Tillsåledes inte.finnskontrollprocessenianvändningtill bästkomma

granskakunnainte kommerskatteförvaltningen attocksåsaken hör att
eftersläp-Vissin.de kommeromedelbart näruppgifternabearbetaoch

i formunderlagfåbehovetgrundbl.a. attoundviklig,ning är av
uppgifter kaninkomnaavgiftsinbetalningarochskatte- somt.ex.av

stämmas mot.av
kontrolluppgiftsskyldighetÅ kansidan somandra attantas en

fåravtaletingåruppdragsgivarentillanslutningiredan attinträder
vidinträderuppgiftsskyldigheteffekt enpreventiv än somstörre en

därigenomuppgiftsskyldige attvetdeneftersomtidpunkt,senare
avtalsför-kännedomfårbörjanfrånredanSkattemyndigheten om

hållandet.
det itordeuppdragstagarefåtalmeduppdragsgivaremindre ettFör

modeller-vilkenbetydelsemindrehänseendeadministrativt avavvara
förfördeltilldet storauppenbart ärattväljs. Däremot ärna som

Mednedbringas.kanmerarbetetadministrativadetuppdragsgivare om
de all-framhållitinledningsvisdå jag attochdärav en avanledning

sjösätterintebörreformenför attutgångspunktema manvaramänna
ijagomständligt attochkomplicerat system manalltför anserett

smi-behovuppdragsgivamas ettdebör avmån sätta storamöjligaste
förgrunden.idigt system

införs. Enbeloppsgränsföreslås attföljande kommerdet att en
medför vissaingåendeavtaletstillknyteruppgiftsskyldighet ansom

falldelskallavgränsningen göras.beloppsmässigadensvårigheter när
uppgiftsskyl-förtidpunktenvidbestämtsstorlek inteersättningensdå

förhanduppskattasstorlekersättningensmåsteinträdedighetens
detberäkningenförgrundernaocksåtroligen avfallsådantisamt ~- ellertimersättninguppdraget motUtförsbeloppet.uppskattade t.ex.

föreskrivassåledesmåsteräkninglöpandeformnågonunder avannan
anledninghar attuppdragsgivarenföreliggeruppgiftsskyldighet omatt
beloppsgränstillämpligöverskridakommerersättningen attanta att

faktisktersättningutbetaldåtminstoneeller närmotsvarande,eller
intevisserligentordelösningsådanEn gebeloppsgränsen.överskridit

medförakantillämpningsproblem antasnågratillupphov större men
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inte obetydligt administrativtett merarbete för uppgiftslämnaren.
Vidare torde förändrade förhållanden under arbetets utförande som

betydelse för kontrollen,är väsentligt ändradet.ex. ersättningsnivåerav
och tiden för arbetets utförande anmälas till Skattemyndigheten.

För inte bl.a. de uppdragsgivamaatt större skall bli för hårt belas-
tade torde sådan modell dessutom förutsätta möjlighet tillen att en
dispens från uppgiftsskyldigheten införs. En sådan dispens skulle
kunna medges dels för enskilt projekt eller arbete,ett dels från kravet

inrapportera förändringar betydelseatt under uppdragstiden.av
Införandet dispensmöjlighet torde inte begränsanämnvärtav en

effektiviteten i kontrollverksamheten. sambandI med dispensansökan,
i princip bör kunna omfatta antal planerade arbeten ellersom ett

projekt, får myndigheten dessutom vetskap vilka projekt påärom som
gång. Det inte troligtär mindre uppdragsgivare detatt ärattanser
arbetsbesparande söka dispens i stället för lämna föreskrivenatt att
uppgift. inteDispensprövningen blir summarisk och torde upphovge
till alltför betungande administration för Skattemyndighetenen men
kommer ändå i anspråk.att En uppgiftsmodellta interesurser som
behöver kombineras med dispensförfarande såledesett betydligtär
fördelaktigare.

Jag kan inte finna belägg för någon modellerna har klartatt ettav
försteg framför Övervägandeden andra i kontrollhänseende. skäl talar
dock enligt min bedömning för uppgiftsskyldigheten inte böratt knytas
till avtalets ingående. Uppgiftsskyldigheten bör i stället inträda vid en

tidpunkt och bestämt knytasnärmare till utbetalningensenare ersätt-av
ningen. sådantEtt kan dessutom isystem utsträckning utformasstörre
efter det sedvanligamönster kontrolluppgifissystemet.av

Kontrolluppgiftens innehåll

Förslag: kontrolluppgiftenI skall utbetalt belopp,anges upp-
dragstagarens adress, organisationsnummernamn, personnummer, samt

arbetet.arten av

En avvägning skall mellan behovetgöras snabbt få underlagattav
för ytterligare kontrollåtgärder skall riktas och olägenheter i admi-var
nistrativt hänseende för uppgiftslämnama. Vid denna avvägning måste
naturligtvis beaktas vilken information behövs för kontrollupp-attsom
giftema skall kunna ligga till grund för relevanta och korrekta bedöm-
ningar och vilka ytterligare kontrollåtgärder skallav var sättassom- -
111.
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uppgifterGrundläggande

tilllämnaskontrolluppgifterdeallaskall iLSK§kap 57 somEnligt 3
utbetaldförutomuppgiftslämnaren,andrataxering änförledning av

skatt,preliminäravdragenfallförekommande angesiochersättning
organisationsnummerellerpostadressoch samt personnummernamn

uppgiftendenuppgiftsskyldigesåväl denför avser.som
for skatt,uppdragsgivaransvarsärskiltlagtillförslagetEnligt om

och ersätt-arbetets artskulle därutöver1976:4Fii Ds angesm.m.
ochpåbörjatsuppdragsgivarenhosarbetetdådagardestorlek,ningens

fastställdinteersättningenbelägenhet. Vararbetsplatsensavslutats samt
ersättnings-uppskattatskullelämnatshaskulle ettuppgiften senastnär
uppgiften.ibeloppetberäkningenforgrundernaoch angesbelopp av

LigningslovenibestämmelsernaenligtskallnorskadetI systemet
upplysningarlämnaoffentliga upp-och omnäringsidkare organ

uppdragettidpunkt närarbetsgivamummer,adress,dragstagarens namn,
kontrakts-utförasskall samtarbetetdärplatsenpåbörjas,beräknas

arbetstagarelämnasupplysningarfullständigaskallVidare ombelopp.
uppdragstagare ärochuppdragsgivareBådeuppdraget.tillknytssom

tillknyts ettarbetstagareupplysningarlämnaskyldiga somatt om
arbete.

s.k.deinombedriverSkattemyndighetenkontrollarbetedetI som
medinkommaledled föruppdragsgivama attanmodasriksprojekten

före-deluppdragstagare.till sinaersättningarutbetaldauppgifter om
uppgiftslämnaren attanmodasskickas upp-angelägganden utsom

faktu-organisationsnummer/personnummer, samtdragstagamas namn,
datum. Be-vissttidvissforobetalda beloppochbelopprerade per

detfall därtill deuppgiftsskyldigheten samman-loppsmässigt avgränsas
beloppvisstöverstigeruppdragstagare ettrespektiveförbeloppetlagda

detbeloppberäknat närellerfrågaiperiodenunderbeloppfakturerat
belopps-överstigakommerersättningen attframgåravtal e.d. attav

skettbarafakturering ännufrågaiperioden ävenunder omgränsen
belopp.med lägre

måsteövervägskontrolluppgifterÄven formi den som nuav
LSK,§kap. 57bl.a. 3följeruppgifterdesjälvfallet avsomanges

ochadressuppdragsgivarensuppdragstagarenssåväl namn,alltså som
ellerfallförekommandeieller personnummerorganisationsnummer

skatteregistreringsnummer.annat
hanteringenunderlättaFörarbetet attskallVidare arten anges.av

uppgiftslämnandetienhetlighetuppnåochuppgifterden typen avav
hurtillämpningsföreskrifter nämnareutfärda angeRSVbör attgenom

kodas.börarbetets art
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Frågan identifiering uppdragstagarens anställdaom av

Vad frågan uppgiften efter bl.a.avser norsk förebildom skalläven
identifiera de anställdaär hos uppdragstagarenpersoner som jaggör
följande bedömning.

Rent allmänt skulle inte uppgift varje enskild anställden om som
i uppdraget medföra några vinsterengageras vid prövningen vilkaav

uppdragsförhållanden skall granskas eftersomnärmare detsom av -arbetsgivarens löpande uppbördsredovisning inte framgår för vem
preliminär skatt och arbetsgivaravgifter inbetalts. Ett sådan skyldighet
skulle dessutom upphov till betydande meradministrationge hosen
uppgiftslämnaren och förutsätta förändringar i arbetsstyrkanatt löpande
inrapporterades till Skattemyndigheten.

Avsikten med den föreslagna uppgiftsskyldigheten tidi-nu är som
har framhållits Skattemyndighetenattgare tidigt stadium skallett få

kännedom förekomsten uppdragsförhållandena ochom derasav om-
fattning. Uppgifterna skall främst ligga till grund för bedömningen av

ytterligare kontrollåtgärder bör in.var sättas Det således inte frågaär
skapa uppgiftsskyldighetatt sådanom ingripandeen av natur att upp-

gifterna direkt kan användas för kontroll arbetstagarna blivitav om
beskattade för erhållna ersättningar. Uppgifter vilkaom personer som
varit anställda i uppdragsförhållandet får i stället inhämtas vid en
fördjupad kontroll uppdragsförhållandet och den enskildeav upp-
dragstagaren. Därför jag uppgiftsskyldighetenatt i fallanser vart
inledningsvis inte skall omfatta uppdragstagarensäven anställda.

I fall finns dock anledningett övervägaatt uppgiftsskyldighetenom
bör utvidgas till omfattaävenatt uppgift deom personer upp-
dragstagaren i uppdraget. Jag tänker det fallengagerar då upp-
dragstagaren saknar hemvist i landet.

Allmänt det, uppdragetatt utförsnäranses utländskt bolagettav
fast driftställe i landet,utan varken föreligger skyldighet i Sverigeatt
skatteavdraggöra i samband med löneutbetalningen eller enligt intern

svensk skyldigheträtt lämna kontrolluppgiftatt på ersättningen se
bl.a. Ludin och Nylund, Uppbörd skatt, 39:17 När arbetstagarenav
skall inkomstbeskattas i Sverige har han själv skatteinbetal-att göra
ningar i form särskild A-skatt eller skatt enligt lagav särskildom
inkomstskatt för utomlands bosatta- SINK- SFS 1991:586. Skyldig-
het för uppdragstagaren betala arbetsgivaravgifteratt föreligger dock

hanäven bosattär utomlands eller saknarom fast drifställe här i
landet. Huruvida den skyldigheten skall fullgöras i Sverige och i-sådant fall i vilken utsträckning beror bl.a. arbetstagaren- om om-
fattas EU:s regelverk på området, någon konventionav socialom om
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likställighetsavtal ingåtts.respektive omvänttillämpligtrygghet är om
huruvidakontrolleramöjlighetfåskall attSkattemyndighetenFör att

fallsådantiochSverigeiskattskyldigafrågai är ——personerna
uppgiftsskyl-hävdaskanskyldigheter attsinafullgördehuruvida

omfattatillutsträckas ävenattfall bör upp-i dessadigheten
arbetstagare.dragstagarens

iuppgiftsskyldighetdetaljeradsådockkanmeningminEnligt en
falletdeti attgrunder upp-påkritiserasprincip somsamma

intejagDärförlandet. attdriftställe i manfasthar anserdragstagaren
anlitatuppgiftslämnaren ut-falldeförsärlösningnågoninförabör

uppdragstagare.ländska

Redovisningstidpunkt
idagensistakvartalsvislämnas senastskallKontrollupgiftFörslag:

kvartalet.utgångeneftermånaden närmast av

den 31kontrolluppgift lämnas senastskallLSK§58kap.Enligt 3
kontrollhän-idetpåtalatstidigare ärtaxeringsåretSomunderjanuari

ihandatillSkattemyndighetenkontrolluppgiftema ärviktigtseende att
kontrolluppgifteraktuellautbetalningstillfállet. Nutillanslutningnära

utbetal-betydligt närmarelämnasfunktionnågonfyllaförmåste att
ningstillfället.

kon-krävaogörligthänseende attpraktiskt entorde iDet vara
jagställetutbetalning. Ienskildvarjetillanslutning ansertrolluppgift i

kunnabör1976:4Fiiförespråkades Dsredovisningsmetodden somatt
uppgiftsmodellen.föreslagnadenförledningtill äventjäna nu

uppgiftlämnauppgiftslämnarenskulle1976:4i DsförslagetEnligt
ersättning över-kontantutgivithanvilketuppdrag för somsådantom

redovis-Medredovisningsperiod.s.k.underbeloppvisststeg en
frånräknatkalendermånadertvåperiodvarjeavsågsningsperiod om

månadeniden 18skulle lämnasUppgiften senastbörjan.kalenderårets
såledessammanföllTidpunktenredovisningsperioden.efternärmast

uppbördsredovisningen.förtidpunktendåvarandemed den
utformasuppgifteninlämnandetförtidpunktenförordarJag avatt
modifie-Någradepartementspromemorian.iförslagetefter mönster av

nödvändiga.dockringar är
intebehovetochkontrollbehovet attmellanavvägninglämpligEn

redo-förtalaruppgiftslämnaren attförmerarbetemycketförskapa
månader. Entillbestämmasbör trelämpligen sam-visningsperioden

detunderbetaltsuppdragsersättningar utdemanställning somav
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kvartalet bör såledessenaste lämnas nästkommande månad till skatte-
myndigheten. Detta innebär ingen uppgiftslämnareatt kommer att
behöva lämna uppgifter till Skattemyndigheten fyra gångeränmer per
år. Senaste tidpunkt för inlämnandet kontrolluppgift avseendeav
utbetalda ersättningar under föregående period bör lämpligen tillsättas
den sista dagen i månaden efter periodens utgång, dvs. den sista april
utbetalningar under januari-mars, den sista juli utbetalningar under
april-juni den sista oktober utbetalningar under juli-september och
den sista december utbetalningar under september-november.

Beloppsbegränsning

Förslag: Uppgiftsskyldighet föreligger först dennär sammanlagt
utebetalda ersättningen under kvartal, tillett ochen samma upp-
dragstagare för eller flera uppdragett överstiger basbelopp.ett

För begränsa det administrativaatt merarbetet för uppgiftslämnama bör
någon form beloppsmässig begränsning införasav avseende vilka
uppdragsersättningar skall inrapporteras till skattemyndigheten.som

Från kontrollsynpunkt utbetalningarär små belopp dessutomav av
mindre intresse.

Faran med beloppsmässig begränsningen oseriösaär att upp-
dragsgivare kan försöka kringgå uppgiftsskyldigheten delaattgenom

utbetalningarna i tiden eller flera fiktivaupp uppdrag i syfte inteatt
överskrida beloppsgränsen. Därför bör beloppsgränsen inte läggas

alltför hög nivå. Vid avvägningenen vilken nivå beloppsgränsen
skall läggas jag följandegör bedömning.

Från RSV har framförts högre beloppsbegränsatt kan kommaen att
medföra administrativa besparingar hos såväl skatteförvaltningen som

Åuppgiftslämnama. andra sidan har RSV påtalat alltför högatt en
beloppsgräns kan få till följd kontrollvärdaatt utbetalningar faller
utanför uppgiftsskyldigheten.

Vid avvägning mellan kontrollbehoveten och vad praktisktärsom
hanterbart i adminstrativt jag beloppsgränsenatt lämpligen kananser
bestämmas till basbelopp, dvs. förett närvarande motsvarande drygt
35 000 kr, exklusive mervärdesskatt.

För motverka de inledningsvisatt nämnda formerna kringgående,av
uppdragsgivaret.ex. att för ochen arbete/projektett formelltsamma

delar uppdraget i flera uppdrag till ochupp uppdragstagare,en samma
vilka och underskrider beloppsgränsen,ettvar bör i likhet med
förslaget i Ds Fi 1976:4 beloppsgränsen utformas så sätt att om en
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uppdragflerauppdragstagareochuppdragsgivare sammaenger
ersättningentotaladenuppgiftlämnaskyldighetföreligger att om

beloppsgränsen.överstigerkvartaletredovisningsperiodenunder
ställauppgiftsskyldigheten attundgåhellerintegår genomDet att

uppgiftsskyl-eftersombetalningsmottagareolikatillutbetalningarna
arbetet.utförtfaktisktdensiktedigheten tar som

någonbeloppetutbetaldadethela utanbelopputbetaltMed avses
kostnadsersättningarbete,förersättningdettillbegränsning avserom

underanförtsvadjfrmotsvarande,ellermaterialkostnadeller ovan
belopps-Oavsettanläggningsarbete. närochbygg-rubriken begreppet

kontrolluppgiftenskallredovisningsperiodenunderöverskridsgränsen
kvartalet.utgångeneftermånadeni närmastdagensistaden avlämnas

föregåendeunder detutbetalatsersättningardeenbartEftersom som
beloppsgränsen ärbedömningenvidbeaktasskallkvartalet omav

villintedenrisk attfinnsdethävdas att enkanuppnådd somatt en
utbetalningarnaläggeruppgiftsskyldighetenomfattasskallersättning av

harkringgåendesådantförRiskenkvartsalsskifte.olika sidor ettav
branschhåll.frånpåtalats bl.a.

tordenivålågrelativtbeloppsgränsen sättstillMed hänsyn att en
iolägenheternågramedföra störreinteförfarandensådanaförrisken

tillknutendessutomUppgiftsskyldigheten ärkontrollhänseende.
faktureringstid-ellerbokförings-tillinteochutbetalningstillfället

punkten.
för-sådanamotverkanödvändigtallt attdetSkulle atttrots anses

regelsärskildmedkompletteras sombeloppsgränsenkanfaranden en
sammanlagdadeninträderuppgiftsskydligheten närföreskriver att

sigsträckerdenalltsåtid,vissunder oavsettersättningenutbetalda om
beloppsgränsen.överskriderkvartal,redovisningsperiodertvåöver

kompliceraskullemycketalltförregelsådandockJag att enanser
regel.sådandärför inteföreslårocharbeteuppgiftslämnamas en

uppgiftsskyldighetenÖvriga ibegränsningar

uppdragsförhållandenomfattaintebörUppgiftsskyldighetenFörslag:
Är enligtuppdragsgivarenuppdragstagare.kommuneller ärdär stat

utbetaldadenkontrolluppgiftlämnaskyldigbestämmelserandra att
skall lämnaskontrolluppgiftkrävaskälockså attsaknasersättningen att

hellerinteUppgiftsskyldighet börbestämmelse.aktuell om-enligt nu
vilkenmeduppdragstagaretillutbetalningar görssådanafatta som

auktoriseradunderstårdeföreliggerkoncemgemenskap attsådan
revisors tillsyn.
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Om eller kommun uppdragstagarestat är

1 Ds Fi 1976:4 föreslogs uppgiftsskyldigheten inteatt skulle omfatta de
fall uppdragstagaren ellerär kommun.staten Jag saknar anledning att

bedömninggöra i det avseendet.annan

Företag i intressegemskap

Det inte ovanligtär entreprenadföretagatt uppdrar företag inom
koncern eller motsvarande utföra delarsamma uppdrag.att ettav

För nedbringa det administrativaatt merarbetet för uppgiftsläm-
bör sådana uppdrag lämnas till företag inarna koncernettsom samma

eller motsvarande undantas från uppgiñsskyldigheten. Sådana upp-
dragsförhållanden torde dessutom i aktuellt kontrollhänseendenu vara
mindre intressanta för skattemyndigheten.

Den grad intressegemenskap skall föreligga mellanav som anses
uppdragsgivare och uppdragstagare för uppdragsersättningen skallatt

undantagen från den föreskrivna uppgiftsskyldighetenvara kannu
lämpligen bestämmas med ledning koncemgemenskap föreliggerav om
mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren uppdragstagarensamt att
enligt 10 kap. 3 § aktiebolagslagen 1975:1385 eller kap.4 3 lagen§
1980:1103 årsredovisning i vissa företag skyldig haom är minstatt

auktoriserad revisor.en
Förutsättningarna för sådan intressegemenskapatt skall anses

föreligga väl kända ochär torde inte heller upphov till någrage
tolkningsproblem. Jag förordar därför sådan lösning. Föreliggeren
nämnd intressegemenskap mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren
bör således utbetalda ersättningar mellan koncembolagen undantas från
uppgiftsskyldigheten.

Skyldighet lämna kontrolluppgift föreliggeratt på grundannan

förtydligandeI syfte bör uttryckligen den aktuellaattanges nu upp-
giftsskyldigheten inte omfattar ersättningar till uppdragstagare som
uppdragsgivaren skall skatteavdraggöra för och redan omfattassom av
uppgiñsskyldighet enligt LSK och andra lagstiftningar. Jag avser
därvid bl.a. ersättningar till fysiska enbart innehar A-personer som
skattesedel och juridiska saknar F-skattsedel. Upp-personer som
giftsskyldigheten således subsidiärär i förhållande till andra bestäm-
melser uppgiftsskyldighet. Detta innebär bl.a. sådanaom att ersätt-
ningar omfattas uppgiftsskyldigheten enligtsom 3 kap. 4 § LSKav
inte omfattas den aktuella uppgiftsskyldigheten.av nu
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uppgiftsskyldighetenfrånbefrielseOm

skyldig-fråndispensbestämmelseföreslogsFi 1976:4I Ds att omen
dispensskulleförslagetEnligtinföras.skulleuppgiftlämnaheten att

förelåg.skälsärskildalämnaskunnauppgiftsskydlighetenfrån om
tillupphovkandendispensbestämmelse är attmed geFaran en

förenanödvändigtdärförtorde attbedömningar. Detgodtyckliga vara
myndighetensöverklagamöjlighetmedförfarande attsådantett en

upphovpåtalatsredanskulleavseendet. Dettadet gebeslut i som --
anförttidigarevad jagbakgrundMotmerarbete.administrativttill av

kontrolluppgiftsskyldig-föreslagnamigdentill hurmed hänsynoch av
införalämpligtdet inte attjag ärutformas enbör attheten anser

föreskrivnalämnaskyldighetenfrån attdispenssökamöjlighet att
kontrolluppgifter.

konsekvenserEkonomiska

kostnadenberäknatprelimärtRSV attharutredningenuppdragPå av
kr.000100tilluppskattaskontrolluppgift kanfram caför att ta en

skallADB-systemdetiordningställandetoch somFramtagandet av
kostnadenårsarbetskraft ochtilluppskattaskanuppgifterhantera en

årsarbetskrafter.tilldriftenför tresystemetav
rättelseruppgifterna,registreringformiGrundhanteringen avav

tilluppskattasuppgifter harmedinkommapåminnelseroch attom
årsarbetskrafter.femungefär

utbetal-kontrollvärdaurvalochuppgifterinkomnaAnalys avav
årsarbetskrafter.ungefär 40tilluppskattasharningar

informations-framtagandeförkostnadertillkommer avDärutöver
informationenspridandeochuppgiftsskyldighetenrörandematerial av

uppgiftsskyldiga.till de

Sanktioner

lämnaunderlåtenheträttsverkningar attvilkafrågaviktig ärEn en
skalluppgiftsskyldighetenha.skall Förkontrolluppgift attföreskriven
ellermedförenasdenförutsättastordeverkningsfull att ansvars-bli

sanktionsbestämmelser.
lämnaunderlåtenhetenundersökas attbördetFörutom att om

stödmedsanktioneraskontrolluppgifter kanslag avförevarande av
administrativformbör någonskattebrottslagenibestämmelserna av
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sanktion införas. Det bör undersökasäven det lämpligtär göraattom
uppdragsgivaren ansvarig för uppdragstagarens skatt för det fall hanatt
underlåter lämna kontrolluppgiftatt avseende utbetald ersättning. En
administrativ sanktion skulle kunna utformas med ledning bestäm-av
melserna skattetilllägg och förseningsavgifter medanom förett ansvar
uppdragstagarens skatt skulle kunna utformas med ledning denav
norska modellen och förslaget i Ds Fi 1976:4.

Det kan flertalet seriösa uppdragsgivareantas att redan grund av
risken påföras relativtatt måttlig sanktion kommer efterlevaen att

Åuppgiftsskyldigheten. andra sidan måste sanktionen tillräckligtvara
kraftfull för de uppgiftsskyldigaatt inte lättja eller tredska försum-av

uppgiftsskyldigheten. Det såledesär betydelsemar för kontroll-storav
effektivitetsystemets sanktionen utformasatt på så densätt att ges

tillräckligt avskräckande effekt för avhålla uppdragsgivare frånatt att
försumma uppgiftsskyldigheten. En alltför måttlig sanktion kan vidare
befaras upphov till situationer där oseriösa uppdragsgivarege och
uppdragstagare spekulerar i upptäcksrisken och förtjänstenavväger av

fuska riskenatt träffasmot sanktionenatt och därför underlåterav en
lämna kontrolluppgift iatt syfte försvåra skattemyndighetensatt kon-

troll.

Gällande och tidigarerätt reforrnarbete

Skattebrottslagens bestämmelser

Skattebrottslagen 197l:69 har nyligen ochöversetts genom ny
lagstiftning trädde i kraft den juli1 1996 prop. 1995/962170 harsom
de ansvarsbestämmelser intagna i bl.a. LSK förts tillsom övervar
skattebrottslagen.

Enligt de upphävda ansvarsbestämmelsema i LSK skullenumera
den uppsåtligen eller oaktsamhet underlätsom fullgöraav grov att
skyldighet beträffande kontrolluppgift skulle lämnas före-utansom
läggande skattemyndigheten dömas till böter eller fängelseav i högst

månader 4 kap. 8 §. För vissa fall underlåtenhetsex lämnaattav
kontrolluppgift eller andra uppgifter stipulerades penningböter 4 kap.
9 §

.
Ansvarsbestämmelsema i LSK i första handmotsvaras numera av

skatteredovisningsbrotten regleras i 7 och 8 i skattebrottslagen.som
Även bestämmelserna skattebrott i 2 skattebrottslagen,§ bestäm-om
melserna skatteförseelse i 3 § skattebrottslagen elllerom bestämmel-

skattebrott i 4 § skattebrottslagengrovtserna kanom bli tillämpliga
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uppgift.förskrivenlämnaunderlåternågon attom
fängelse itillskattebrottfördömsskattebrottslagen§Enligt 2

under-ellermyndighettilluppgiftoriktiglämnartvå århögst manom
föreskrivenkontrolluppgift ellerlämnamyndighettill annanlåter att

detundandrasskattförtill faraupphov attdärigenomochuppgift ger
allmänna.

ochmånaderlägstfängelse,tilldömsskattebrott sexFör grovt
skattebrottslagen äri § att2gärningår. Omhögst avsessomensex

till böter.skatteförseelsefördömsringa,anse som
tillskatteredovisningsbrottfördömsskattebrottslagenEnligt §7

läm-uppsåtligennågonmånaderhögstfängelse iiellerböter omsex
förhållandenuppgiftenmyndighet, rörtilluppgift somoriktig omnar

skatt.betalaellerför honom attskyldighetenförbetydelsehar annan
föreskri-lämnaunderlåteruppsåtligen attdengäller enDetsamma som

ellerför honomskyldighetenförbetydelsehar annanuppgift somven
betala skatt.att

skattebrottskattebrott,bestämmelserna grovtfrånskillnadTill om
skatteredovisnings-vidunderlåtenhetenbehöverskatteförseelseoch

sålundaräckerskatteundandragande. Detförfaramedföraintebrottet
skyldighetenförbetydelseharförhållandeuppgiftenmed rör somatt

endastomfattaruppsåtettillräckligtvidare attskatt. Detbetala äratt
uppgiften ioriktigadenrespektiveuppgiftenlämnaunderlåtenheten att
ocksåuppsåtetförutsättsskattebrottsfallet att om-uppgift. Ilämnad

skatteundandragandet.självafattar
uppgiftföreskrivenlämnaunderlåteraktsamhet attDen grovsom av

fängelseellertill böterskattebrottslagenenligt 8 §dömsmyndighettill
betydelseharförhållandeuppgiftenmånader rör somi högst omsex

skatt.betalaellerhonomför attskyldighetenför annan

sanktionerAdministrativa

taxeringslagenskattetillägg sei form t.ex.sanktionAdministrativ av
avgifts-prisregleringsavgifterochpunktskatter resp.lagenoch om

falldeipåföraskansocialavgifteruppbördlagentillägg avom
taxering,förledninguppgift tilloriktiglämnatuppgiftslämnaren egen

motsvarande.ellerbeskattning
försenings-sanktionenföreslåsskattebetalningslagtill attförslagetl

skatte-sanktionenochuppbördsområdet attåterinförasavgift skall
uppgiftoriktiglämnararbetsgivarendåfallför deinförasskalltillägg

döpsavgiftstilläggsanktionenskatteavdragredovisning samt attvid av
skattetillägg.tillom

skattskyl-skallskattebetalningslagtillförslageti§kap. 8Enligt 15
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dig helt befrias från skattetillägg och förseningsavgift

felaktigheten eller underlåtenheten kanom ha sådant sambandantas med
den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhål-
lande det framståratt ursäktligt,som

felaktigheten eller underlåtenhetenom framstår ursäktlig medsom
hänsyn till uppgiftens eller någon särskildart omständighet, ellerannan

det framstår uppenbart oskäligtom skattetilläggetsom att ta ellerut
avgiften.

Den skattskyldige får befrias helt det belopp skattetillägget ellerom som
förseningsavgiften obetydligt.äravser

skattetillägg enligt skattebetalningslagen skall enligt huvudregeln tas ut
med 20 den skattprocent den oriktiga uppgiftenav hadesom, om
godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats
den skattskyldiga.

Enligt lagförslaget skall föreningsavgift med l 000 krtas denut om
skyldigär lämna skattedeklaration,attsom avgiftsspecifikationen en

eller periodisk sammanställning inte gjort detta inomen föreskriven
tid.

Om skyldighet redovisa skatteavdrag för utbetalningaratt till juridiska
personer

En uppdragsgivare inte skyldigär skatteavdraggöraatt på utbetald
ersättning uppdragstagaren innehar eller har åberopat F-skattesedelom
i uppdragsförhällandet.

Saknar juridisk F-skattesedel skall utbetalarenen person göra
skatteavdrag med 30 utbetald ersättningprocent i den del denav avser
ersättning för arbete.

Ansvar för skattannans

Tidigare reformarbete

Ds Fi 1976:4

l Ds Fi 1976:4 föreslogs uppdragsgivareatt inte fullgjordeen som
föreskriven uppgiftsskyldighet skulle bli solidariskt ansvarig för skatt
och arbetsgivaravgifter Uppdragstagaren inte betalt i vederbörligsom
ordning. Det s.k. uppdragsgivaransvaret skulle omfatta preliminär A-
skatt och arbetsgivaravgifter belöpte den lön uppdrags-som som

utbetalt tilltagaren anställda för arbetet uppdragsgivaren. Ansvaret
skulle endast omfatta anställda hos uppdragstagare med vilka upp-
dragsgivaren stod i direkt avtalsförhållandeett till. Från uppdrags-
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rörelse-enskildutförtsarbetetfall därdeundantogsgivaransvaret av
betalnings-uppdragstagarendvs.anställda, näridkare utan egna
ochutfört arbetetoch den sammamottagaren envarsomperson

skullebötesstraff utgöra ettansågsfalletdet att ettl senareperson.
uppdragsgivarensäkerställaförpåtryckningsmedel atttillräckligt att

uppgiftsskyldighet.sinfullgjorde
inträdamindreeller autom-skullepromemorianEnligt ansvaret mer

ordning.vederbörligifullgjordesinteuppgiftsskyldighetentiskt när
egentligsaknadefelaktigheterundantogsansvarsområdetFrån som

frågaifelaktighetermindrebl.a.kontrollsynpunkt,från ombetydelse
skullebetalningsskyldighetUppdragsgivarenso.d.personuppgifter

fullkrävaobilligtuppenbartkunde attdetjämkaskunna ansesom
bestämmelsertaxeringslagenskundepromemorianEnligt ombetalning.

i detvägledandeförseningsavgiftochskattetilläggeftergift varaav
uteslu-uppgiftsskyldigheteneftersomdockframhöllsavseendet. Det att

ställakunnagenerellt storaborderörelseidkare settåviladetande man
ochrutineradministrativasådanahauppgiftslämnarnakrav att

riktigtuppgiftsskyldighetersina ettfullgörakundehanattresurser
sätt.

beträffande vissauppgiftsskyldighetochavdrags-Lag om
ULAuppdragsersättn in gar

ersättningutbetalningviduppdragsgivareskulleAULEnligt 5 § aven
med 50skatteavdraguppdragangivna göralagenivissagrundpå av

undantogsavdragsskyldighetenFrånersättning.utbetaldprocent av
fastighet. Av-schablonbeskattadarbetenavsåguppdragbl.a. som

fakturauppdragstagarensdethellerinteförelågdragsskyldighet avom
skyldigfysiskfall handeidenne,framgick varbl.a. person,att envar

uppdragstagarenfallderespektive iB-skattpreliminär var enbetalaatt
momsregistreringsnummer.dennesjuridisk person

enligt 5 §skatteavdragunderlät görauppdragsgivare attEn som
skatt. Ansvaretuppdragstagarensförbetalningsskyldig varAUL var

förbetalningsskyldiguppdragsgivarenså upp-utformat på sätt att var
betaladesersättningendåbeskattningsår utdetförskattdragstagarens

AUL.innehållits l2§haskullebeloppintill det som
skyldigaAULenligt 8 § attlägenhetsinnehavareochSmåhus- var

uppdragsersättningarutbetaldauppgiftlämnadeklarationen av-i om
bostadslägenheten.ellerfastighetenutförtsarbetenseende som

uppgiftsskyl-sinlägenhetsinnehavareellersmåhus-Försummade en
uppdrags-förbetalningsskydlighet§ AULenligt 13handighet var

intillbetaladesersätningendå utbeskattningsårdetförskatttagarens
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beloppett 50 denmot oredovisadesom procentsvarar ersättningen.av
Medförde den oriktiga uppgiften uppdragstagaren inteatt att kunde
identifieras förelåg betalningsskyldighet intill belopp motsvarandeett
50 den ersättningprocent betaltsav ut.som

Vid Lagrådsgranskningen påtalade Lagrådet prop. 1982/83:11 s
114 uppdragsgivarens betalningsansvaratt enligt 8 § kunde medföra

betalningsansvar förett uppdragsgivare, fastän inkomstbortfallet fören
det allmänna icke föranletts underlåtenheten lämna uppgiften.av att
Det skulle enligt Lagrådet kunna uppstå situationer där det inte förelåg

orsaksamband mellanett uppdragsgivarens försummelse och inkomst-
förlusten för det allmänna. Lagrådet nämnde det fallet uppdrags-att

upptagittagaren ersättningen i sin deklarationen grundt.ex.men, av
iråkat obestånd, icke kunnat erlägga skatt påförts honom i anled-som
ning ersättningen eller inkomst. Lagrådet förordadeav därförannan att

undantagsbestämmelse infördes enligt vilkenen betalningsskyldighet
inte skulle föreligga uppdragstagaren upptagit ersättningen i sinom
självdeklaration.

Vid anmälan Lagrådets yttrande anförde föredragandeav statsrådet
i denna del bl.a. följande a. 120 f..prop. s.

Bestämmelserna småhus- och lägenhetsägamas betalningsskyldighetom har
framgår lagrâdsremissen bör utformassom medansetts särskildav hänsyn

till vikten lämnade uppgifteratt sanningsenliga.ärav Redan den risk som
uppstår för uppdragstagaren inteatt deklarerar ersättningen småhus-om
eller lägenhetsägaren lämnar oriktiga uppgifter bör leda till ekonomisken
ansvarighet, omedelbart kan i anspråk för tillgodräknatassom att upp-
dragstagaren skatt för det beskattningsår då ersättningen betalades Detut.
har med andra ord bedömts befogat ålägga småhus- och lägenhetsinne-att
havare betalningsskyldighet inträder oberoendeen hur uppdrags-som av

i det särskildatagaren fallet visar sig ha fullgjort sin deklarations-senare
plikt.

Om lagrådet, finner betalningsskyldighetenman, som att kommer att
framstå inkonsekvent och alltför påföljdsom ien sträng de fall där små-
hus- eller lägenhetsinnehavaren lämnat oriktig uppgift eller försäk-osann

uppdragstagaren deklarerat ersättningen,ran harmen uppenbarligenman
inte den de föreslagna bestämmelserna jag harsyn redovisat här.som
Man torde då betalningsskyldigheten konsekvensse effektsom en av en

kan inträda oriktig uppgift ellersom försäkran lämnas.om en en osann
Om denna effekt dvs. underlåtenhet från uppdragstagarens sida att-
deklarera ersättningen inte uppkommer bör följaktligen med detta synsätt-
någon betalningsskyldighet inte föreligga.

Som framgått vad jag har emellertid förutsättningarnasagtav förnyss
betalningsskyldighet enligt mitt förslag inte böra kopplas tillansetts en
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medsyftetlagrådsremissen attframhållit i är attjag hareffekt. Somsådan
ekonomiskmeduppgiftsskyldighetlägenhetsägamasochsmåhus-förena en
konsekven-införställasskalluppgiftslämnarenframför alltansvarighet att

detmåstehanhanoch taentydigaoch attklara vet omär somser, som
oriktig.uppgiften varitupptäcks att

härvidvillförslag. Jaglagrådetstillmiganslutasålunda intekanJag
inteförordatharlagrådetmed vadi enlighetlösningframhållaockså att en

påtryckningsmedel.betalningsskyldigheten ettförsvagaskullebara som
med tankeinte minsttillämpningssvârigheter,medföraocksåskulleDen

uppdrags-förolikadeklaration kanavgivandeförtidpunkten varaatt av
uppdragstagare.ochgivare

Gällande rätt

tillarbeteförersättningbetalardenkangällande utEnligt rätt som
iendastavtalsförhållandeiF-skattesedelåberopathar ettnågon som

socialavgifterochde skatterförbetalningsansvarundantagsfall åläggas
utfört.uppdragstagarenarbetedetbelöper påsom

hararbeteuppenbartdetskall ettattUBL är§Enligt 40 oma
arbetetutförtden är attförhållandensådanaunder anseutförts att som

skallarbetet,förersättningenbetalardenanställd hos utsomsom
Skattemyndighetentillförhållandetanmälaskriftligenuppdragsgivaren

F-skattesedel.åberoparersättningenden emot entarsomom
förersättningbetalarnäringsverksamhetbedriven utidenOm som

enligtanmälangjortF-skattesedel intehartill någonarbete ensom
uppdragsgivarenfårdet,skyldigvarit görahan attUBL40 § atttrotsa

avgifterochskatterför debetalningsansvarsolidariskt somåläggas
utfördadetanledningmedbetalaskyldigvarituppdragstagaren att av

socialav-uppbördlag16 §uppbördslagenarbetet §75 avomresp.c
gifter

uppdrags-fårsjälv,betalningsmottagarenutförtsarbetetOm av
obetalda skatteruppdragstagarensförbetalningsansvaråläggasgivaren

för arbetet.ersättningen60belopp procentmed mot avett svararsom
betraktaärutförts atthararbetetfall, dvs.l sompersonerannat avom

solidariskadetskall ansvaretbetalningsgsmottagarenanställda avsom
belöperskattdenbelopptill motsvarabestämmas somett som

för arbetet.ersättningen
inomskattbetalaskyldighetersinafullgjort attuppdragstagarenHar

betalningsskyldighetåläggasinteuppdragsgivarentid fårföreskriven
avgifter.ochdennes skatterför

beroendeolikautformat sättsåledessolidariska ärDet ansvaret
hafthanellerfrågaiarbetetutförtsjälvuppdragstagaren omom

enskildfallet,förra närdetarbetet. l t.ex.utförtanställda ensom
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näringsidkare själv utfört arbetet bestäms uppdragsgivarens solidariska
med hjälp schablonbestämmelse. detI falletansvar av en senare

omfattar uppdragsgivarens solidariska de skatter och avgifteransvar
uppdragstagaren ålagd betala för deär hans anställdasom att av som

utfört arbetet.
Vid införandet det solidariska uttalade departements-ansvaretav

chefen prop. 1991/92:l12 110 och 183 angående frågans. s. om
omfattningen det solidariska uppdragstagarennär självansvaretav
utfört arbetet det med hänsyn till det frågaatt föräratt F-om ansvar
skattesedelsinnehavarans skatt och egenavgifter kan mycketegen vara
svårt och ibland till och med omöjligt beräknaatt den skatt och deatt
avgifter belöper viss arbetsersättning. Departementschefensom en
konstaterade därför det nödvändigt använda schablon-att attvar en
regel. Med 13 § AUL förebild konstruerades därför regeln på såsom

betalningsansvaretsätt omfattar F-skattesedelsinnehavarensatt respek-
tive handelsbolagsdelägars skatt för det beskattningsår dåen ersätt-
ningen skall till beskattning intill belopptas ett motupp som svarar en
viss ersättningen.procent av

de falll arbetet utförts någon anlitats betalningsmottaga-av som av
direkt eller eller flera mellanmän, förutsättsren, attgenom en upp-

dragstagaren ålagts betalningsskyldighet enligt bestämmelserna i 75
eller 77 § förUBL skall kunna utkrävasatt samma ansvar av upp-
dragsgivaren.

författningskommentarenl till 75 § UBL prop. 1991/92:1 12c s
182 den situation de aktuella bestämmelserna iattanges som nu
första hand syftar till reglera någon med F-skattesedelär näratt en
anlitas för arbete utförs under ledning ochett som samma samma

gäller försätt utbetalarens övriga anställda. Vidare betonas detsom att
solidariska förutsätter det har varit uppenbartansvaret att ersätt-att
ningen utgjorde anställningsinkomst hos Enligt departe-mottagaren.
mentschefen har Skattemyndigheten i första hand ställning tillatt ta om
anställningsförhållandet varit uppenbart för arbetsgivare i allmänhet.en
Myndigheten bör dock också kunna hänsyn till vilka möjligheter denta
aktuella utbetalaren haft bedöma anställningsfrågan.att

Pågående reformarbete

l regeringens förslag till skattebetalningslag föreslås bestämmelsernaatt
i nuvarande 75 75 d § UBL och 16 § och 18 § USAL i aktuelltc
hänseende bestämmelseersätts kap.12 3 § i lagförslaget medav en
följande lydelse.
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tillför arbeteersättningnäringsverksamhet betalarsinnågon, i ut§ Om3 som
skattemyn-fårenligt kapanmälan 5 7gjortinteF-skattedelsinnehavare,en förbetala skattenskyldig ersätt-också utbetalarenbeslutadigheten är attatt

skatten.ochningen räntan
handels-ellersjälvbetalningsmottagaren när ettutförtsfall arbetetdeI av

högstfår beslutetbolagetdelägare ibetalningsmottagare,bolag avseär av en
för arbetetersättningenbelopp 60 %ett avom

anmälningsskyldighetsådan§enligt kap. 7anmälan 5Med somavses
i § UBL.regleras 40närvarandeför a

inte§enligt 3får göraslagförslagetikap. 4 §Enligt 12 ansvar
avgifterochbetalt skattersjälvbetalningsmottagarenfallgällande i de

grundbortfallitskattekravetellertidföreskriveninom avom
preskription.

ellerheltsolidariskafinns kan detskälsynnerliga ansvaretOm
lagförslaget.§13 kap. 1delvis efterges

tillämp-harsolidariskanuvarandedetmed ansvaretjämförelseI
utförts någon änfall arbeteti deutvidgasningsområdet att annanav

betal-nuvarande kravetvida dettill attsåbetalningsmottagaren att
någonellerbetalningsmottagarenålagtsskall haningsskyldighet annan

eller 77 §§enligt 75utfört arbetetdenarbetsgivarevarit somsom
Övriga redaktionell karaktär.ändringarslopats. ärhar av

ansvarsreglemaochsanktions-Utformningen av

utgångspunkterAllmänna

vadframgåruppgiftsskyldighetenutvidgade ärmed denSyftet avsom
skattemyn-forförutsättningarbättretillskapaanförttidigarejag att

säkerställaochkontrollverksamhet atteffektivbedrivadigheten att
uppdragsförhållanden. Förbetalas iochredovisasavgifterochskatter

efterlevs. Somdenkrävsuppgiftsskyldighetenmedsyftetuppnå attatt
sanktionsbestämmelserhaantingenanförts kaninledningsvis somman

införaelleruppgiftföreskrivenlämnaunderlåtenhetensanktionerar att
underuppdragsgivarenvilketenligtuppdragsgivaransvar,utvidgatett -

avgifterskatter ochansvarig förkanförutsättningarvissa göras som—
anledningfinnsuppdragstagaren. Det attävenskall betalasprimärt av

formerolikadessakombineralämpligtdetundersöka är att avom
sanktioner.

.strajjkanktionOm

för-anledningmedskattebrottslagenändringar iföreslår ingaJag av
liggerentreprenadforhållanden. Detiuppgiftsskyldighettillslaget
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till hands sanktioneranärmast underlåtenhet lämnaatt atten
förevarande slag uppgift med stöd bestämmelserna skatte-av av om
redovisningsbrott. förutsättningEn för dessa bestämmelser skallatt
kunna tillämpas uppgiften har betydelseär för skyldighetenatt att
betala skatt.

Även huvudsyftet med den aktuella kontrolluppgiften ärom attnu
tjäna underlag för skattemyndighetens kontrollarbete, har den isom
förlängningen också betydelse för fastställandet korrekt beskatt-ettav
ningsunderlag hos uppdragstagaren. Underlåtenhet lämna förevaran-att
de slag kontrolluppgift bör därför kunna sanktioneras med stödav av
bestämmelserna skatteredovisningsbrott.om

Det kan hävdas det för uppnå bättre preventiv effektatt att en
skulle önskvärt införa straffskala den föratt änvara en annan som
närvarande gäller för skatteredovisningsbrotten eller eventuellt t.0.m.
tillskapa särskilt institut enbart sikte underlåtenhetett tar attsom
lämna förevarande kontrolluppgift. skulleMan kunnatyp t.ex.av

det lämpligt skärpaöverväga oaktsamhetskravetär att attom genom
stipulera det i vårdslöshetsfallen tillräckligt uppgiftslämnarenatt är att
varit vårdslös i stället för vârdslös.grovt

Lämpligheten införa någon fom särlösning i skattebrotts-attav av
lagen för dessa uppgifter kan dock starkt ifrågasättas. sådan ändringEn
måste i varje fall föregås omfattande analys faller utanförav en som

för mitt uppdrag.ramen
Benägenhet till åklagare anmäla brott föreskrifteratt mot om upp-

giftsskyldlighet enligt LSK har varit villJag därför betona viktensvag.
misstankar brott denna karaktär utreds och sanktioneras.attav om av

Om administrativa sanktioner

Förslag: Administrativ sanktion utformad proportionell för-som en
seningsavgift föreslås.

Har den uppgiftsskyldige försummat i tid lämna föreskrivenrättatt
kontrolluppgift skall avgift med belopp motsvarande tvåtas ut ett

det utbetalda belopp inte redovisatsprocent kontroll-av som
uppgiften.

Föreligger synnerliga skäl skall den uppgiftsskyldige helt eller
delvis kunna befrias från avgiften.

Försen

Vad först gäller frågan sanktionen bör utformas försenings-om som en
avgift efter förebild bestämmelserna förseningsavgift i t.ex.av om
taxeringslagen kan följande anföras.
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oberoen-med fast beloppskullesanktion ärsådanEn tas ut ett som
ochuppdragsgivaren betaltersättningdenstorlekende ut omav

och avgifts-skyldigheter i skattefullgjort sinauppdragstagaren
belopp demedintekan rimligen änAvgiften störrehänseende. tas ut

Eventuellt kansammanhang.andraiförseningsavgifter uttassom
dendifferentieras såförseningsavgiften sätt att trappas merupp

tordepåtryckningsmedelsådantkontrolluppgiften Ettförsenad är. vara
i tid lämnauppgiftslämnareflertaletförmåförtillräckligt attatt
sanktionuppenbartfåruppgifter. Däremotföreskriva att avenanses

förmåförpåtryckningsmedelotillräckligaktuell storlek attär som
konstruk-tillskapatuppdragstagaresamråd mediuppdragsgivare, som

lämnaavgifterskatter- ochundandrasyfte atttioner i statenatt
förseningsavgiftintejaghäravbeaktandeavgifter. Med att enanser

säkerställapåtryckningsmedel förkraftfullt atttillräckligt attutgör ett
ocksåhörTill sakenuppnås.uppgiftsskyldigheten attsyftet med

kontrolluppgifter intevid försenadeförseningsavgiftinförandet enav
föreslårkontrolluppgifter. Jagförevarande slagsföraktualiserasenbart

kontrolluppgifter. Fråganför dessasärregleringdärför inte någon om
avsnitt.behandlas iförseningsavgiftgenerell annatinförandet enav

sanktionadministrativutfonnningarAlternativa enav

skattetilläggsbestämmel-efterutformas mönstersanktionEn avsom
utbetaldaberoende densanktionen görsskulle innebära att avserna

vissmedutgåskallden procentochstorlekersättningens avatt en
ersättning.utbetald

självuppgiftslämnarensikteSkattetilläggssanktionen tar om
uppgift ellerlämnaunderlåtenheten attbeskattningundgått genom

syftethänseendeförevarande äruppgift. Ioriktiglämnathaattgenom
haruppgiftlämnaunderlåtenhetsanktioneradock att somenatt en

beskattning.betydelse för annans
efterutfonnaskontrolluppgift möns-uteblivenvidSkall sanktionen

alternativ:tvåfinnsskattetilläggetter av

skyldig-sinafullgöruppdragstagarenSanktionen utgår oavsett om
tillenbartkopplassanktionendvs.avgiftshänseende,heter i skatte- och

beroendeSanktionensådant. görsuppgiftslämnandet omavsom
avgiftshänseen-ochi skatte-skyldighetersinafullgöruppdragstagaren

de.
föreskriventillräckligtsåledesfallet skulledet förra attI vara
lämnaunderlåtenhetenförtidiuppgift inte lämnats atträtt att upp-

därutöverskullefalletdetsanktioneras. Igiften skulle kunna senare
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inte fullgjort sina skyldigheterkrävas uppdragstagaren i skatte- ochatt
avgiftshänseende. sanktionen skulle således bära dragDen ettsenare av

för Tillsolidariskt uppdragstagarens skatt. skillnad från ettansvar
solidariskt skulle dock den administrativa sanktionen beräknasansvar
på underlag motsvarande hela det oredovisade beloppetett ute-som
betalts uppdragsgivaren det ersättning för arbeteoavsettav om avser
eller material.annat, t.ex.

sanktionen skall tillräckligt kraftfullFör för avskräckaatt attvara
uppgiftsskyldiga från medvetet underlåta fullgöra uppgiftsskyl-att att
digheten i syfte försvåra skattemyndighetens kontrollarbete tordeatt
krävas avgiften med åtminstone eller20 40att tas ut procent ut-av
betalt belopp. Om avgiften med alltför hög kan åtas procentsatsen
andra sidan detta i vissa situationer medföra sanktionen belopps-att
mässigt kan komma överstiga de undanhållna skatterna. tänkerJagatt
då på situationen uppdragstagaren i eller mindrenärmast att mer
utsträckning fullgjort sina skyldigheter i skatte- och avgiftshänseende
eller den oredovisade utbetalning skall sanktioneras huvudsak-att som
ligen ersättning för arbete. sådan konsekvensEnänannatavser av
sanktionen kan i högsta grad ifrågasättas. Vidare skulle administra-en
tiv sanktion beroende uppdragstagaren betalt degörssom av om
skatter och avgifter hänförliga till uppdraget inte någotär utgörasom
verkningsfullt påtryckningsmedel i de fall uppdragstagaren saknar fast
driftställe i landet och varken skattskyldig i landet eller skyldigär är

skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgiftergöra här i landet.att
En nackdel med sådan utformning sanktionen är attannan en av

den till sin karaktär blir schablonmässig. tillgodose enskil-För denatt
des rättssäkerhet torde därför krävas relativt vida tillmöjligheteratt
befrielse från avgiften införs. sådanEn utformning befrielsegrunder-av

skulle i likhet med det tidigare diskuterade dispensförfarandet, ökana
risken för olikformig behandling och godtycke.

Vid samlad bedömning jag därför det inte lämpligtäratten anser
utforma administrativ sanktionenatt sådant densätt görsatten

beroende uppdragstagaren fullgör sina åligganden ochi skatte-av om
avgiftshänseende. Det ligger i stället till hands sådannärmast att en
sanktionsform utformas solidariskt för uppdragstagarensettsom ansvar
skatt.

utformningEn den administrativa sanktionen enbart tarav som
sikte kontrolluppgift lämnats i tid, dvs. den obe-rätt görsattom
roende uppdragstagaren fullgör sina skyldigheter skatte- ochiav om
avgiftshänseende därför föredra framför den beskrivnaär att ovan
modellen. Förutom det inte skulle nödvändigt undersökaatt attvara

uppdragstagaren fullgjort sina skyldigheter i skatte- och avgifts-om
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de betalats i detanledning ersättningarhänseende med utsomav
sådan sanktion förutsebar föraktuella uppdraget, skulle vara meren

med sig redan under-i den meningen hanuppgiftslämnama att vet att
uppgiften kommer sanktioneras.lämnalåtenheten attatt

avgiften i fall bör bestämmas tillframhållitsFrån harRSV att vart
ersättningen för den skall fåoredovisadeden10-20 attprocent av

effekt.tillräckligt preventiv
anföra följande.därav får jagMed anledning

till belopp motsvarandestorlek skullle bestämmasavgiftensOm ett
till följdskulle dettadet utbetalda beloppet20 procentuppemot av

påföras mycketuppgiftslämnare kan kommaförsumlig att storaatt en
oberoendesanktionen skulleavgiftsbelopp. Eftersom göras av om
uppdragsförhållan-undanhållits till följdavgifternågra skatter- och av

inte redovisats påutbetalningenden grundendet och enbart utgå att
kraftfull sanktion intemening såenligt minkontrolluppgift kan en

intedärför rimligenAvgiftens storlek kanacceptabel.betraktas som
deneller någranågontill beloppbestämmas än procentstörre av

påföras sank-riskenstorlek. Redanersättningensoredovisade att enav
för förmåtillräckligttorde dockstorleksordningention i den attvara

uppgiftsskyldighet.fullgöra sinuppgiftsskyldigadet flertalet attstora
nivå.sådanavgiften läggs pådärförförordarJag att en

lämpligenavgiftens storlekjagbedömningsamladVid attanseren
ersättningensoredovisadedentill tvåbör bestämmas stor-procent av

förse-proportionellbetraktalek. Avgiften, ärnärmst att som ensom
försum-uppgiftsskyldigsåledesningsavgift, kommer utatt tas om en

och beräk-föreskriven tiduppgiftsskyldighet inomsinfullgöraattmar
kontrolluppgiften.iredovisatsinteersättningenden del somavnas

införas möj-bör§bestämmelsen i 13 kap. 1Efter mönster enav
Skälsynnerliga skäl.det finnsavgiftenfrånbefrielse attlighet till om

mening.saknas enligtbefrielsegrunderinföra generösare
kontrollupp-införas. Omintesjälvrättelse börtillmöjlighetNågon

för han-omständighetersådanafår ärgift lämnas för prövassent om
grundenavgiften denfrånbefriasuppgiftsskyldige kanden denatt

handen.försynnerliga skäl äratt
tillräckligtdock inteFörseningsavgiften kommer utgöra ettatt

medsamrådiuppgiftsskyldigaförmåpåtryckningsmedel för att som
ellerundgå skatt,förkonstruktionertillskapatuppdragstagaren att av

kontrolluppgift ilämnaunderlåtafunnit skälanledning attattannan
kontrollupp-lämnakontroll,skattemyndighetenssyfte försvåra attatt

sank-med andraavgiften kompletterasdärav börgift. anledningMed
tionsmedel.
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för skattAnsvar annans

uppgiftsskyldige försummat föreskrivenden lämnaFörslag: Har att
kontrolluppgift skall han under vissa förutsättningar kunna göras
ansvarig för de skatter och avgifter uppdragstagaren underlåtit att
betala.

Allmänt

uppdragsgivarens för uppdragstagarens skatter och avgifterOm ansvar
fullgjortberoende uppdragstagaren sina åligganden igörs omav

avgiftshänseendeskatte- och avseende det arbete nedlagts isom
uppdragsförhållandet kan sådant rimligen inte aktualiseras påett ansvar

solidariskt betalningsansvar för de skatter ochsätt änannat ettsom
avgifter hänförliga till de ersättningar uppdragstagarenärsom som
utbetalt med anledning det uppdrag uppdragsgivaren ersattav som

för, dvs. de skatter och avgifter uppdragstagaren primärthonom som
betala.har att
sådant skulle i viss utsträckning kunna utformas efterEn ansvar

gällande bestämmelser avseende det utvidgademönster av ansvar som
följer uppdragsgivare inte gjort enligt före-40 § UBLom en en a

jfr förslagskriven anmälan kap. § till skattebetalningslag.5 7
det nuvarande solidariskalikhet med skulle detI ansvaret vara

åtskillnad mellan de fall betalningsmottagarennödvändigt göra näratt
uppdragstagaren låter anställd personal utföra arbetet och de fall när

utför arbetet. detbetalningsmottagaren Iär samma person som senare
enmansföretagare.fallet vanligtvis

Till skillnad från det nuvarande solidariska betalningsansvaret,
vilket Skattemyndigheten har möjlighet bortse från F-skatte-enligt att

sedeln utifrån de faktiska omständigheterna i uppdragsförhållandet,
Skattemyndigheten i förevarande fall bortse från -skattesedelnskulle iF

ersättningar inte redovisats i kontrolluppgiften.de fall utebetalda
skulle i väsentliga delarAnsvarsbestämmelsema kunna utformas

ansvarsbestämmelser föreslogsefter de i FiDs 1976:4mönster somav
föroch sedermera kom införas småhus- och lägenhetsinnehavare iatt

AUL.

Principiella frågor

kanordning där uppdragsgivare åläggas betalningsansvar förEn en
skatter och avgifter han enligt gällande inte kan åläggas någoträttsom

för kan kritiseras.ansvar
det första skulle detta påtalats innebära utvid-För att ettsom ovan
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uppdragsgivaransvar tillskapas.gat
sådant kan framför allt efterEtt F-skattereforrnen ochansvar -

upphävandet också kritiserasAUL den grunden det ärattav —
främmande koppla betalningsansvaret för skatter och avgifter tillatt
andra omständigheter skattsedelsinnehavet.än

förarbetena till års F-skattereforml 1993 1991/922112prop.
betonas också det bör krävas starka skäl för urholka betydelsenatt att

uppdragsförhållandei åberopad F-skattesedel och dess rätts-ettav en
verkningar avseende uppdragsgivarens för uppdragstagarensansvar
skatter och avgifter.

Frågan därför det allt finns fog för urholka betydel-är trots attom
F-skattesedel i uppdragsförhållande.ettsen av en

Vad först gäller frågan knyta eventuellt betalningsansvaratt ettom
till omständigheter de faktiskaandra omständigheterna iän upp-
dragsförhållandet kan konstateras det efter F-skattereforrnen inteatt är

faktiska omständigheterna kande ansvarigavgör görassom vem som
för betalning skatter och avgifter uppdragstagaren inneharutanav om

F-skattesedel. rättsverkningar låtit knyta till F-skattesedelnDeen man
innebär således från det tidigare gällande arbetsgivar/arbets-ett avsteg

i skatte- och avgiftssammanhang.tagar-begreppet
erforderligaVad gäller behovet kunna säkerställaatt attav upp-

gifter lämnas bör detta risken för uppdragsgivarenavvägas mot att
drabbas utvidgat för skatter och avgifter F-ett trots attav ansvar en
skattesedel i uppdragsförhållandet.åberopats

Vid avvägningen kan inledningsvis följande anföras.den
tidigare förekommer uppdragsgivare ochSom nämnts att upp-

dragstagare i samråd tillskapar uppdragskonstruktioner för undan-att
hålla avgiftsintäkter. Efter F-skatterefonnenskatte- och möj-ärstaten
ligheten ålägga uppdragsgivare för skatter och avgifteratt en ansvar

belöper ersättningar betalats med anledningutsom som av
uppdraget mindre före refonnen. Oseriösa kan således iän parter
skydd F-skattesedel vidta skatteundandragande åtgärder. kanDetav en
därför hävdas F-skattesedeln i viss utsträckning legitimerar eller iatt

fall underlättar skatteundandragande.vart
de fall uppdragsförhållandet sig flera vanligtvis1 sträcker led saknar

uppdragsgivaren möjlighet bedöma leduppdragstagare någraatt om en
längre ned i uppdragskedjan sig skyldig till skatteundandragande.gör
Däremot torde uppdragsgivare i direkt avtalsförhållandeståren som
med den oseriösa uppdragstagaren i flertalet fall inte ovetandevara om

denne skattefusk.skyldig tillgöratt
Med hänsyn till F-skattesedels rättsverkningar och de bevis-stränga

krav uppenbarhetsekvisitet uppställs för skall kunnaattsom man
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bortse från F-skattesedel i uppdragsförhållande kan såledesetten
inte heller seriös uppdragsgivare har anledninghävdas bry sigatt atten

fullgör eller inte fullgöruppdragstagaren sina skyldigheter iöver om
avgiftshänseende.skatte- och

Enligt min mening bör vid avvägningen solidariskaettman om
lämplig sanktion beakta det solidariska kanäransvaret att ansvareten

aktualiseras fallkomma i där uppdragsgivaren före -skatte-Fatt
förreformen skulle ha kunnat ålagts skatter och avgifter. detIansvar

frågafallet således inte utvidgning det traditionella arbets-är om en av
fanns föregivar/arbetstagartbegreppet F-skatterefonnen. Vidaresom

kunnakommer det utvidgade gällande arbets-görasansvaret att mot
F-skattesedeln tillskapatgivare i skydd uppdragskontruktionersom av

och avgifter.för undgå betala skattatt att
nämnda situationer jag behovet uppgiftsskyl-I ovan anser av

efterlevsdigheten verkligen väl risken för försumligöverväger att en
uppgiftsskyldig kan komma åläggas solidarisktatt ett ansvar.

inte heller det solidariska väcker betänklig-Jag att ansvaretanser
fall därheter i de uppdragsgivare underlåter lämna kontroll-atten

uppgift han medveten eller i fall har anledningärtrots att vart attom
misstänka uppdragstagaren undanhåller skatter avgifter medochatt
anledning det arbete utförs.av som

anledning beakta under vilkaockså former dessa uppdragDet att
utförs de projektfonnutförs. Vanligtvis i och arbetsplats.en samma

Uppdragsgivaren har vanligtvis god kännedom uppdragstagarenom
och ofta grund kollektivavtal eller skyldigpå grundär av av annan
bl.a. förhandla med fackförening eller inhämta beställarens god-att
kännande underentreprenörinnan anlitas. kan i dessa fall därförDeten
hävdas det utvidgade uppdragsansvaret formi sekundärtatt ettav
arbetsgivaransvar inte helt onaturligt.är

Uppdragsgivaren behöver varken undersöka uppdragstagarens
ekonomiska förhållanden eller prövning formen förgöra en av upp-
dragets genomförande jfr för40 § UBL säkerställa han inteatt atta
kan skall drabbas solidariska Det räcker således hanett attav ansvar.
lämnar föreskriven kontrolluppgift. Om uppdragsgivare inte haren

förmågatilltro sin lämna föreskrivna kontrolluppgifter kan hanattegen
i uppdragsavtalet tillförsäkra sig visst skyddt.ex. mot ansvaret genom

kräva säkerhet eller motsvarande.att
i allmänhetTrots måste kunna uppställa höga kravatt attman en

näringsidkare han har administrativa rutiner säkerställer hanatt attsom
fullgör uppgiftsskyldighetersina riktigt bör försumligsättett en
uppgiftslämnare under vissa förutsättningar kunna undgå åläggasatt ett
solidariskt Bl.a. kan svårigheter uppkomma i det enskildaattansvar.
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fallet utbetald ersättning omfattas uppgiftsskyldig-avgöra om en av
heten. kan också i andraDet situationer oskäligt åläggaattanses anses

försumlig uppdragsgivare solidariskt bakrundMot vadetten ansvar. av
jag anfört jag behovetattovan anser

säkerställa uppgiftsskyldigheten efterlevs rättfärdigaratt att att ettav
solidariskt skall kunna aktualiseras den uppgiftsskyldigeansvar om
brister uppgiftsskyldighet.i sin

utformningenNärmare det solidariska ansvaretom av

m.m.

Allmänt

tidigareSom framhållits inte minst i praktiskt hänseende föredraär att
ansvarsbestämmmelsema i möjligaste mån kan utformas medom

ledning de nuvarande bestämmelserna solidariskt betalnings-av om
likhet med detI nuvarande solidariska kommer före-ansvaretansvar.

varande inte kunna utkrävas uppdragstagaren fullgör sinaattansvar om
skyldigheter betala skatter och avgifter.att

Omfattningen ansvaretav

Om arbetet utförts betalningsmottagarenänav annan

de fall betalningsmottagarenI uppdragstagaren anlitat anställda för att
utföra arbetet skall beslut solidariskt kunna omfatta delsett om ansvar
de preliminära skatter belöper uppdragstagaren utbetaldsom av
ersättning varithan skyldig skatteavdrag på, dvs. A-skattgöraattsom
och i förekommande fall skatt enligt lagen 1991:568 särskildom
inkomstskatt för utomlands bosatta de arbetsgivaravgiftersamt som
belöper uppdragstagaren utbetalda ersättningar med anledningav av
det uppdrag han erhållit fråm uppdragsgivaren.

uppdragstagaren förHar utförandet uppdraget anlitat juridiskav en
saknar F-skattesedel kan det solidariska kanävenansvaretperson som

komma omfatta det skatteavdrag uppdragstagaren skulle haatt som
gjort utbetalningarna till den juridiska personen.

de fallI uppdragstagaren saknar fast driftställe i landet kan det
solidariska inte omfatta källskatten. kanDäremot uppdrags-ansvaret
givaren solidarisk betalningsansvarig förgöras de arbetsgivaravgifter

den utländska uppdragstagaren förekommandei fall haft betalaattsom
för arbetstagare bosatta i Sverige.ärsom

i de fallFörutom då någon uppgift inte lämnats kan aktuali-ansvar
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inte hela detlämnats denuppgift visserligennär upptarmenseras,
begränsas till de skatterfalletbeloppet. detutbetalda I ansvaretsenare
utelämnade beloppet.hänförliga till detavgifteroch ärsom

anställda har skattemyn-uppdragstagarensarbetet utförtsOm av
uppdragstagaren oredo-sambandet mellan defastställadigheten att av

den oredovisadeavgifterna och det uppdragochvisade skatterna som
för deenbart gällandekan såledesavsåg.ersättning Ansvar göras

motsvarandehänförliga till löner ochavgifterochskatter är somsom
den oredovisadedet uppdragmed anledningbetalts ersätt-ut somav

upphov till problem.regel inte någratorde iavsåg. Dettaningen ge
uppdragsgivare, vilka någrahaft olikauppdragstagarende fallI av

uppgift,andra inte lämnatersättning, medanuppgift utbetaldlämnat
för kvartal inteuppgiftuppdragsgivaren lämnateller ett menom

fast-Skattemyndighetenkvartal haruppgift förlämnat attett senare
avgifternaoredovisade skatterna ochutsträckning dei vilkenställa är

uppdragsersättningen. de fallen kan uppståaktuella lhänförliga till den
omfattning defastställa i vilkendet svårtsituationer ärnär att av

hänförligaoch avgifterna tillundanhållna skatternauppdragstagaren är
nödvändigt kompletteradärförspecifikt uppdrag. Det är attett ansvars-

efter vadmöjlighet bestämmamedbestämmelsen ansvaretatt somen
skäligt.framstår som

anförda kan följande exempeldetTill belysande nämnas.av ovan
uppdragsgivare.harbetalningsmottagareuppdragstagareEn tre

ersättning för utförtbetalt milj. kr ihar vardera 1Uppdragsgivama ut
Uppdragsförhållandena huvudsak-uppdragstagaren.arbete till avser

lämnararbetskraft. Två uppdragsgivamatillhandahållandeligen avav
försummartredje uppdragsgivarenuppgift, medan denföreskriven att

kontrolluppgift.lämna
arbets-okända arbetstagarehar delvis anlitat svartUppdragstagaren

har hanarbetskraft, de arbetstagarnadelvis vit förkraft och senare
vilkasaknas föravgifter. Underlagredovisat skatter och avgöraatt av

hos den uppdragsgivareanställda arbetatuppdragstagarens somsom
uppgift. det fallet kan först konstaterasföreskriveninte lämnat l att

med belopp denkan utkrävasinte änstörre motsvararsomansvar
uppdragsgivaren inte redovisat ochden försumligaersättning somsom

för arbete. Därefter får i avsaknadersättningkan annatantas avavse
arbetskraft såväl den vitaunderlag betalningsmottagarens svartasom-

olika uppdragen. skälighetsbedömningenproportioneras de l-
proponioneringar aktuellt slag skall jämkasnaturligtvisligger att av

omständigheter tyder uppdragstagarendet framkommer attsomom
för den försumliga uppdragsgivaren iutförandet uppdragetvid av

utförandet övriga uppdrag redovisat skattutsträckning vidänstörre av
arbetskraften.avgifter för den anlitadeoch
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betalningsmottagaren självarbetet utförsOm av

uppgiftenersättning skulle ha redovisats i betaltsde fall denI utsom
ansvarsbestämmelseutfört arbetet skulletill ensom somsamma person

bestämmelse solidarisktgällandeutformas efter mönster om ansvarav
omfattar uppdragstagarenssolidariska skattinnebära det ansvaretatt

för beskattningsår då ersättningen betaltsinklusive egenavgifter det ut
uppgiftenmotsvarande högst 60 den imed belopp procentett av

ersättning för arbete.ersättning till den del denoredovisade avser
föreslogs det solidariska inte skulleFi 1976:4I Ds ansvaretatt om-

näringsidkare.uppdraget utförts enskildfatta de situationer när av en
Lagrådets kritik i samband med införandetdet föregående harl av

ansvarsbestämmelsen i berörts.AUL
undanhålls i uppdragsförhållanden enskildbeloppDe när ensom

delägare i handelsbolag utför arbetet förnäringsidkare eller ett etten
enskilda fallet i regel betydligt mindreräkning detuppdragsgivarens är

eller okända arbetstagare till betal-arbetet utförs kändaän när enav
föreslagna beloppsgränsenVidare torde den påningsmottagare. ett
de ersättningar betalas imedföra flertaletbasbelopp utatt av som

och betalningsmottagarendär uppdragstagarenuppdragsförhållanden är
Troligenfalla utanför uppgiftsskyldigheten. kanochen samma person

utförsuppdragsförhållanden där uppdraget enskildockså oseriösa av
örviga fall angripas med detutsträckning inäringsidkare i änstörre

solidariskt uppdrags-Behovetnuvarande solidariska ettansvaret. av
påtagligt i dessa fall.således inte likagivaransvar är

verkningsfullbehovet ansvarsregelVid avvägning mellan av enen
aktuellt slag väckerschablonbestämmelsede betänkligheteroch aven

det föreslagna solidariskainte bör låtajag ansvaretatt nuanser man
och uppdragstagarenomfatta situationer betalningsmottagaren ärnär en

fallen den föreslagnastället bör i deoch Isamma person.
tillräckligt påtryckningsmedeladminstrativa sanktionen ettanses som

uppgift.skall lämna föreskrivenför uppdragsgivarenatt

uppgiftsskyldiges "avsikt"Den

uppgiftslämnare inte medvetetförsumligasäkerställaFör attatt som
anföra ursäktliga skäl till föroseriöa uppdragstagare och kananlitat

föreskrivna uppgiften inte drabbasvarför glömt lämna denhan att av
kompletteras med subjektivtansvarsbestämmelsen bör ansvaret ett

rekvisit.
Även fullgöra uppgiftsskyl-åligger näringsidkare sindet attom en

försumlighet bero andra andra orsaker handighet kan dennes än att
aktuellaförsökt försvåra skattemyndighetens kontroll detav upp-



Bilaga618 3 SOU 1997:111

dragsförhållandet. och förslaget i Fi kompletteradesI AUL Ds 1976:4
med möjlighet till befrielse från Befrielse-ansvarsregeln en ansvar.

utformade eftergrunderna i utsträckning bestäm-mönsterstorvar av
eftergift sådana skattetillägg och förseningsavgiftermelserna om av

kan påföras med stöd bestämmelserna i taxeringslagen.avsom
förslaget till skattebetalningslag skärps de nuvarande förutsätt-I

för kunna efterge betalningsansvar. Enligt förslagetningarna att ett
synnerliga skäl föreligger 13 kap. §. sådan befrielse-krävs 1 Enatt

mening tillräckligt för tillgodosegrund enligt min inte uppdrags-är att
Å andra sidan bär det förgivarens rättssäkerhet. långt krävaatt att

visa uppgiftslämnaren uppsåtligen i syfteSkattemyndigheten skall att
skattekontrollen uppdragsförhållandet underlåtitförsvåra attatt av

uppgift för det solidariska skall kunnalämna föreskriven att ansvaret
gällande.göras

för-Eftersom det uppgiftslämnaren själv bäst och kanär vetsom
uppgift förefallervarför han försummat lämna föreskriven detklara att

ansvarsregeln med bestämmelsenaturligast kompletteraatt en som ger
frånuppgiftslämnaren möjlighet exculpera sigatten ansvar.

utfonnasbör lämpligen så denBestämmelsen sätt att om upp-
sannolikt underlåtenheten lämna kontroll-giftsskyldige kan göra attatt

kontrollsyftade till försvåra skattemyndighetens elleruppgift inte att
från hans sida börinte berodde oaktsamhetförsumlighetenatt grov

utkrävas.inteanvar

Rättelse uppgiftav

uppgiften skall lämnas den sista dagenframgått föreslåsSom senastatt
kvartal då ersättningen betaltsmånaden efter utgångeni närmast ut.av

skall gälla uppdragsgivaren visser-uppkommer vadFråga omsom
uppgift förligen lämnar sent.en men

befria uppdragsgivare frånför lämnad uppgift börEn sent en even-
förutsättning rättelsen kan betraktasundertuellt att somansvar

såväl den uppgiftsskyldigefrivillig. Med rättelse förstås således att
efter-uppgift i redan lämnad uppgift han ioriktigrättar attsomenen

oredovisad ersättning.uppgift avseende tidigarehand lämnar en
kommit till kännedomuppdragsgivaren innan det hansHar att

uppdrags-påbörjat granskning aktuelltskattemyndigheten t.ex. aven
uppdragstagarens förhållanden lämnat korrektförhållande eller av en

solidariskt Ledning tillkontrolluppgift kan han inte åläggas ett ansvar.
för betrakta frivillig rättelse i dettastöd vad är att som avse-som som

från rättspraxis avseende frivillig rättelse oriktigende kan hämtas av
taxeringshänseende.uppgift i bl.a.
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Regress

åläggs betalningsansvar solidariskuppdragsgivare grundEn som
möjlighet till uppdragstagaren.Skall ha Närregressrätt gentemot upp-

påförd skatt kräva uppdragstagarenbetalt kan handragsgivaren väl på
regeringens förslag till skattebetalningslag.beloppet jfr 12 kap. 10 §

det gäller för indrivningRegressfordran får drivas sätt som av
förslag till skattebetalningslag.regeringensskatt kap. 12 §12

Befrielse från ansvaret

möjlighet befriapåtalats bör uppdragsgivaren frånSom attenovan
föreslåsMed hänsyn ansvarsregeln kompletterasföreligga. attansvar

försumlig uppgiftslämnare möjlighetmed bestämmelse som ger enen
saknas behov för förevarande fallexculpera sig från attatt ansvar av

följer förslaget iinföra vidare befrielsegrunder de 13än som avansvar
skattebetalningslagen,kap. §1 se ovan.

örfarandetF

Beslutsordningen

i de fall uppdragsgivare underlåtitBeslut solidariskt attansvar enom
fattas Skattemyndigheten i förstaenligtanmälan 40 § UBLgöra ava

instans.
beskatt-för beskattningsförfarandet grundläggande principEn är att

i första instans. Medskall fattas Skattemyndighetenningsbeslut av
kan föreligga sådana rättssäker-hänsyn härtill och då det inte anses

beslutsärskilda medför förevarandehetsskäl eller andra att typ avSom
Skälfattas förvaltningsdomstol första instans saknasskall attsomav

solidarisktgrundläggande principen beslutfrångå den att om ansvar
Skattemyndigheten.Skall fattas av

Övrigt

innebär Skattemyndigheten fattarbeslut solidarisktEtt att ettansvarom
beskattningsbeslutüfr kap. iregeringens förslag till skatte-11 1 § 1
betalningslag kan och överklagas. Beslutet i sigomprövas ärsom
dock inget omprövningsbeslut varför fristema för omprövning och

skatte-förutsättningarna för efterbeskattning inte skall tillämpas när
fattar solidarisktmyndigheten beslut betalningsansvar. Deett om

förutsättningar för kunna fatta följerformella sådant beslut iatt ett
stället kap. i förslaget till skattebetalningslag,12 4 §av se ovan.

situationer förutsättningarnakan uppstå utkräva solida-Det när att
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denriskt förligger såväl grunden uppdragsgivaren inteattansvar
uppdragsförhållandet betraktaanmält anställningsför-äratt att ettsom

hållande den grunden uppgift utbetald ersättningpå inteattsom om
lämnats.

Till undvikande sådana lagkonflikter bör föreskrivas detattav
subsidiärt i förhållande till det förra.äransvaretsenare

Europakonventionen

förhar väckts skatt i fall dettaFråga ett ettom ansvar annans som
skulle kunna stå i strid med bestämmelserna i den Europiska konven-

angående skydd för de mänskliga rättigheternationen och de grund-
skyddet förläggande frihetema, och då äganderätten i förstanärmast

1.tilläggsprotokollets artikel
Enligt Europadomstolens praxis har vid prövningen brottman om

föreligger ställning det föreligger rimligartikelnmot att ta om en
och de eftersträvasbalans mellan de medel målanväntssom som av en

och balansen mellan allmänna och enskilda intressen rättvis.ärstat om
Utgångspunkten dock har tolkningsutrymme.är att staten ett stort

hur det diskuteradeFråga infinner sig också solidariska ansvaretnu
Europakonventionen.förhåller sig till artikel 6 i Enligt artikel 6 tillför-

prövning frågasäkras den enskilde opartiskt rättsliga anspråk nären av
civil rättighet eller skyldighet anklagelsetvist ellerär om en enom en

delbetänkandet Artikel iför brott. har i 6 Europakonventionen ochJag
skatteutredningen redovisat hur begreppen civilaSOU 1996:116
rättigheter och skyldigheter tolkats vid tillämpningen artikeln ochav
analyserat hur bl.a. olika administrativa sanktioner inom skatte-

Artikelförfarandet förhåller sig till 6 redogjort för de rätts-samt
säkerhetsgarantier omfattas artikeln.som av

först frågan det solidariskaVad kanansvaretavser om anses vara
förenligt med skyddet för äganderätten i första tilläggsprotokollets
artikel bedömer jag behovet de uppgiftsskyldiga fullgör1 att attav
uppgiftsskyldigheten avgörande betydelse för skatteförvalt-är attav

Artikeln följande fysiskhar lydelse: eller juridisk skall haEnvar person
till respekt för sin egendom. må berövas sin iIngen egendom deträtt änannat

allmännas intresse och under de förutsättningar angives i lag ochsom av
folkrättens allmänna grundsatser.

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke genomförarättstats atten
sådan lagstiftning finner erforderligt för reglera nyttjandetstaten attsom av

överensstämmelse med det allmännasviss egendom i intresse eller för att
betalning andra pålagorsäkerställa skatter och eller böter och viten.av av
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skatter och avgifteroch säkerställaskontrolleraskall kunnaningen att
undandrai försökuppdragsförhållandena utnyttjasfallbetalas i de att

och då fråganbeaktande häravMedinkomster. är ettstaten om
kan frånhända siguppdragsgivarenuppdragsgivaransvar,utvidgat som

till bestämmelsernaföreskriven uppgiftlämna samtatt omgenom
uppgiftslämnarens möj-ochbetalningsmottagarenregressrätt gentemot

befrielsemöjligheterna tillfrån ochexculpera sigligheter att ansvar
läggertilläggsprotokollets artikelinte 1jagfrån att attansvar anser

isolidariskt betalningsansvarinförandethinder i förvägen ett nuav
diskuterat avseende.

jagförhållande till artikelförfarandets 6Vad motanseravser
bl.a.delbetänkandet avseenderedovisat islutsatser jagbakgrund deav

till artikelforseningsavgiftsförfarandets förhållandeochskattetilläggs-
förfarande varigenomskäl talar förövervägandebet. 636 ettatts.

dennesprimärt åliggeransvarig för skattuppdragsgivare görs somen
artikeln.omfattasbetala inteuppdragstagare att av
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Bilaga 4

restförda företag i olikaundersökningEn av
branschkodninginförandebranscher samt av

REX-registretav

professor Dan Magnussonav

Bakgrund

näringsidkares restfördaundersökningredovisasI uppsatsen en av
branscher. Syftetmed indelning olikaoch avgifterskatter är att

något förekomstenuppgifter kanundersöka dessa säga avoss omom
i olika branscher.ekonomisk brottslighet

företagetavgifter visarrestfört för skatter ochföretagAtt är attett
förfallnaavgifter tillde skatter ocheller vill betalainte kan ärsom

många. vanligbetalningsoförmågan kan EnSkälen tillbetalning. vara
framgångsrikt, vilket i sintillräckligtföretaget inteorsak ärär turatt

företag kan lånabero konjunkturema. Ettkan på t.ex. pengar av
skertill buds.långivare står Detingennär attstaten, genomannan

hänsyn till skatter ochskattebetalningama. Medefter medsläpa att
restförin-månad högabetalas löpande varjeflesta fallavgifter i de är

beloppföretaget inte betalar deteckentydligt attett somgar
restföringar kan också bero påin.skall betalas Högarätteligen att

revision eller gransk-höjda eftertaxeringarföretaget fått sina annan
legitima, företaget gjortkanhöjningamaSkälen tillning. attt.ex.vara

SkälenSkattemyndigheten. kanskattereglematolkning änaven annan
Vid konkurser kanoredovisade intäkterillegitima,också osv.vara

Skattemyndigheten gårfram,avgifter kommaochdolda skatter när
deklarationema ochjämfört medhittar felochräkenskapemaigenom

Även bådekan berorestföringamataxeringama.höjersedan om
viktiguppgifternaomständigheterillegitimalegitima och är en

skälochföretagettill hosstårallt inte ett attindikator rättatt
någotocksåUppgifterna kanundersökningar. sägagenomföra oss om

branscherna.brottsligheten inomekonomiskaden
branschkoda REX-fråganbehandlas ocksåI attuppsatsen om

operativamyndigheternasförunderlagbättresyfte fåregistret i att ett
arbete.

möjlig-saknatunder alla årharKFMKronofogdemyndighetema
indrivningsmaterialsittmaskinellt strukturera sätt änheter annatatt
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storlek. den debattrespektive beloppens Ipostnummer somgenom
de orimliga konsekvenser ibland pekatharförts annat somman

tidigare mindre väldel åtminstonehänseende uppstårdetta när en - -
prioriteras. del hålldetta Påunderbyggda skönstaxeringar sätt en

materiella grunder, då saknasförsökt prioriterahar att menman
arbete allt viktigare datasyste-kronofogdemyndighetemasdet istöd av

byggdes i slutet 1960-talet och har sedanSystemetREX.met, avupp
fortfarande beslutreviderats, mycketfortlöpande är styrt av sommen

isedan. Riksskatteverket RSV har mångaför längehar fattats sam-
indrivningen måste höjas, så skerkvaliteten påbetonatmanhang att

verksamheten skallför verksamhet.i planerna års Förigen nästa att
kronofogdemyndighetema få bättreeffektivare måstebedrivaskunna

viktigt arbeta med.hjälpmedel för sålla vad är attatt ut som
förses med denlänge har funnitsönskemålEtt är att systemetsom

skulle indrivningenskattedatabasen. Dåbranschkodning finns isom
revisionssammanhangsker iriktas på detbättre kunna sätt t.ex. avsom

branscher harsådan inriktningskattemyndigheterna. Att stormoten
dåvarande kronofogdemyn-försök vid bl.a. denvisat vidbetydelse är

skuldsatta åkare ochkrafttagi Sollentuna, därdigheten mottogs
möjliggjordes arbetsgivar- ochFörsökenmaskinentreprenörer. attav

möjlighetmyndigheten. Någonsamarbetade medfackorganisationer att
ochuppgifter de restförda åkarnatillräckligt säkrafåpå sättannat om

åtkom-för vadfanns inte inommaskinentreprenörema ramen som var
kronofogdemyndigheten.ligt för

väsentliga ingångsuppgifter förgivitbranschkodning skulle haEn
finnssärskilt i branscher där detgällerbranschaktivitet.sådan Dettaen

enmansföretag.oftaföretag,småmånga
korskopplingsaknas vidarejuridiskaBeträffande de enpersonerna

med-med skulder ijuridiska REX. Dettafysiska ochmellan personer
enhet ochofta handläggsskulderfysiskadenför att av enpersonens
beroendedet lilla företaget heltEftersomjuridiskaden ären annan.av

intebli horriblakonsekvensernaarbete kanföretagarens serom manav
indrivnings-enhet ijuridiskafysiska och denden personen som en

problemet klarare.exemplifierar dettasituationen. Om synsman
han har iför skatter personligen ochrestfördAnderssonAnders är

företag Datamix Konsultdriver ABbostadsadress. HanREX etten
till enskilda borge-dessutom skulderskatteskulder ochockså harsom

gäldenärer riskerar skedessaIndrivningen separatattmotnärer. om
adressadress. deoch företaget har HarAnderssoninte sammasamma

kronofogde-handläggning intetillchansernaökar gemensam omen
frånindrivningen fysiskamyndigheten har motseparerat personer

förekommande.vilket vanligtjuridiskaindrivningen ärmot personer,
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adresser,olikaKonsult ABDatamix t.ex.ochAndersson enHar
risken störreboxadress ännuofficiell attär ärrespektivegatuadress en

personkänne-grunddet inteindrivningar,blirdet avseparata om
och företaget.fysiskadenhopkopplingskerändådom personenaven

medjuridiskaochfysiskahopkopplingmaskinell personerEn av
hopkopp-allalösainteunderlättaalltsåskulleskulderrestförda men
villinteföretagdetfrånknepklassisktlingsproblem. Ett synassom
uppträderkundernaföretaget motmyndigheternaför är attfysiskt

adress.heltmedochFixdataheltunder annant.ex.annat enett namn
marknadsföring.ochannonseringiadressenfysiska annanDen syns

elleriboxadress t.o.m.sin ortdessutomföretagetPlacerar annanen
ochfrån postmyndighetsposten separeratslandet har annandel av

minskatharföretagetverkligenvadidentifiera ärmöjligheterna att som
avsevärthögst

införtvid KFMidagharinkopplingmaskinellpåavvaktanI manen
fysisksammanföraskallskedetidigtirutinmanuell enettsomen

företag.med dennesperson
förskulle nyttaREX-register storävenbranschkodat avEtt vara

effekternautvärderinggällerdetforskningsändamål. När av ex-av
yrkestrafikenochrestaurangbranscheninomvandelsprövningempelvis

manuellt slag-mycketkunnaregisterbranschkodatskulle sparaett
inteingår moment attvandelsprövningen ett varaningsarbete. I som

allmänna.till detavgifterochskatterförrestförd

Utsökningsregisterlagen2.

exekutionsväsendet ärinomanvändsADB-systemDet numerasom
delenunderRedanutvecklingsarbete.långvarigt senareresultatet ettav

organisations-Exekutionsväsendetsförstade1960-talet stegen.togsav
möjlig-studerauppdragi1966årnämligen attfickEONnämnd

exekutionsväsendet.inomutnyttja ADBheterna att
EONtestarbetet näroch övertogsutvecklings-för upp-Ansvaret

verksamheten meddrevfortsättningsvisRSV,1973hörde år somav
redo-REXarbetsnamnetundercentralt ADB-systeminriktning ett

december 1975exekutionsväsendet. Iförvisningssystem samman-
för-frånerfarenheternaregeringentilli enfattade RSV rapporten

Verket före-län.Södennanlandsbedrivits ihadesöksverksamhet som
landet.i helainförasskulleADB-systemetdåslog att

personliganågranedtecknatFlorin,ClaesUppgifterna lämnatshar somav
i REX-systemet.bristererfarenheter av
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Den fortsatta försöksverksamheten författningsreglerades genom en
Förordning 1976:163 trädde i kraft den 1 maj 1976 och RSVsom
tilldelades därefter successivt medel för utbyggnad projektet.en av
REX-systemet hade budgetårett.o.m 1980/81 genomförts i
Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Malmöhus Göteborgs ochsamt
Bohus län. I avvaktan utvärdering försöksverksamhetenen av
beslöts någon utbyggnad dennaatt inte skulle ske.av

Utvärderingen redovisades i betänkandet Ds Kn 198l:5-7 Dator-
förstöd exekutionsväsendet, mynnade i förslag för-utsom attom

söksverksamheten skulle medersättas drift och ADB-permanent att
med oförändradsystemet struktur skulle byggas till återståendeut

kronofogdemyndigheter under budgetåren 1982/83 och 1983/84. I
budgetpropositionen för budgetåret 1982/83 föreslogs, i huvudsaklig
överensstämmelse med betänkandets förslag, skulleatt systemet ge-
nomföras vid samtliga kronofogdemyndigheter prop. 1981/822100
bilaga 18.

Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen CU 1981/82:40,
rskr. 406.

Vid övergången till drift reglernapermanent försöks-ersattes om
verksamhet med förordning 1983:167 användningen auto-om av
matisk databehandling inom exekutionsväsendet.

Behovet utförligare författningsreglering exekutionsväsendetsav av
dataregister aktualiserades bl.a. det skatteindrivningsutred-genom av
ningen SIU överlämnade betänkandet FiDs 1983:4 Utsöknings-
registerlag.

Regeringen lämnade den 20 1986 proposition prop.mars en
1985/862155 med förslag till utsökningsregisterlag Den 18 junim.m.
1986 utfärdades utsökningsregisterlagen 1986:617.

harLagen härefter kontinuerligt genomgått förändringarsmärre allt
eftersom REX-systemet byggts ut.

detNär gäller den fråga står i för denna utredning,centrumsom
nämligen frågan införa branschkod,att har emellertid ingaom en
förändringar skett. I propositionen prop. 1985/861155, 21 meds.
förslag till utsökningslag framhåller föredraganden:

"Vid sidan de registeruppgifter SlU tagitav i sittsom upp
författningsförslag förekommer administrativa och tekniska uppgifter av
mycket skiftande slag. De kan gälla vilken kronofogdemyndighett.ex. och
sektion har tilldelats mål, målet har beställtsettsom att för handläggning
och betalningsanmaning Ävenatt har skickats uppgifternaut. olikaom
tjänstemäns behörighet transaktionerutövaatt påverkar registretssom
innehåll kan hänföras till denna kategori. Av administrativ karaktär är
också uppgift branschkod. Enligt min mening börom det attanges
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de kanoch jagregistreti attförekommerslagdettauppgifter anserav
uppgiftertekniskaochadministrativabeteckningen somundersamlas

användning.registretsförbehövs

fråganinte85Fi 1983:4,betänkande Dssitt omi uppSIU s.tar
uppgifter itekniskaochadministrativamedsambandbranschkod i att

med departe-i likhetinteUtredningendiskuteras.ADB-systemet anser
administrativaföreskriftinnehålla någonbörlagenmentschefen omatt

uppgifter,tekniskaoch
dei 6 § utöver1986:617 sägs attutsökningsregisterlagen upp-I

i denutsökningsregistret,centralafår detoch 5§§i 4gifter angessom
myndigheteller denregeringenföreskrivsutsträckning somavsom

administrativa ochuppgifterinnehållabestämmer,regeringen om
punktanvändning 6 §för registretsbehövsuppgiftertekniska som

12.
utsökningsregistren.regionalaför demotsvarandestadgas§I 6a

kan ii lagenbranschkodningdirektsåledesIngenting mensägs om
föreskriftnämndailiggapropositionenmed omenlighet ovananses

uppgifter.tekniskaochadministrativa
följande:1986:678utsökningsregisterförordningen sägs2§l

utsöknings-§§och 6aenligt 6föreskriftermeddelafår"Riksskatteverket
Verket skallutsökningsregistren.innehållet i1986:617registerlagen om

innebärmeddelasföreskrifterinnanDatainspektionen sommedsamråda
utsökningsregistrenregionalaeller deutsökningsregistretcentraladetatt

1995:484.Förordninguppgiftervissmedutvidgas typ aven

tolkas såantagligenmåsteutsökningsförordningeni §Bestämmelsen 2
införavillDatainspektionenmedsamrådamåste enRSV manomatt

utsökningsregistren.ibranschkod
utvecklingsarbetenärvarandeförpågår ettRSVuppgift frånEnligt

såREX-registretbranschkodning attsikte på aväven tar ensom
urvaleffektivaremöjlighetfår görasjälva attkronofogdemyndigtema

föreliggandekanFörhoppningsvisspecialinriktade insatser. ex-för
användbar-understrykaREX-registretbranschkodamedperiment att

REX-registret.uppgift isådanheten av en

centraladetbranschkodningmedförsökEtt3. av
utsökningsregistret

genomförandettekniskaDet3.1

den de-17gjorde RSVBranschsaneringsutredningenuppdragPå av
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cember 1996 speciell samköming mellan RSV:s REX-register ochen
centrala skatteregistret för framför allt erhålla branschkodatatt ett
register restförda näringsidkare.

Utdrag gjordes med hjälp automatisk databehandling RSV:sav ur
REX-register avseende näringsidkare restförts för allmänna målsom
skatter och avgifter avseende åren 1992-1996 med antalsuppgift samt
restförda belopp fördelade år och skatteslag. Komplettering skeddeper
därefter med huvudsaklig näringsgrenskod SNI-kod och omsättnings-
siffror avseende näringsverksamheten vid 1996 års taxering. Dessa
uppgifter hämtades från inom centrala skatteregistretett befintligt
dataregister benämnt det centrala företagsskatteregistret.

Uppgifterna sammanställdes näringsgrenskod. Därvidper angavs
restförda belopp år och skatt/avgift. Vidare redovisades antalper
företag företagsforrn aktiebolag, handels- och kommanditbolag,per
enskilda näringsidkare och övriga antalet fördelatsamt omsätt-
ningsnivåer enligt 1996 års taxering O-499, 500-999 TKR och företag
med 1000 TKR iän omsättning. Därjämte lämnades uppgiftmer om
antal företag i konkurs bransch fördelat på pågående ochper av-
slutade konkurser uppgift antal restförda företagsamt med huvud-om
verksamhet inom respektive bransch vid 1996 års taxering.

dettaI sammanhang det intresseär i korthet redogöra för hurattav
det praktiskt går till näringsgrenskodemarent när åsätts näringsidkama
i centrala företagsskatteregistret.

Vid statistiska centralbyrån SCB finns allmänt företagsregisterett
CFR/BASUN. Detta regleras förordningen det allmännaav om
företagsregistret. Registret omfattar de har organisationsnummer,som
enskilda näringsidkare införts i handelsregister fysiskasom samt

och dödsbon bedriver näringsverksamhet ellerpersoner som som
regelbundet har någon anställd. I registret ingår bland annat
näringsgrenskod enligt standard för svensk näringsgrensindelning 1992,
SNl-92 jfr SCB:s meddelanden i samordningsfrågor 1992:4. Denna
föregicks standard från 1969, SNI-69, inte längre används,av en som

fortfarande kvarstår i RSV:s centrala skatteregistermen till densom
del kod enligt 1992 års modell inte åsatts.

dettal projekt redovisas endast de restförda företag åsätts kodsom
enligt SNl-92. Det svårtär total redovisninggöraatt eftersom SNI-en
92 och SNl-69 till vissa delar överlappande inomär vissa koder. En
körning enligt SNI-69 har gjorts och denna kan användas myndig-av
heterna för exempelvis driva projektatt avseende skuldsattaett nä-
ringsidkare s.k. fysiker, dvs.är har enskilda finnor. Ett antalsom stort

de SNI-69 kodade företagen har gått i konkurs.av
Näringsgrenskoderna åsätts normalt skattemyndighetema iav sam-



Bilaga 62941997:1 llSOU

avgiftsanmälan,ochskatte-inlämnarföretagarenmedband somatt
arbetsgivarre-iochmervärdesskatttillregistreringgrund förtillligger

tilldelningavgifterochskatteranställdas samtinbetalningförgister av
tillledningmedSNI-kod ettaktiebolag åsätts ävenF-skatt. För avav

kanbolagetvilketbasuppgiftskortfogatinkomstdeklarationen ange
aktualiserasövrigtnäringsverksamheten. 1bl.a.avseendeförändringar

medkontaktermedsambandbranschkod ibeträffandeförändringar
företagsskatteregistret.centraladetingår iUppgifternanäringsidkama.

sambandiSCBocksåinsamlasnäringsverksamhetUppgifter avom
företagsundersökningar.med

SCB förveckovis tillöverlämnasuppgifterSkattemyndighetemas
CFR/BASUN.intagande i

endastnäringsgrenskodernatillterminalåtkomstkanDet nämnas att
kronofogdemyndigheterna.förickeskattemyndigheterna,förfinns

Resultatet3.2

tillfällevisstvidmedförsöketgenomförda ettattmed detAvsikten
inäringsidkare REX-restfördabranschkoderåsätta1996-12-17

vilkendiskuteraförunderlag nyttakonkret attregistret är ettatt ge
branschkodat REX-kan haorganisationer ettochmyndigheterolika av

register.
branschkod ibetydelseninsettharMålareförbundetSvenska enav

gäldenärer utgörbranschkodning ettoch justREX-registret avav
eko-brottslingarbevakningssystemdet moti somhuvudmomenten

bilagautförligt iredovisasDettakonstruerat. systemförbundet har

fram:tagitsuppgifterföljandeharhärredovisaskörningden1 som

restfördabranschrespektive ärinomnäringsidkare perAntal som
1996-12-17.

restfördaallaförpassiva äraktivasåvälA-målskuldTotal somsom
bransch.respektiveinom1996-12-17per

respektiveinom1996-12-17restfördanäringsidkare ärAlla persom
ochTKR1000-§00-999,omsättning 0-499,fördeladebransch

Ovriga.ochFysiskaHB/KB,Aktiebolag, personer

1994, 19951993,1992,för årenskulderrestfördanyregistreradeAntal
fördelat1996och



630 Bilaga 4 SOU 1997:1 ll

Källskatt/arbetsgivaravgift
Kvarstående skatt
Tillkommande skatt
F-skatt/särskild A-skatt
Mervärdesskatt

Antal pågående och avslutade konkurser inom respektive bransch per
1996-12-17. Beträffande avslutade konkurser ingår alla inte ärsom
utgallrade registret enligt gallringsreglema.ur

l tabell l exempel de tabellerett tagits fram för varjeges som
bransch. Tyvärr det för närvarande inteär möjligt maskinelltatt
branschens utskrivet i klartext.namn

l tabell 2 redovisas de branscher har totala restförda skulder i A-som
mål uppgår till minst 20 miljoner kronor. harDe delats i föl-som
jande intervall efter skuldernas storlek:

20-49 miljoner
50-99 miljoner
100-499 miljoner
500-999 miljoner
1000- miljoner

I tabellen redovisas SNI kodäven 92 antalet restförda närings-samt
idkare.

Vid det tillfälle då körningen ägde 1996-12-17, uppgick totalarum,
antalet näringsidkare restförda i A-mål till 139.3l1. Antalet isom var
A-mål restforda gäldenärer inte näringsidkare uppgick tillsom var
414.822.

Näringsidkarna 1996-12-17 restforda för följande belopp:var

A-mål aktiva skulder 23.78l.000.000 kr
A-mål passiva skulder 29.914.000.000 kr
De inte näringsidkare 1996-12-17 restförda för följandesom var var
belopp:

A-mål aktiva skulder 6.287.000.000 kr
A-mål passiva skulder l0.902.000.000 kr

De totala restförda skulderna i A-mål 1996-12-17 uppgick således till
70.884.000.000 kr.
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bearbetningDen redovisas i tabell 2 och sållat fram desom som
branscher uppvisar restforingar förstastörre upplysningsom ger en om

det kan intressant for myndighet arbeta vidare. Närattvar vara en man
bestämt sig för undersöka bransch böratt tillnärmare SNIen man
92-kodregistret och vilka underrubriker det finns under huvudbe-se
teckningen för bransch. behöverDet inte finnas någon underrubriken

det kan i vissa fall finnas många och dessutom ibland ganskamen
disparata näringar.

kanNästa bli undersöka vilka skatte- och avgiftsslagsteg att ärsom
aktuella, vilka företag det gäller beträffande organisationsfonntyper av
och omsättning. Konkursfrekvensen i branschen också intresse.är av
Utvecklingen nyregistrerade skulder de åren kanöver ocksåav senaste

del. Nästa kan blisäga fram några restförda gäldenärersteg att taen
och några konkursgäldenärer och ekonomiska analysergöra före-av

eventuellt utmätningsforsök fortagen samt göra utreda detatt om
exempelvis förekommer systematiska och eventuellt branschspecifika
ekonomiska brott. Ett samarbete mellan kronofogdemyndighet och
skattemyndighet kan här många gånger mycket fruktbart.vara

Tabell Restförda näringsidkare A-mâl 1996-12-17 med minstper
20 miljoner i total restförd skuld Branscher med närmare 20 miljoner i
restförd skuld har även medtagits

20-49 miljoner

Bransch Kod Total A-målskuld Antal rest-
förda

Service till växtodling 1410 19.428.947 78

Avverkning 2013 48.073.279 224

Kreatursslakt 15111 35.498.433 20

Charkuteri och annan
köttillverkning 15130 25.588.496 89

Tillverkn. mineral-av
och Iäskedryckervatten

ej frukt- ochrena
grönsaksjuicer 15980 30.756.66O 10

Sågning 20101 21 .877.363 96

Träförpackningstillverkning 20400 18.230.075 65
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Övrig trävarutillverkning
träskor,lampor,möbler,ej

9720.999.00020510m.m.leksaker

19.460.67722140Fonogramutgivning

trycksaks-Bokbindning och
7041.104.17422230behandling

fram-ochSättning annan
14635.219.59622240tryckorginalställning av

92.72018.30122250produktiongrafiskAnnan

5024.942.43825220PIastförpackningstillverkning

övriga betong-Tillverkning av
byggändamålförvaror

äventakplattor m.m.,
konstruk-monteringsfärdiga

1519.213.09826619tionsdetaljer

metall-Tillverkning av
däravoch delarstommar

10439.777.48728110fartygssektionerej

byggnads-Tillverkning av
7527.222.83828120metallelement av

präg-pressning,Smidning,
metall,valsningochling av

10429.593.09028400pulvermetallurgi

överdrag-ochBeläggning
värme-plätering,ning som

färgning,emaljering,behandling,
9225.512.30328510rengöring

metallvaru-övrigDiverse
hushålls-tillverkning som

13533.160.73228759artiklar

ochlyft-Tillverkning av
godshanteringsanord-

handmanövrer-ningar
motordrivna,ade eller

6018.558.63329220m.m.rulltrapporäven
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Övrig tillverkning av
maskiner för allmänt
ändamål vågar, förpack-
ningsmaskiner, centri-
fuger, kalendrar, fläktar
m.m. 29240 22.370.932 100

Tillverkning övrigaav
verktygsmaskiner även
mekaniska handverktyg 29409 21 .629.237 32

Tillverkning bergs-av gruv-,
hantering- och byggmask-
iner föräven sortering,
siktning, schaktning m.m. 29520 20.665.369 63

Diverse övrig tillverkning av
specialmaskiner tryck-

gjutformar, bok-pressar,
binderimaskiner m.m. 29569 23.769.603 114

Tillverkning övriga elek-av
hushållsmaskinertriska

hushållsapparateroch
dammsugare, varmvatten-
beredare m.m. 29719 22.126.495

Tillverkning datorer ochav
informations-annan

behandlingsutrustning ej
elektriska komponenter,

underhålldatorspel, 30020 29.848.059 71

Tillverkning tandprotes-av
ej tandfyllningsmedel 33102 37.612.724 58er

Tillverkning karosserierav
för motorfordon; tillverkning

påhängs-släpfordon ochav
ej speciellt förvagnar

jordbruk 34200 21.103.206 33

Byggande och reparation
fritidsbåtar segel ochav

motorbåtar, roddbåtar,
kanoter, jollar m.m. 35120 19.729.891 106

Tillverkning andraav
möbler 36140 20.760.804 75
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tillverkningDiverse annan
färgband,stämplar,pennor,

tänd-paraplyer,barnvagnar,
9122.649.47236630m.m.linoleummattorstickor,

andra bygg-Uppförande av
tunnlarnadsverk broar,

5520.115.58345212vägarellerhusm.m.;

vägar,Anläggningar av
idrottsanlägg-ochflygfält

5329.547.60745230järnvägarningar även

Glasmästeriarbeten
10425.340.63845442bilglasej

ochbygg-Uthyrning av
anläggningsmaskiner

12540.180.61245500med förare

lastbilar,Handel med
special-ochbussar

6017.431.85650101begagnadebilar även

Bilplåt- och billack-
24843.007.18450202reparationer

medPartihandel reserv-
tilltillbehörochdelar

motorfordon utom
11019.742.33950301motorcyklar

medDetaljhandel
tillbehörochreservdelar

motorfordontill utom
ävenmotorcyklar

14045.548.82150302postorderhandel

Agenturhandel med
industriellmaskiner,

ochfartygutrustning,
Iuftfartyg, utom
kontorsutrustning

7033.515.05951141datoreroch

Agenturhandel med
ochdryckerlivsmedel,

5530.792.13551170tobak
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Partihandel med frukt och
grönsaker ej vidareför-
ädlade: även potatis samt
kryddväxter 51310 41 .154.439 76

lcke specialiserad partihand-
med livsmedel, drycker

och tobak 51390 47.102.063 122

hushålls-Partihandel med
maskiner och 51431 17.582.589 73apparater

Partihandel med radio- och
TV-apparater 51432 41 .OO3.080 99

Partihandel med glas och
porslin, rengörings-tapeter,
medel 51440 26.000.925 137

Partihandel med möbler och
inredningsvaror 51471 29.501 .581 135

Partihandel med ochsport-
fritidsartiklar 51472 26.620.492 101

Partihandel med järn-
handelsvaror 51541 18.582.699 82

Partihandel med VVS-
även för installationarmatur

sanitetsanordningar;av
rör, packningar m.m. 51542 28.707.68O 145

Partihandel med kemiska
produkter industriella kemi-
kalier, gödselmedel, plast-
material och gummi 51550 41 .435.812 120

Partihandel med industriför-
nödenheter förbruknings-
material 51561 21 .166.184 43

Partihandel med emballage 51562 18.830.806 66

Partihandel med övriga
insatsvaror 51569 42.800.542 132

Partihandel med verktygs-
maskiner även datorstyrda 51610 19.774.132 56
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ochPartihandel med bygg-
6029.199.39151620anläggningsmaskiner

Partihandel med telepro-
och elektronikkom-dukter

30.405.682 13951653ponenter

med maskinerPartihandel
för jordbruk inkl.och verktyg

22.362.000 68gräsklippare 51660traktorer även

frukt ochButikshandel med
18.721.917 13352210grönsaker

ochButikshandel med kött
27.877.928 5552220charkuterier

.946.667 26152260 41Tobakshandel

Övrig specialiserad butiks-
handel med livsmedel bl.a.

29752279 42.609.007mejeriprodukter

textilierButikshandel med
hushålls-tyger, garner,

20.952.483 24352410textilier m.m.

herrkläderButikshandel med
handskar, slipsar,även

27.619.853 8852422skärp m.m.

Butikshandel med dam-
kläder även handskar,

21352423 38.145.654skärp m.m.scarves,

glas,Butikshandel med
porslin och andra bosätt-

24352443 28.832.205ningsvaror

hushålls-Butikshandel med
hushållsappa-maskiner och

23.694.680 13152451ej uthyrningrater

Butikshandel med fonogram
videokassetter ejoch

18.680.076 10752453uthyrning

Butikshandel med järnhan-
179dels-, bygg- och VVS-varor 52461 41 .878.340
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Butikshandel med färger 52462 25.133.052 133

Butikshandel med böcker
och ej be-pappersvaror
gagnade böcker 52471 17.871.773 124

Butikshandel med konst;
galleriverksamhet 52491 23.982.46O 1 14

båtarDetaljhandel med
båttillbehöroch 52496 25.701.241 115

Övrig specialiserad butiks-
handel barnvagnar, ren-
göringsmedel, souvenirer,
hemslöjd m.m. 52499 25.301.102 138

Övrig catering t.ex. för
privathushåll och fester 55529 17.796.894 89

Annan landtransport av
charterbuss-passagerare

trafik m.m. 60230 19.329.974 66

påSjöfart inre vattenvägar 61200 22.593.3OO 55

Övriga stödtjänster till land-
driftäventransport ter-av

minaler, parkeringsanlägg-
ningar, tunnlar, broar m.m. 63210 28.193.788 68

Försäljning av resor
resebyråverksamhet 63302 23.772.676 117

Nätdrift inom telekommuni-
nätunderhållkation; även 64201 23.913.801 26

Andra stödtjänster till finans-
förmedling bI.a. växelkontor 67130 20.681 .209 38

Uthyrning flygplan utanav
besättning 71230 18.357.506 14

Uthyrning bygg- ochav an-
läggningsmaskiner utan
förarel; även uthyrning av
byggställningar 71320 41 .901 .983 118
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kontorsutrust-Uthyrning av
inkl. datorer utanning

37.177.260 3971330bemanning

maskineruthyrningAnnan av
utrustning beman-och utan

radio- TV- ochning; även
18243.086.72271340kornmunikationsutrustning

14818.844.48671401Videofilmuthyrning

Programvaruproduktion
generellproduktion av

24.737.548 11172202programvara

dataregi—Databehandling
7220.727.17172300datordriftstrering, m.m.

223Advokatbyråverksamhet 45.643.85574111m.m.

Arkitektverksamhet även
Iandskapsarkitekter,

11430.230.85074201inredningsarkitekter

11738.691 .60774402Annonsförmedling

Övrig marknadsförings-
reklam-verksamhet m.m.

15927.663.213annonsbyrå 74409eller

desinfektionSanering och
skadeinsektsbekämpningej

11040.878.06374702inom jordbruket

Porträttverksamhet även
11322.633.95774811fotografiautomater

och över-Kontorsservice
sättningsverksamhet

eller bokförings-ej databas-
36.594.198 14174830verksamhet

ochGrafisk formgivning
service ej annons-

18829.947.80874841utformning
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Annan formgivning även
inredningsarkitektur,
maskinkonstruktion eller
grafisk formgivning 74842 21 .426.821 144

Personalutbildning 80425 23.244.307 90

Öppen sjukvårdhälso- och 85120 21 .768.918 88

Tandvård 85130 19.891 .844 98

Annan häiso- och
sjukvård 85140 19.117.528 152

Individ- och familjeomsorg 85324 24.403.558 26

Film- och videoproduktion ej
filmkopiering, agenturverk-
samhet, produktion
primärt för TV m.m. 92110 28.490.956 178

Konstnärlig, litterär och
artistisk verksamhet även
fristående artister 9231 O 24.090.176 238

Drift ochteatrarav
konserthus o.d. 92320 17.788.305 41

Konsumenttvätt kem- och
vattentvätt 93012 21 .484.48O 88

Kroppsvård massageinsti-
hälsobad, solarier 93040 42.379.898 186tut, m.m.



Bilaga 641SOU 1997:111 4

50-99 miljoner

Bransch TotalskuldKod Antal Andel Antal Medelvärde
A-mål företag i restfördrest- rest-

branschen förda förda skuld

påProduktion skogav
Ieveransvirke 2011 68.661.985 770 20% 156 440.140rot, m.m.

Tillverkning mjuktav
matbröd och färska bak-
verk ej pastaprodukter 15810 13% 213 353.55775.307.657 1602

Tillverkning monte-av
ringsfärdiga trähus 20301 52.180.602 17% 70 745.437419

Tillverkning byggnads-av
14% 237.053och inredningssnickerier 20302 74.909.016 2331 316

Bokutgivning 8% 99 521.65222110 51 .643.576 1221

Utgivning 14% 104 515.971tidskrifter 22130 53.661 .036 759av

Tillverkning sittmöblerav
och ejsäten för
medicinskt, kirurgiskt

2960 10% 289 231.217eller dentalt bruk 66.821 .71836110

Övriga takarbeten
plåtej 19% 70 1.236.367i 86.545.728 37445229

Ventilationsarbeten 15% 240 322.9221553.41545332 77.501

fasad- ochPuts-,
546.74022% 13272.169.768 593stuckatörs-arbeten 45410

Byggnadssnickeriarbeten
inmontering o.d. av
dörrar, fönster, trappor

215.08615% 39985.819.333 264545420m.m.

Agenturhandel med
jordbruksråvaror, levan-

textilråvarordjur,de
5.238.8847% 10137och extilhalvfabrikat 51110 52.388.849

Agenturhandel med bränsle,
malm, metaller,och

1.399.45511% 36industrikemikalier 50.380.396 31851120
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Agenturhandel med textilier,
kläder, ochskodon
Iädervaror pälsaräven 51 160 67.676.314 1615 11% 173 391.192

Partihandel textiliermed
ej textilfibrer 5141 O 54.038.016 1299 13% 172 314.174

Partihandel med metaller
och metallmalmer
ej avfallsprodukter 51520 52.202.942 811 12% 95 549.504

Partihandel med
avfallsprodukter
och skrot 51570 98.473.557 2384 12% 294 334.944

Butikshandel med
skodon 52431 63.238.886 2822 12% 332 190.4778

Butikshandel med möbler
och 52441 65.211.038 1928 14% 275 237.131mattor

Butikshandel med radio-
och TV-apparater
ej uthyrning 52452 76.862.362 2323 13% 309 248.745

Butikshandel med glas-
och andra optiskaögon

artiklar 52481 54.043.79O 1983 8% 161 335.675

Butikshandel med guld-
smedsvaror och
smycken 52484 68.200.950 2163 11% 238 286.558

Butikshandel med sport-
och fritidsartiklar även
cyklar, fiskeutrustning,

och ammunition 52485 59.941 .515 4318 11% 461 130.024vapen

Butikshandel med datorer,
kontorsmaskiner och

52493 55.989.918 1317 13% 175 319.942programvara

Reparation elektriskaav
hushållsartiklar 52720 58.240.578 3661 8% 295 197.425

Övrig fastighets-
förvaltning 70209 74.801 292551 4% 120 623.342
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Övrig fastighetsförvaltning
på riks-uppdrag utom i

2771 12% 326 274.616regi 70329 89.524.979kooperativ

829 11% 93 629.126100 58.508.749Biluthyrning 71

och bevaknings-Detektiv-
säkerhets-verksamhet;

tjänst ej installation
18%80.256559 788 138 581.56974600larmav

Diverse övriga företags-
värderingtjänster annan

än fastighetsvärdering,
11%2545 289 328.11874849 94.826350artistagenturer m.m.
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100-499 miljoner

Totalskuld Antal Andel Antal MedelvärdeBransch Kod
A-mál företag i restfördrest-rest-

förda fördabranschen skuld

Blandat jordbruk växtod-
kombinationling i med

husdjursskötsel 1300 294.880.135 50.347 4% 2000 14.744

Tryckning böckerav
och övriga trycksaker 22222 112.088.697 3192 13% 422 265.613

så-Metallegoarbeten
borrning,som svarv-

ning, svetsning 28520 4726 11% 501 246.773123.633.580m.m.

Rivning hus; mark-av
pâarbeten entreprenad 12%45110 252.208.242 7150 856 294.635

plåtTakarbeten 45221 15% 880 359.048315.963.034 5762av

Andra bygg- och anlägg-
ningsarbeten grundarbete,
brunnsborrning, murning,
stenläggning. resning av
byggnadsställningar m.m. 45250 236.364.057 3508 17% 588 401.979

Elinstallation även hissar,
rulltrappor, larm, antenner,
åskledare, elektriska
värmesystem 45310 494.708.211 10% 131212.998 377.064

Värme- och sanitets-
arbeten ej elektriska
värmesystem 45331 191.392.161 11°/o 352.4715025 543

Handel med personbilar
begagnade. in-även

generalagentur;klusive
reservdelar och

tillbehör 50102 329766.110 4484 17% 751 439.102

specialise-Bilservice,
bogse-biltvätt,rad även

50201bilglasservice 157.515.406 8202 13% 1069 147.348ring,
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och väggbelägg-Golv-
ningsarbeten oavsett

17% 443 275.839259145430 122.197.004material

Måleriarbeten in- och
målningutvändigt, även

257.19816% 893229.677.938 562345441vägmarkering o.d.av

Detaljhandel med
10% 577 513.720296.416.480 605150500drivmedel

livs-Partihandel med andra
ñsk- skal- ochmedel, bl.a.

potatispro-blötdjur även
dukter, foder till säll-

307.80616% 328201151380 100.960.544skapsdjur

Partihandel med kläder
skodon även päls-och

15% 414 288.009119.236.088 267951420varor

Partihandel med övriga
hushållsvaror icke-elektri-

hushållsapparater,ska
böcker, fotovaror, ur,

12% 461 227.6683959104.955.10251479leksaker m.m.smycken,

Partihandel med bränslen
156 1.575.17812%245.727.836 1353även 51510smörjmedel

Partihandel med virke,
byggnadsmaterialandra

sanitetsgods ävenOch
ochsand grus,

301 .82814% 9016335271 .947.45951530fönsterglas

övrigaPartihandel med
för industri, han-maskiner

och sjöfart ävendel
förutomtransportmedel

5142 11°/o 573 271.090155.334.75351659motorfordon och cyklar

Livsmedelshandel med brett
varuhus ellersortiment,

1201 205.17712%246.418.314 992552112stormarknad

Butilkshandel med herr-,
och barnkläder,dam-

14% 627 187.040117.274.406 454752421blandat
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Butikshandel med blom-
och andra 52487 102.538.321 5862 10% 599 171.182växtermor

Hotellverksamhet med
restaurangrörelse utom
konferensanläggningar
även motell och
pensionat 129.426.04O 18%55111 1766 319 405.724

Taxitrafik även uthyr-
ning personbilar medav
förare 347.729.626 10.132 13%60220 1336 260.276

Annan transport-
förmedling 63400 206.099.939 1920 13% 248 831.048

9%Finansiell leasing 65210 125.825.332 515 48 2.621.361

förvalt-Handel med och
ning värdepapperav
för räkning 67120 182.940.438 8%1543 126 1.451.905annans

Uthyrning bostäder 70201 259.819.075 5247 8% 459 566.054av

Uthyrning industri-av
lokaler 9%70202 314.844.514 5261 465 677.084

Fastighetsförmedling 70310 144.765.069 4724 12% 586 247.039

Datakonsultverksamhet
ej utveckling av
programvara 72201 176.654.231 9619 7% 718 246.036

Holdingverksamhet 74150 300060.177 488 4% 21 14.288.579

Konsultverksamhet avseen-
företagsorganisation,de

information inkl. eko-m.m.
nomi- och administrativa

m.m. 74140 421 .286.424 17.938 8%system 1364 308.861

Reklambyråverksamhet 74401 252114596 8844 12% 1087 231.936

Hårvård ej tillverk-
ning peruker 93021 101.104.156 13.798 5% 725 139.454av
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500-999 miljoner

Kod Totalskuld Antal Andel Antal MedelvärdeBransch
A-mål företag i restfördrest- rest-

branschen förda förda skuld

Partihandel med kontors-
kontorsutrust-maskiner och

ning även datorer och
kringutrustning, kontors-

559.241.733 3832 14% 518 1.079.617möbler 51640

Restaurangverksamhet
även kafé, konditori,
korvkiosk, gatukök,

pårestaurangvagnar
tåg 895.935.151 21.969 16% 3539 253.160m.m. 55300

vägtransport godsav
även flyttransporteringar

möbler, uthyrningav av
lastbil 9% 1959 332.353med förare 60240 651.079.760 20.752m.m.

Bygg- och tekniskannan
konsultverksamhet även
väderlekstjänst och geo-
detiska undersökningar 521.846.334 19.695 8% 1579 330.49174202

Redovisning och bok-
föring, revision, skatte-
rådgivning ej inkasso-
verksamhet 9% 1546 343.040m.m. 74120 530.341.134 17.173

Lokalvård städning av
kontor,byggnader,

transportmedelfabriker,
21%74701 685704465 8318 1757 390270m.m.

miljoner1000-

Byggande hus alla typerav
färdigfabricerade;utom

byggnadsinstallationer,
16°/oidrottsanläggningar 45211 1.289.364.095 14.908 2330 553.375

Uthyrning lokaler 70203 1.449.297.311 11.572 14% 1575 920.188andraav
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Några påsynpunkter materialet

Många olika slags analyser kan det grundmaterialgöras av som
samlats in, vilket i sin kan brytas ned längs ytterligare antaltur ett
intressanta variabler.

Ambitionen med denna promemoria emellertid visa detär att att
finns intressanta upplysningar hämta skulle branschkodaatt om man
REX-registret. skall först och främstDet framhållas restfördaatt
skulder inte liktydigt med ekonomisk brottslighet. kan finnasDetär en
mängd helt legitima skäl företagentill i bransch blir restförda;att en
det kan sig vikande konjunkturer, ändrad efterfrågan,röra om
konkurrens från utlandet, teknisk utveckling minskar försäljningsom

äldre teknik etc.av
desto mindre restföringarInte kan i olika branscher mångastora

gånger indikator det intressant för myndigheternagör attvara en som
arbeta vidare och undersöka det sig ekonomiskrörsom om
brottslighet.

Stora restföringar skatter och avgifter till det allmänna kanav
definieras på åtminstone olika alla intressantasätt, ärtre som som
indikatorer eventuell förekomst ekonomisk brottslighet. Det ärav
således intressant undersöka den totala skulden i respektive bransch,att
andelen restförda företag den genomsnittliga restförda skulden.samt

det följande har branscherl de har högst15 total skuldsom
rangordnats, tabell branscher med högstDe 15 andel restförda
företag har rangordnats tabell liksom de branscher med15även

,
högst genomsnittlig restförd skuld, tabell

Dessutom har i tabell införts uppgifter2 antal företag iom
branschen, andel restförda medelvärdet för de restförda skuldernasamt
för alla branscher restförda för miljoner kr.50är änsom mer
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A-mål. skuld, antal och andel restförda genomsnittlig restfordTabell Total skuld.samt
efter branscher miljonerRangordnat total skuld. med 50 i totalAvserstörst änmer

skuld.

Bransch SNI-kod Totalskuld Antal företag Antal Andel Genomsnittlig
i branschen restförda restförda restförd skuld

Uthyrning andra 70203 l.449.297.3l1 11.572 1.575 14% 920.189av
lokaler

Byggande hus, 45211 1289364095 14.908 2.330 16% 553.375av
färdigfabricerade

Restaurangverk- 55300 895935.151 21.969 3.539 16% 253.160
samhet

Lokalvård;4. städning 74701 685.704.465 8.318 1.757 21% 390.270
byggnaderav m.m.
vägtransport gods, 60240 651.079.760 20.752 1959 9%av 332.353

flyttransporteringaräven
Pamhandelmed 51640 559241.733 3.832 518 14% 1.079.617

kontorsmaskiner
Redovisningoch 74120 530.341.134 17.173 1.546 9% 343.041

bokföring, revision,
skatterådgivning

Bygg- tek-och 74202 521.846.334 19.695 1.579 8% 330.492annan
nisk konsultverksamhet

Elinstallationer,även 45310 494.708.211 12.998 1.312 10% 377.064
hissar,rullltrappor, larm
m.m.

10.Konsultverksamhet 74140 421286.424 17.938 1.364 8% 308.861
avseendetöretagsorga-
nisation, info m.m.
11.Taxi; uthyrning 347.729.62660220även 10.132 1.336 13% 260.276

personbilmedförareav
12.Handelmed 50102 329.766.1|0 4.484 751 17% 439.103
personbilar;även
begagnade

ä. Takarbeten plåt 315963.03445221 5.762 880 15% 359.048av
Uthyrning 70202 314.844.5l414. 5.261 465 9% 677.085av

industrilokaler
Hwoldingverksamhet 74150 300.060.l77 48815. 21 4% 14.288579
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Tabell A-mål. Total skuld, antal och andel resttörda genomsnittlig restförd skuld.samt
Rangordnat efter andel resttörda.störst
Avser branscher med miljoner i total skuld.50änmer

GenomsnittligAndeli AntalAntal företagSNI-kod TotalskuldBransch
restförd skuldrestförda restfördabranschen

546.74022%72.l69.768 593 132ochfasad- 45410Puts-,
stuckatörsarbeten

390.270685.704.465 1.757 21%8.318Lokalvård;städning 74701
kontorbyggnader,av

m.m.
440.14068.661.985 156 20%770Produktion skog 02011av

rot
1.236.36770 19°/oe 86.545.728 374Ovngatakarbeten 452294.

i plåt
1.766 405.724129.426.040 319 18%Hotellrörelsemed 55111

restaurangutom
konferensanläggning

581.56918%74600 788 138Detektiv-och 80.256559
bevakningsverksamhet,
säkerhetstjänst

439.102329.766.1 17%4.484 751Handel med 50102 10
personbilar

588 401,97917%3.508Andrabygg-och 45250 236.364.057
anläggningsarbeten
grundarbetem.m.

275.839443 17%2.591Golv- och 45430 |22.197.004
väggbeläggningsarbeten

17% 745.437419 70Tillverkning 20301 52.180.60210. av
monteringstärdigaträhus

16% 553.3751.289.364.095 14.908 2.330Byggande hus, 4521111. av
alla typer utom
färdigfabrikat

3.539 253.16021.969 16%895.935.1515530012.
Restaurangverksamhet

5.623 893 257.198229667938 16%Máleriarbeten 4544113. in-
ochutvändigt

307.806100960.544 328 16%2.011Partihandelmed 5138014.
livsmedelandra b1.a.

fisk ochskaldjur
359.048880 15%Takarbeten plåt 315.963.034 5.7624522115. av
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A-mål. och andel restforda genomsnittlig restfordTotal skuld, antalTabell samt
skuld. Rangordnat efter genomsnittlig restförd skuld. branscher medAvserstörst mer

miljoner i50 total skuld.än

Andel GenomsnittligTotalskuld Antal företag AntalSNI-kodBransch
skuldi branschen restförda restförda restförd

HoldingverlsTmhet 300.060.177 14.288.57974150 488 21 4%
5.238.884Agenturhandelmed 52.388.849 137 10 7%51110

jord
Finansiellleasing 65210 125.825.332 2.621.361515 48 9%
Partihandel 156 1.575.178med 51510 245727.836 1.353 12%

bränslen
182.940.438 1.451.905Handeloch 67120 1.543 126 8%

förvaltning av
värdepapper

takarbeten 45229 70 1.236.367Ovriga 86.54S.728 19%374
ej Plåt

Partihandelmed 1.079.61751640 559.241.733 518 14%3.832
kontorsmaskiner

Uthyrning andra 920.18870203 1.449.297.3ll 11.572 1.575 14%av
lokaler

831.048Annan 63400 206.099.939 248 13%1.920
transportflinnedling
10.Tillverkning 745.43717%20301 52.l80.602 70419av

teringslärdigamon
trähus

677.08411.Uthyrning 465 9%70202 314.844.514 5261av
indu.stri10ka1er
12. 629.12611%Biluthyrning 9371100 58.508.749 829
13. 623.342Ovrig 2.925 120 4%70209 74.801.l5l
fastighetsförvaltning

581.56914. och 138 18%Detektiv 80.256.559 78874600
bcvaakningsverksamhet;
Silke
15. 566.054Uthyrning 70201 259.8l9.075 8%4595.247av
bostäder
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företag städ-andelen restfördabranscher har den högstaDe ärsom
hotell- och restaurangbranschenbranschen, olika byggbranscher, som

restaurangbranschen.bransch den Detta ärär samt renaen egen
med ekonomisk brottslighet. Sombranscher också har problemsom

branschkartläggningar visarBranschsaneringsutredningensframgår av
och andra undersökningarsammanställningar taxeringsrevisioneröver

branscher. restförings-skatteundandragandet i dessa Dennaär stortatt
bekräftar för branscher vad redanundersökning dessa Attvet. en

restföringar ekonomisk brottslighet före-hög andel bra måttär ett
ifrån dockfaller således utgår dessa branscher. Detstämma när ärman

förekommer omfattande brottslighethelt uppenbart det ekonomisk iatt
restfördavissa branscher de skulderna och avgiftema höga.ärutan att

finns branscher underlåtadär möjligheterna skattefuska ochDet att att
deklarera det inte skatteskulder i nämnvärdså uppstårär stora att
utsträckning omfattande ekonomisk brottslighet.trots en

Bevakningsbranschen och skogsproduktionen ligger ocksårot
kanske högt.oväntat

Handel med personbilar kommer likaså högt denna lista.
Yrkestrafiken kommer femte plats det gäller totala skulder.när

finns emellertid många företag i branschen,Det så andelen restförda
företag uppgår endast till 9%. Det genomsnittliga restförda beloppet är
dock ganska högt, 332.353 kr.

Samma gäller i viss förmån taxi kommer elfteresonemang som
plats det gäller den totala skulden. Andelen restförda företag inär
taxibranschen 13% och antalet företag 10.132. genomsnittligaär Detär
restförda beloppet 260.276 kr.är

branschEn har anmärkningsvärt hög genomsnittlig restfördsom
skuld holdingverksamhet, 14.288.579 kr.är Endast 4% restförda.är

Uthyrning andra lokaler listan totala skulder hartoppar överav som
så hög andel restförda 14% det finns 11.572trots atten pass som

företag i branschen. Medelvärdet på restförda skulder högt,är även
920.189 kr.

Med utgångspunkt i branschkodat REX-register kanett ett stort
antal analyser har relevans för detgöras operativa myndighets-som
arbetet. När konstaterat viss bransch innehålleratt stora rest-man en
föringar blir naturligt vad sådan aktuellett nästa steg att se en
branschkod innehåller för slags företag.

tabellI 3 först Uthyrning andra lokaler,nämns Byggandeav av
hus; färdigfabricerade och Restaurangverksamhet.
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Nedan följer exempel redogörelse för vilka företagett typersom en av
dessa branscher innehåller enligt SNI-92.tre

70203 Utredning andra lokalerav

Affarslokaler, uppdrag, uthyrningegna,
Affarslokaler, bostadsfastighet, uppdrag, uthyrning
Bodar, mobila, ägda företaget, uthyrningav

och lastbilstenninalBuss- lokal, uppdrag, uthyrning
Fastighetsförvaltning fastighet, uppdragav annan
Folkets hus, lokaluthyming
Förvaltning butiks- och lagerbyggnader, uppdragav
Förvaltning kontors- och förvaltningsfastigheter, uppdragav

och förvaltningsfastighet,Kontors- förvaltning av
Kontorshotell, uppdrag, uthyrning av
Lokaler ej i bostadsfastighet, uppdrag, uthyrning av
samlingslokaler i bostadsfastighet, uthyrning uppdragegen av,
Samlingslokaler i bostadsfastighet, uthyrning uppdragav,
Samlingslokaler, uthyrning
Uthyrning, andra lokaler

45211 Byggande hus alla fárdigfabricerade;typer utomav
bygginstallationer, idrottsanläggningar m.m.

Byggnadsreparation, mindre omfattningav
Byggnadsreparation, omfattningstorav
Byggnadsstommar, montering och uppsättning
Husbyggande, planering och koordinering av
Montering trähus, utförd tillverkarenav av
Stallbyggnader, stallinredningar, projektering, försäljning och
montering

55300 Restaurangverksamhet kafé,även konditori, korvkiosk,
på tåggatukök, m.m.restaurangvagnar

Bar
Cafeteria
Gatukök, ambulerande husvagn
Gatukök, med ordnad plats för förtäring
Gatukök, ospec.
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plats för förtäringGatukök, ordnadutan
Grillbar

logiGästgiveri utan
Kaffestuga
Konditoriservering
Korvkiosk
Lunchbar
Matservering
Mjölkbar
Musikcafé

tillverkning och försäljning för avhämtningPizzabutik,
förtäring platsenPizzeria, tillverkning och

Restaurang
Servering
Teatercafé
Ungdomscafé
Ölkafé

geografisk körningnaturliga åtgärdNästa är göratt en avman
företagen respektive bransch.inom

konkursfrekvensen inom branschen,intresse ocksåAv ärstort att se
avslutadepågående respektive andelenlokalt och geografiskt. Andelen

del tillståndet i bransch.konkurser också helsäger enen om
relevantastorlek och organisationsfonn ocksåOmsättningens är

Organisationsformen finns i REX-registretfakta kan fram.tassom
undersökning harOmsättningen har tagits fram i dennaidag. men

företagsskatteregistret.särskilt tagits från
naturligtvisalltidsynnerligen viktig körning måsteEn ärgörassom

avgifter det sigvilka skatter och rörtyper om.av
inte utförts i dennaSedan finns det andra analyser som

kan följa olikaundersökning kan rekommenderas. Manmen som
produktgrupper olika led från tillverkning harsom en egengenom

detaljhandelbranschkod till import, förmedling, partihandel och som
alla definierade olika branscherockså har koder. Dessa äregna som

detdet i alla fall sig produkter ochkan röra typmen om samma av
kan finnas alla plan, ellerså sägaatt m.a.o.personer som agerar
inom alla dessa branscher.

finns många andra analyser kan förDet göras atttyper av som
avläsa läget inom olika delar näringslivet. studera vissaGenom attav
besläktade branscher kan kanske finna aktivaärman personer som
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ekonomisk brottslighet hela fältet. exempel sådanmed Ettöver en
studie följande branscher: Bokutgivning, Dagstidningsutgivning,är

Utgivning tidskrifter,Annonstidningsutgivning, Tryckningav av
dagstidningar, Tryckning tidskrifter, Tryckning böcker ochav av
Partihandel med böcker. finns ingen undersökning gjord visarDet som
någon speciell brottslighet inom dessa branscher det endastärutan ett
exempel många tänkbara hur kan lägga ihop branscher förmanav

analys.en gemensam

Förslag

försök branschkodning genomförtsmed REX-systemetDet av som
visar tydligt det många intressanta ledtrådar kan användas iäratt som

strategiskt upplagd eko-brottsbekämpning. Naturligtvis måsteen upp-
gifterna med försiktighet eftersom det inte finnsanvändas någotstörsta

restföringar brottslighet.nödvändigt samband mellan och Ickestora
desto mindre kan sådant samband föreligga och fördjupade under-ett

fall torde ganska snabbt kunna kunskapsökningar enskilda ge omav
tillståndet i aktuell bransch.en

för kontinuerligtDärför föreslås arbeteRSVatt snarast startar ett att
i REX-registret.branschkoden näringsidkamaåsätta
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996-09-261

BE VAKNIN GS S YS TEM

Inledning

Företags påkonkurrens lika villkor förutsättningär för sunden en
målerietmarknad. Inom liksom inom andra arbetsfält i byggnads-

branschen utvecklas emellertid ständigt rörelser bygger sinnya som
pålönsamhet inte följaatt samhällets regler beskattning intäkterom av

och mervärde, arbetsgivar- och egenavgifter till socialförsäkrings-
systemet, anställdas löner Resultatet snedvridenm m. av en
konkurrens blir företagytterst att försätts i konkurs och antalett

gårarbetstillfällen förlorade.

Till mindre del tvingas samhället kostnadsskälen detacceptera attav
förekommer oseriös verksamhet. Men verksamhetennär tenderar bliatt
så denstor allvarligtatt skadar de seriösa företagens möjligheter att

måsteöverleva alla har intressen skydda hjälpasatt for attsom
drastiskt minska möjligheterna för de oseriösa företagen påatt operera
marknaden. Tidigare sådana åtgärderhar påvilaansetts
samhällsorganen, i takt med nedskärningarna i den offentligamen
sektorn har i praktikenansvaret allt pålagts över de berördamer

iparterna samhället.

Tidigt har de fackliga organisationerna intresserat sig för den har typen
kontrollfrågor. l flera fall har intimtett samarbete skapatsav mellan den

fackliga organisationen och motsvarande arbetsgivarorganisation. Ett
sådant samarbete såvälborde betraktas önskvärt naturligtsom som
bland arbetsmarknadens eftersomparter intresset fungerandeav en
marknad borde Av ideologiskagemensamt. skäl finns detvara

påemellertid områdenskilda olika intressen, förhindrar ellersom
försvårar ett samarbete.

Även djupgåendeett samarbete mellan den fackliga organisationenom
och arbetsgivarorganisationen frågori dessa är önskvärd kan endera

uppnåorganisationen också påett gott resultat hand. För attegen
kunna genomföra den önskvärda måstekontrollen ett försystem

måleriföretagensbevakning verksamhet målarnasochav
arbetsmarknad skapas.

Bevakningssystem

En förmodell bevakningssystem måsteett måni mesta tillgodose
följande motståendekanske delvis intressen
Systemet skall vara
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enkelt användaatt
kostnadseffektivt2
tillförlitligt och

från rättsligoantastligt synpunkt

användaEnkelt att

pånå så enkelt möjligt bör bygga denFör att ett system som man
Målareförbundetuppbyggnad redan finns inomorganisatoriska som

nivåer, central förbundets regionalmed sina kansli,tre enen
lokal sektionerna.avdelningarna och en

måsteDe uppgifter samlats bearbetas och systematiserasharsom
så åtkomligade och begripliga för dem skall användalättåratt som
uppgifterna sitti arbete.

måste såuppgifterna utföra fleraUppdateringen enkel att attav vara
avdelning skallinom oberoende varandra kunnatpersoner ex en av
blir tillsköta detta och det rutin.att en

Kostnadseffektivt

nivåden organisationen där detUppgifter skall hämtas i är mestav
uppgifterna Denpraktiskt och har lättast tillgängliga. internasom

måste följa normalaflyttningen uppgifter inom organisationen deav
på så så lågablirförmedlingsvägarna kostnadernaett sätt att som

materialmöjligt totalt för förbundet. Det innebär inhämtat skriftligtatt
på någotförmedlas med eller fax och elektroniskt materialpost

uppgifterna.elektroniskt medium till den skall hanterasom

dåligt uppgiftskällor kanidag utnyttjadeFlera outnyttjade eller öppna
åtkomliga regionaltfinna offentliga register där uppgifternai ärman

Detsamma gällerlokalt till ingen eller mycket ringa kostnad.eller en
uppgifter i massmedia t ex annonser.

redan gjorda sammanställningar användbaraDyrare men genom --
registeruppgifter finns hos kreditupplysningsföretagen.

Tillförlitligt

påmåsteinhämtade kunna litaNär de uppgifterna skall användas man
hållaDet kvalitet.dem. innebär källorna för uppgifterna skall högatt en

måsteinnebar fortlöpande ochDet vidare uppgifterna revideras attatt
också uppgiftergamla uppgifter gallras Det innebär delattut. en

lämpar sig för det idatalagring i maskin, under andra böratt sparas
form skriftligt material.av
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På nivå måsteinom organisationen det finnas inomresp en person
varje enhet har för uppgifterna såansvaret att revideras inteattsom
tillförlitlighetsgraden sjunker svåraoch uppgifterna blir använda. Detatt

måstegallringsansvarettyngsta ligga där den bästa och aktuellamest
kunskapen finns.

Oantastligt från rättslig synpunkt

Såväl insamlingen uppgifter måstebevarandet uppgifterav som av
frånoantastligt rättslig synpunkt. Det innebär uppgifternaattvara

måste offentliga och datalagringatt uppgifter endast sker ivara av
enlighet med den gällande lagstiftningen. Härav följer att
sekretessbelagda fåruppgifter inte efterforskas för lagras.att I den
mån sekretessbelagda ändåuppgifter kommer fram bör de endast
lagras uppgifterna har lämnats den angåruppgifterna ochom av som

införståddvederbörande är med lagring fårsker.att Lagringen endast
ske skriftligt material.som

Att lagra uppgifter måstebrott och straff ske med försiktighet,storom
Överhuvudtagetdomstolarnasäven domar offentliga. måsteärom man

handskas mycket med uppgiftervarsamt ägnadeär skada denattsom
vanskligtangår.uppgifterna Särskilt detär lagra uppgifteratt av

rykteskaraktär uppgifterna påutan att verifieradeär annat sätt.

Har inom avdelning måleriföretagtagit fram uppgifterman en om som
kan brytaantas skattereglernamot t bör uppgifterna samlas för varjeex

för sig och vidarebefordras till exempelvis skattemyndighet,person
polis/åklagare eller den myndighet har i denatt aktuellasom agera
situationen. Uppgifterna kan ha samlats vidt undersökningex en av
annonsfloran i dagstidningar eller andra lokala organ.

Annonskontroll och svartjobb

vérI samband föregåendemed undersökning hade avdelningen i
Skåne påbörjat måleriföretaginventering annonserade ien av som
tidningarna. Det antagligtär denatt delenstörsta dessa företagav
lever helt vid påsidan regelsystemet småjobb.diverse Vilket resultatav
inventeringen har framlett till inte känt.är

l bevakningssystemet skall liknande ingå.ett kontrollmoment
någonFörslagsvis vid avdelningen eller sektion tillges person resp

uppgift ta uppgifteratt de lokala tidningarnas annonsmaterial ochur
sammanställa dessa. Det kan i formgöras telefonlista eftersomav en
telefonnumren regelmässigt angivna. Sedanär kan kontrolleraman

innehar abonnemanget och vederbörandes adress hosvem som
teleföretaget om inte hemligt.numret är Telia TeleRespons AB har
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telefax 0515-121 06 Det kan tilläggas0515-892 80telefon och att
sidorna Internetde gula och1996-10-01 läggerTelia ut rosa

httpzllgulasidornase.adress

tänktför diskutera ettringa annonsören attFörsök kan göras att upp
I sambandhuruvida detta inkluderarochoch be prisetjobb moms.om

till företagaren.ochkontrolleras adressuppringningenmed namn
ochF-skattsedelföretagaren har ärSedan kontrollerar omman

Om företagaren inte hararbetsgivaravgifter.ochförregistrerad moms
detta.upplysasSkattemyndighetenbörregistreringarerforderliga om

framgår avsnittetavsnitt ochsådan kontroll kan göras nästaHur aven
tjänster.Kreditupplysningsföretagensom

SkattemyndighetenKontroll hos

på antalhar etthemligt öppnatsi principSkatteregistret är men
på skallpunkteruppgifterna dessapunkter. Man attväsentliga säger

närståendenågoneller honomregistreradedenoffentliga inteomvara
Alltså princip degäller iröjs. attuppgiftenmen""lider attav

offentliga.ifrågavarande uppgifterna är

uppgifterföljanderegel bllämnas ifysiskFör aperson
adressnamn,personnummer,

förregistrering moms
skattpreliminärslag av

näringsverksamhetslag av
konkurslikvidation ellerbeslut om

innehållna förskatter debetalaskyldighet attregistrering av
anställda

uppgifterföljanderegel blilämnasjuridiskFör aperson
adressfirmanamn,form,juridiskorganisationsnummer,

förregistrering moms
näringsverksamhetslag av

för deinnehållna skatterbetalaskyldighet attregistrering av
anställda

Málareförbundet,förintressekanuppgifternanämndadeAlla avvara
på begränsamåste olika sättpå uppgiftsmängdenmed tanke manmen
nödvändigt.ochlämpligttill det äruppgiftsinhämtningen som

måleriföretag medvilkaregister överför ettavdelningI varje man
tordepraktiskaDetavdelningen. mestinomkollektivavtal finnssom
företagkollektivavtalsbundnaregistretkompletterar överatt manvara

kankörningdenmåleriföretagen. typBlövriga sommed de avgenoma
Undersökningavsnittetföretagsskatteregister sei RSVs avgöras om

får kännedommåleriföretagens registrerade skulder omman
registret.måleriföretag saknas i detkan egnasom
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gångbegära uppgiftersedanSkattemyndigheten kan tHos man ex en
F-skattsedelår vederbörande fortfarande har och registreradäromper

arbetsgivaravgifter. Beträffande registreringen förochför moms
fåmansaktiebolagensviktigtarbetsgivaravgifter detär att notera att

vilka bolaget har skyldighetanställda, förbetraktas attägare som
alltsåinnehållna Detavgifter. behöver inteskatter ochbetala vara

målare.någon påfråga firmoranställd När det gäller enskildariktigtom
arbetsgivare intressant.handelsbolag registreringenoch är som mera

visaranställda vid kontroll sigOm lokalt företag harettvet att menman
naturligtvis indikationarbetsgivare, detinte registrerad är envara som

på svartjobb.

många nödvändigtföretag kan detl de avdelningar det finnsdär vara
påslårpå företagen allmänhetenspersonal avdelningenatt upp

få stånd överenskommelseterminal. efter tillMen bör attsträva enman
slår företagen enligt listamed Skattemyndigheten denatt en somupp

dåperiodslagningen till dendistriktet Kanskickar in. man anpassa
säkertmindre kanSkattemyndigheten har att göra, överens-en

nås. utnyttja kreditupplysningsföretagenAlternativt kankommelse man
Kreditupplysningsföretagensför vidare avsnittetdessa tjänster se om

tjänster.

máleriföretagens registrerade skulderUndersökning av

förs allakronofogdemyndigheternas register,REXregistret,l ärsom
skulder tillallmänna in, liksomavgifter till detrestförda skatter och

i REXregistret iUppgifternaenskilda indrivning har begärts. ärom
branschkodat.dessvärre inteREXregistret ännuhuvudsak offentliga. är

påframställa kravdiskuteratsbranschsaneringsutredningen har attl en
påockså REXregistretbranschkodningmöjliggörlagändring avensom

företagsskatteregistret.sättsamma som

utnyttjabranschkodat kaninte attTrots REXregistret äratt man genom
registretsföretagsskatteregistret och matcha detbranschkodningen i

REXregistret, framREXregistrering kommabefintlig motnoteringar om
uppgifternaHämtasgranskavärda att närmare.till vilka företag årsom

få sorteradelämpligt dematt tförbundet kan det exvaraav
distribueras till avdelningarna.kunnalän för lättkommunvis för varje att

MålareförbundetSvenskatänker attbevakningssystemetl oss
år ide offentliga uppgifternakörningcentralt beställer per aven

få företag registreradefram vilkaföretagsskatteregistret för äratt som
materialet.också fördelar sedanFörbundeti REXregistret.

slå i REXregistretavdelningen direktmaterialet kandet aktuellaMed
för vilkarestföring och andra skulderuppgifternafärskaför deatt om

påSlagningen kan ske de terminalerindrivning begärts. som
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tillhandahållaskyldiga förkronofogdemyndigheterna är att
utomstående. det begränsat och tordeAntalet gällerposter är inte

någon arbetsbelastning, fördelat dearbetet övermedföra när årstörre
körningarnaBlir REXregistret branschkodat kanavdelningarna.olika

sedan fördelas till avdelningarna.centralt listornaochgöras

framgår också varit försatt iföretaget eller harREXregistretAv ärom
inblandadevaritmöjligt förhindrakonkurs. För attatt sompersoner Iom

inpå det lämpligtåter anlitade för konkursen, attkonkurser blir ärnära
fysisk medbevakningsregister. l registret upptasupprätta ett personen

i konkurs,juridiskoch företrädarna förfirma i konkurs personenegen
sammanställsavdelningsvis och uppgifternauppgifterna läggs

påsådant datamediumOm förslandet. registerlämpligen för hela ett
tillstånd Förs registretdatainspektionen.behövassärskilttorde ett av

tillstånd. konstruktionenDen etthand behövs inget närmareför av
sådant särskilt.diskuterasregister bör

särskiltREX intresseFöljande koder i är av
offentligt ackordBOA begäran omo

konkursansökanKKA
konkursKK
konkurs avslutadKKS

RÖR rörelseidkare
SKÖ påförd skattskönsmässigt

utmätningUTM
UÅ/I målantal enskilda

tjänsterKreditupplysningsföretagens

SverigeiföretagenUC Upplysningscentralen deSoliditet och är stora
Bådakreditupplysningsområdet. fältet ochpå helaspänner över

kreditvärdighet,ochföretag, ställningkända derassamtligaregistrerar
ocksåregistrerarFöretagenavgiftsregistreringaroch etc.skatte-

medbetalningsföreläggandenskilda slagkreditanmärkningar somav
tvistemål. Detpå heltbetalningsskyldighet i ärdomarslutbevis samt

uppgifterregistrera och lämna utkreditupplysningsföretagenför attfritt
handelsbolag,aktiebolag,juridiskaföretag är personersomom

Däremot det känsligare medoch stiftelser. ärekonomiska föreningar
fysiskauppgifter personer.om

bevakningssystemTvå berör tänkt ärskillnader,väsentliga ettsom
betalningsanmärk-redovisa här. Fysiskanödvändiga att personers

hossummariskaför denningar inom processenramen
utfärdats.slutbevissedanregistreras förstkronofogdemyndigheterna

där redanförjuridiskavad gällertill skillnadDetta mot enpersonersom
sker inteVidareregistreras.betalningsföreläggandeansökan om

generelltkunderkreditupplysningsföretagensrapportering till av
fråga särskildellerefterendastfysiskauppgifter utanpersonerom
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terminalbeställning. När kreditupplysningsföretaget lämnar uppgiften
måstefysisk företaget alltid skicka kopia till denom en person en

frågan gäller.person som

påFör samtliga juridiska kan ett enkelt delsätt helatapersoner man av
påden samlade informationen CD-romskiva, påläses PCen som en

CD-romläsare.med CD-romskivans registeruppgifter uppdateras
månad.skivaatt tredjeutgenom en ny ges var

Soliditet har, enligt den information lämnats inte riktigtsom oss, samma
möjlighet att den informationut önskvärd i ettge som vore
bevakningssystem påberoende delvis annorlundaett söksystem. Vi

därförpresenterar frånendast det upplägg UC.tänkbartärsom

Två måstesystern dessvärre såföranvändas att gotten som
heltäckande bild måleriföretagen.kreditanmärkningar hos Andraav
uppgifter är intressestort hur denär t redovisadesom av ex
personalutvecklingen jämfördut, med den lokala kännedomenser om
företaget vilken kreditvärdighetsamt företaget ha ochanses
förändringarna i detta hänseende.

Beträffande de fårjuridiska påuppgifterna kvartalsvispersonerna man
CD-romskiva. årsabonnemangEtt Påkostar 26 800 kronor. CD-
romskivan på såvälkan söka organisationsnummer SNlkodman som
Svensk måleriföretagennäringsgrenskod. De flesta går under kod
45441 i kodförteckningen. Det finns ytterligare koder där speciella
måleriarbeten ingår målning fartygt flygplan. Mensom ex av resp
dessa speciella arbeten torde mindre betydelse för ettvara av
bevakningssystem, eftersom Någotantalet aktuella företag litet.är
hinder också slå påmot att dessa udda koder finns naturligtvis inte.

Tyvärr påsaknas idag möjlighet söka fysiskaatt viapersoner
SNlkoden. Rent någottekniskt finns sannolikt inte hinder, men
kreditupplysningsregistren byggda stordatorsystemär och det
fordras programmeringsarbete för varje körning,separat vilket ställer
sig alldeles för kostsamt.

måleriföretagen,fysiskaDe påd företag är registreradesv som
Hanst Johansson /381226-O491/ med firmapersonnummer ex

måleri""Hasses tvingad aktivt utgångspunkt frånär sökaatt medman
Denna sökningpersonnumret. via bildskärmsterminalgör direkt iman

kreditupplysningsregistret. Beträffande dessa fysiska kanpersoner
beställa automatiska uppgifter betalningsanmärkningar.tman om ex

Abonnemangsavgift uppgårför tjänsten 560 månadtill kronor ellerper
år6 720 kronor 22 kronor för varje aviseradsamt händelse plus 5per

kronor för varje utskick till den aviseringen gäller.person som
Man kan, behöver inte, inskränka sig till endast begäraattmen
automatisk avisering för varje betalningsanmärkning tillkommersom

de markerademot Betalningsanmärkningarna detärpersonerna.
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varjeochbevakningssystemvid ettintressantområde mestärsom
medför ökadebeställs.aviseringautomatiskområde därytterligare

ocharbetsdagvarjeuppdaterasKreditupplysningsregistretkostnader.
såvitt gällerinformationfärskpå hela tagetdetinnehåller därför en

inomanställdaantaletFörändringarbetalningsanmärkningar. av
fysiskasåvitt gäller mensärskilt personer,inteaviserasföretaget

obligatoriskaframgår detanställdaantal avuppgivetuppgiften om
informationen personen.fram omtarbildhuvudet, når man

på det sättetnågot hindrar att manintenaturligtvis somfinnsDet
får glömma attinteMenockså juridiska manpersoner.bevakar
organisationsnummer, somfrån kändautgår respperson-bevakningen

förunderlagsystemetimatat somsjälv harbeställaren
aviseringarna.

och hurlänettinomföretagomfattningen avbegreppettFör att om
på iSNlkodensöktehandlaskulle kunnadet omaviseringarmånga

juridiskamåleriföretag302fannochlänBohusochGöteborgs
år,på ettbetalningsanmärkningar54hadeföretagDessapersoner.

ellerstyckå 22 kronoraviseringar54 peralltså motsvaraskullevilket
fysiskafrågavarit personer.det om188 kronor1sammanlagt om

såjuridiskautanfysiskafrågavarit personerharintedet omEftersom
utgått.underrättelseföravgiftendeninte extrahar

upphandlingOffentlig

anbudKontroll av
tjänsterochupphandlinginleda varoratt avbeslutflestaallra enDe

itidningar samtrikstäckandeochregionalaiannonseringföljs enav fåtalEndast ettannonstidningen.EUförmånga i den gemensammafall
Avannonsering. annonsenfattas utankanupphandlingbeslut om

ochgällerekonomiskvilken somramobjektframgår vilket avses,som
anbudeninkomnaDeupphandlingen.medförenadeärvillkorvilka som

alternativt attfattasupphandlingbeslutochprövas om
lämnadedefattats ärbeslutSedanavbryts.upphandlingsförfarandet

organetupphandlandedetVilloffentliga.regelofferterna som
detta.fattasbeslutsärskiltmåste omettuppgiftnågonhemlighålla

upphandlaren.hosgällerupphandlingspolicy somvilkenolikaDet är
på upplysningargående kravlångt omställsupphandlaredelHos en

håll företagetpå attvissaSå krävsaccepteras.skall kunnaföretaget
ochvilka personersamtbokslut namngersenastevisar upp upphandlareNågraarbetet.föranlitasskallunderentreprenörer som

redovisasoch omfördetattkräver enlångt deså varattgår t mo inteeller attREXregister mankronofogdemyndighetensifinnsskulder
skattemyndig-frånbegärsintygattVanligare äri konkurs.försattär

betaldaärskatternaattheten
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Ju djupgående upphandlarensmer kontroll är desto anledningmindre
någonatt göra vidlyftigare undersökning från distriktets eller sektionens

sida. Det därförär värt att sträva efter de offentligaatt upphandlande
skärper sin policy vidorganen upphandling så långt möjligt.som

Kontroll utbetalningarav
Utöver anbudshandlingarna ocksåär fakturorna offentliga och kan
kontrolleras helst. Den vanligaste ingångenav vem som i
upphandlarens gåsystem är att via postgironummer. Detta nummer
registreras utbetalningsadress ochsom är regelmässigt sökbar. Vissa
upphandlare har därutöver möjlighet påatt söka eller person-/namn
organisationsnummer någraoch har lagt branschkoder i sina system.
Hur den enskilde upphandlaren måstegör konstateraman ettgenom
samtal med den huvudansvarigär för allsom upphandling inom
organisationen.

Försökskontroll del Målareförbundetsav en registerav

En genomgång har skett cirka 100 kollektivavtalsparterav vid
Göteborgsavdelningen. De i registret upptagna personlorganisa-
tionsnumren har kontrollerats skattemyndighetensmot register resp
kronofogdemyndighetens register REX. Kontrollen har tagit påsikte

letaatt påreda företag med kollektivavtal, antingen inte harsom rätt
skattsedel, inte är momsregistrerade eller är restförda för skatter.

Det bör anmärkas iatt redovisningen kontrollen har de företagav som
reglerat sina skulder till kronofogdemyndigheten utelämnats, trots att
de fortfarande finns upptagna med och adress inamn detrn m
"historiska" REXregistret.

Felaktig eller ofullständig firma har i listan över arbetsgivare angivits i
mängd fall. Beträffande mångaen dessa firmor saknasav personnamn

eller är ofullständigtpersonnamnet angivet. Dessutom förefaller
rörelsen drivas juridisk aktiebolag,av en handelsbolagperson i 6 fall
trots att angivits ipersonnummer registret över arbetsgivare. l fallett

felaktigt.personnumret 6var stycken har A-skattsedel och driver
antingen inte officiellt någon sårörelse eller är rörelsen nedlagd.
Av de kontrollerade hade 9 skulder till staten med sammanlagt
731 206 kronor eller i genomsnitt 81 245 kronor företag. Av dessaper

4 skönsmässigt påfördavar skatt, sannolikt uteblivnap g a
deklarationer och redovisningar. 2 dem har dessutomav varit försatta i
konkurs. En är avliden. En kopia grundregistreringarnaav i REX
överlämnas Målareförbundet.till
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Försökskontroll annonserav

Skåne kontrollipåbörjade avennämntsinledningsvis har manSom
ortstidningarna.måleritjänstererbjöd genomannonsörer som

Kontrollenprojekt.dettaförinomskettharkontroll ramenMotsvarande
tidningarföljandeigjortsmånad ochjuliavsetthar

vecka6Bohuslänningen pernummer
vecka7GP perGöteborgsposten nummer

vecka4Lysekilsposten nummer per
vecka4Stenungsundsposten pernummer

vecka5tidning perTrollhättans nummer

tidningen ärdominerandeDenprägel.lokalhartidningarSamtliga en
förväntasdärförkundeochVästsverigespridning ihar storGP. Den en
nämndainnehöll demånadjuliUnderinnehålla flestade annonserna.

måleriarbetenantalföljande omannonsertidningarna

249GP annonserGöteborgsposten
på 30 annonsörerfördelade

4Stenungsundsposten annonser
på 2 annonsörerfördelade

3tidning annonserTrollhättans
på annonsör1fördelade

0 annonserBohuslänningen
O annonserLysekilsposten

Denstort.annonsörfrån somantalet respvarieradeGP annonserl
stycken.28förregistreradesmånadjuliunderflesthade annonser

8två 22medoch annonser.23medföljd annonserNärmast enav
gång.baraförekom enannonser

driverdenidentifieraförsöka somattavsettharKontrollen
Undersökningenfrån telefonnumren.utgångspunktmedmålerirörelsen

ärregistreradede numrenAvTelia-abonnenter.tillbegränsatshar
hemligaärtelefonnummer8Telia.hosabonnenterfyrasamtliga utom

AB.TeleResponsTeliakontrollen hosenligt

intedeteftersomfelslutförriskerochfelkällordet storafinnsSjälvklart
mindreJurörelsen.driverabonnenten sombehöveralls vara

hardetTrotsfelslut.förriskenblirdesto störreharlokalkännedom man
fall. Defleraidras somkunnatannonsörernabeträffandeslutsatser

REX.skatteregistretsåväl mot somslagitsharidentifierats

målningsarbetenutför12harsannolikhet sompersonerMed stor
med5Ytterligaretelefonnumren.hjälpmedidentifierats av

abonnenter.identifieradetillanknytningharmåleriverksamhet
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De hemliga telefonnumren, attinte är hemliga än desom mera
förekommer i har inte undersökts, vilket kanannonserna, ske attgenom

rings Detta har inte gjort eftersomnumren det börupp. liggaanses
vårtutanför uppdrag, i princip påbygger uppgifter vilkasom omfattas

offentlighetsprincipen. Något hinder ideologiska,av etiska ellerav
rättsliga skäl mot att uppringning kontrollera stårgenom en vem som
bakom torde inte finnas. Den enskildaannonsen organisationen t ex
avdelningen sådankan göra undersökning.en

Misstanken det iatt stor utsträckning är företagsamhet påom svart som
detta vis sina fåttvärvar kunder har stark näring. 6 har A-personer
skattsedel. l fallett frågadet kunnapar synes vara om personer som
har påandrahandskontrakt bostaden, inte är mantalsskrivna där. lmen
flera gårfall telefonnumret till ogift kvinna. Det förefaller antagligten att
någon i kvinnans måleriarbetet.närhet utför Enman viss ledning kan
fås undersökaatt det finns fleragenom påmantalsskrivnaom personer
adressen. något gårI fall telefonnumret till idrottsförening. Enen
stadsdelsnämnds telefon är iupptagen gåroch ien annons en annan

till företagsnumret ett stort telefon. l de sistnämnda fallen har sökt
kontakt med de säkerhetsansvariga eftersom telefonnumren sannolikt

fårinte användas för ändamåldet skett.som

Räknar de identifierade abonnenternasman samman skulder till staten
uppgår beloppet till 120 694 kronor. Lägger därtillman en av

konkursgångna bolags skulderpersonernas 555 334 kronor blir
totalsumman hela 676 028 kronor. Bolagsnamnet antyder det varitatt
verksamt inom byggnadssektorn.

Lathund för kontrollarbetet

Lathunden är avsedd att användas hjälpmedelett densom av som
skall utföra kontrollarbetet. Lathunden anvisning lämpligtettger en om
mönster för kontrollerna och kontrollåtgärdervilka bör vidtas och isom
vilken ordning detta lämpligen kan Dessutomske. lathundenanger

åtgärdervilka bör vidta med den insamlade informationen. Förstman
åtgärdernavisas i form flödesschemaett och sedan kommenterasav
åtgärd.varje
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kolleklivavtalspankontrollförLathund av

1 person/organisationsnummertelefonnummeradressattKontrolleranamn
fullständigParts firmabetecknmgennamn samt arkorrektaar

ochnummer

V
2 kontrolleraochdataregisterskattemyndighetensperson/organisationsnumretlSla BegararbetsgrvaregistreringKontrollhos mervardeskatteregistrering,skattsedel.taxering framfaskattemyndig sialvkanDuinteuppgifterfa deut somhialpatt

V
. 3 ochskuldernoteraochRExregistretperson/organzsatonsnumretISla

Kontrollhos likvidation/konkurs
kronofogden

antecknadesuppgifternadatum;amte narslagningarnaresultatetAnteckna av deraderaskontrolltidigare omfranUppgifterregister enuppgifternaettLagg l
betydelseharlangreinte nagon

ochombudsmannenavtalen.övervakardenberörst somdenMeddela exsom
denMeddela arbetsplatsrepresentanten

berörssom

uppgifterregistreradeattviktenunderstrykas avintekanDet nog
offensivt sättpå ettanvändasskall kunnauppgifternaFör attgallras.

använderDenfärska.ochriktiga sommåste uppgifterna vara
på dem.litakanhanmåste attkännauppgifterna

Detför sig.arbetsgivare/kollektivavtalspartvarjeförsamlasUppgifterna
i ettlämpligenläggsdataregistreringförsiglämparintesom avdelningsnivå för attpå varahanterasbörMapparnamappsystem.

ombudsmannen.förtillgängliga
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Lathund för kontroll av annonser

1
Gå framför alltigenom radannonserannonser naromradetstidningarlUndersök samtantecknatelefonnumrendar kanbestallamalningsarbetenmanannonser

V
2 Kontrollera harabonnemangetTeliavemsom TeIeResponsABhartelefonFrågavem 0515-89280odi telefax051542106 Ringfor identifieraatt detom arsanno-harnummer liktattabonnemangetinnehas den utforavannan malningsarbetenaan somI
V ,,3

Nummer "hemliga"är forsom att identifierarings liggerupppaRing vemsomhem-i bakomannonsenf llga nummer

V,,, ,4 Personnummerkan få pá ochadressuppgrftman hosnamn
Skaffa skattemyndighetensfolkbokforingssekuonerOrganisationsnummerkan

pers/orgnr få hosPatentochman registrenngsverketPRV. bolagsbyranO71~2341 10
,1, s5 4 Sláperson/organisauonmumretskattemyndighetensdataregisterl ochkontrolleraKontrollhos taxering,skatsedel,mervardeskatteregisvenng,arbetsgiiaregistrenngBegar. hjälpskattemynd attfå deuppgifterut Du självkanfainte framsom
,V ,nu6

Slåperson/organisatonsnumretiREXreg:stretod1 skuldernotera ochKontrollhos likvidation/konkurs.kronofogdená -
V
7i Antecknaresultatet slagningarna datumav Jamie uppgifternaantecknadesnarl;Sammanställ LagguppgrftemaiettI Uppgifterregister frán tidigarekontrollraderasen deom1 intelängreuppgifter harnågonbetydelse

V
8

. Meddeladen berörs dentexszm overvakaravtalenombudsmannenl som ochMeddeladen arbetsplatsrepresentantenberörssom.

Finns uppgifterna i registret över kollektivavtalsparter saknas anledning
att dem i ytterligare ett register Menspara det sannolika är de flestaatt

dyker med radannonser sådanasom upp är bör föras påsom upp en
"svart" lista. fårMan sedan med hjälp Iokalkannedom och kontakterav
försöka skapa sig bild hur ochen arbetar.av Med ledningvar personen

pådet detta fårsätt fram börav man överväga hur uppgifternaman
skall utnyttjas. Det kan finnas anledning talaatt med den ärsom
arbetsgivare frågadet någotärom större arbete. Detom aldrig felär

upplysaatt Skattemyndigheten vad har kännedom såom man attom,
myndigheten t kan lägga uppgifternaex grund försom en en
skatterevision såväl arbetsgivaren arbetstagarenav Harsom av
arbetstagaren A-skattsedel arbetsgivarenår skyldig innehållaatt och
betala arbetstagarens preliminärskatt. Det kan alltså bli dyr affären om

lämnat arbetetman inte företagarearen person isom
skattehanseende.
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tilluppgiftenlämnakansättmotsvarandePå man
möjliggöraförskulder att enharhankronofogdemyndigheten om

kanmyndigheternapå vadövertrohainteskall enMenutmätning. man
myndigheterna.förtungtarbetetgörRegelsystemetåstadkomma.

legala sättolikagäller attsynpunktfrån taktiskdetattkan sägaMan
börDetregelsystemet.utanförarbetardemstöra somförsöka att

arbetstillfällen.att tamöjligheterförsvåra deras
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