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Sammanfattning 
 
Den 1 juli 2007 respektive 8 december 2008 infördes rätten till skattereduktion för 
hushållsarbeten i svensk lagstiftning. En generell förklaring av vad skattereduktion betyder är 
att ett skattesubjekts slutliga skatt reduceras. Med hushållsarbete avses bland annat renovering 
av bostäder, flytthjälp samt städning och benämns idag under förkortningarna RUT och ROT 
arbeten.  
 
RUT och ROT avdraget är en mycket uppskattad skattereduktion hos många företagare samt 
privatpersoner. Denna reduktion innebär att personer som köper hushållstjänster behöver betala 
mindre ersättning för utfört arbete jämfört med om möjligheten till reduktion inte fanns. Detta 
innebär således att fler människor har råd att köpa hushållstjänster, vilket resulterar i fler 
arbeten samt att många svarta arbeten omvandlas till vita. Någonting som gjort avdraget 
populärt är bland annat det enkla tillvägagångssättet för att erhålla avdraget. Dessvärre 
förekommer fusk och bedrägeri inom alla bidragsområden, och RUT och ROT avdraget är 
inget undantag. Genom att utnyttja bland annat systembrister inom kontrollverksamheten samt 
tolkningsproblem kan både företagare och privatpersoner årligen erhålla stora summor pengar 
som egentligen var ägnade åt en ökad välfärd och seriösa aktörer. Det finns därför ett pågående 
arbete hos berörda myndigheter att bekämpa sådan brottslighet med syfte att komma åt kärnan 
till problemet.  
 
Denna uppsats har till syfte att belysa den problematik som råder på området samt att redogöra 
för vad som är grunden till att skattefusk genom felaktiga RUT och ROT utbetalningar kan 
uppstå. Vårt mål är att uppmärksamma de problem som föreligger samt att till sist framställa 
eventuella förbättringsåtgärder.  
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Förord 
 
Under hösten 2016 började vi båda studera på det Rättsvetenskapliga programmet på Karlstad 
Universitet, och är nu i slutskedet av vår kandidatexamen. Inför programmets första 
inlämningsuppgift blev vi ihopparade för att tillsammans författa en promemoria och sedan 
dess har vi arbetat tillsammans under alla tre år. Vi har under våren 2019 arbetat med denna 
uppsats där vi har fått möjlighet att presentera ett ämne som väckt stort intresse hos oss båda.  
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Mats Höglund som gjort denna uppsats möjlig. 
Med hjälp av hans goda råd och generösa handledning har vi fått mycket givande vägledning 
samt inspiration till vårt författande.  
 
Under arbetets gång har vi även fått god hjälp av våra kurskamrater då vi vid ett flertal tillfällen 
träffats för att opponera på varandras arbeten genom att lämna konstruktiv kritik. Vi vill därför 
även tacka våra kurskamrater för den tid de lagt på att granska våra utkast.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Skatteverket som varit mycket tillmötesgående i både 
mail- och telefonkontakt. Vi vill särskilt tacka Heléne Bergström och Birgitta M. Andersson 
på skattebrottsenheten i Karlstad som ställde upp på en intervju som gav oss givande material 
att arbeta med.  
 
 
 
Frida Andersson & Malin Andersson 
Karlstad, maj 2019.  
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1. Inledning 

1.1 Problematik 
Årligen utgår ett flertal miljarder kronor från statskassan till fysiska och juridiska personer som 
har utnyttjat skattereduktion för hushållstjänster,1 vilket enligt 67 kap. 13 § inkomstskattelag 
(1999:1229), IL, innefattar både RUT och ROT tjänster. Skattereduktion innebär att en 
skattskyldig har rätt till ett avdrag som reducerar dennes slutliga skatt, och med hushållstjänster 
menas så kallat RUT arbete, vilket innefattar rengöring, underhåll och tvätt, samt ROT arbete 
vilket inbegriper reparation, om och tillbyggnad.2 Förkortningarna RUT och ROT kommer att 
användas vid benämning av dessa hushållstjänster. Vi kommer i detta arbete behandla 
problematiken kring att skattefusk inom RUT och ROT arbete kan uppstå. Vi har valt att 
behandla detta ämne med anledning av att vi har uppfattningen att skattefusk påverkar 
fördelning av kapital inom den svenska välfärden negativt. Det är enligt oss av stor betydelse 
att bidrag inte begagnas oriktigt och därmed vill vi presentera ett arbete på området 
innehållande en diskussion samt eventuella förbättringsåtgärder. 
 
Med anledning av tillgängligheten av RUT och ROT avdragen, kan dessa enligt vår mening 
möjliggöra att företag kan skattefuska i och med att för höga fakturaavgifter redovisas samt att 
bluffakturor framkallas. Det förekommer även avgöranden från landets domstolar gällande 
RUT och ROT avdragen som vittnar om att det i ett flertal situationer uppstår tvister kring 
rätten till och omfattningen av avdraget. Det är även uttalat av riksdagen att skattefusk 
förekommer mer frekvent inom vissa branscher, exempelvis inom byggbranschen, som 
tillgodogör sig RUT och ROT avdragen.3 Vi är av uppfattningen att det i lagstiftningen finns 
oklarheter samt att det föreligger bristande kontroll som kan möjliggöra att skattefusk sker av 
både företag och privatpersoner.  
 
Ekonomiska brott, likt bedrägeri inom RUT och ROT avdrag, kräver i stor utsträckning lojala 
kontakter, stora nätverk och förtroende till de inblandade på grund av att felsteg kan exponera 
den pågående brottsligheten.4 Skattesystemet i Sverige fungerar så att skatter tas ut i efterhand, 
det vill säga när något skattepliktigt redan ägt rum, varpå Skatteverket kommer konstatera 
slutlig skattskyldighet samt undersöka huruvida brottslighet förekommit i efterhand.5 De som 
sysslar med ekonomisk brottslighet kommer därmed försöka nyttja det förhållande att skatt och 
kontroll sker i efterhand samt att det kan förekomma brister i myndigheters 
kontrollverksamhet.6 Dessa brott riktas generellt inte mot individer, utan mot samhället i stort, 
varför brottsligheten främst upptäcks via kontroller och inte genom individers anmälningar. En 
metod för att synliggöra att skattebrott skett är genom resurskrävande revisioner, men detta 
resulterar dock i att vissa aktörer aldrig blir undersökta.7 I det följande kommer vi redogöra 
närmare för hur denna ekonomiska brottslighet kan motverkas och därmed minskas.  
 
                                                
1 Skatteverket, Rot- och rutbetalningar, statistik. 
2 Baekkevold, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 11 §, Karnov. 
3 Prot. 2016/17:8 s.4.  
4 Brottsförebyggande rådet, Storskaliga skattebrott - En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, s. 9. 
5 Brottsförebyggande rådet, Storskaliga skattebrott - En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, s. 12. 
6 Brottsförebyggande rådet, Storskaliga skattebrott - En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, s. 14. 
7 Brottsförebyggande rådet, Storskaliga skattebrott - En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, s. 20. 
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1.2 Problembakgrund  
Det framgår av 67 kap. IL, att det finns möjlighet till skattereduktion för fysiska och juridiska 
personer. Av 67 kap. 11 § IL framkommer rätten till skattereduktion för hushållsarbete. 
Begreppen RUT och ROT har en relativt långtgående vidd och innefattar i enlighet med 67 
kap. 13-13 c §§ IL bland annat städning, snöskottning, reparation av bostad och barnvakt.8 
RUT och ROT avdragen infördes den 1 juli 2007 respektive 8 december 2008.9 Syftet med att 
utvidga systemet till att innefatta även ROT arbete var att expandera utbudet av arbete samt 
reducera antalet svartarbeten.10 Viktigt att understryka är att den aktuella reduktionen riktar sig 
mot omkostnader för det arbete som utförs inklusive mervärdesskatt, inte mot exempelvis 
utlägg för resor, byggmaterial och redskap.11  
 
Kortfattat fungerar skattereduktionen som sådan att när en köpare beställer en hushållstjänst av 
näringsidkare med godkänd F-skatt, erhåller köparen en faktura där den totala arbetskostnaden, 
inklusive mervärdesskatt, är reducerad med skattereduktionens storlek. Detta innebär att 
köparen endast betalar en viss del av kostnaden, och att den resterande delen tillfaller företaget 
genom en utbetalning från Skatteverket.12 Utbetalning sker genom att företagaren sänder in en 
begäran och ifall kontroll av Skatteverket genomförs föreligger det en skyldighet att kunna 
bevisa att arbete har genomförts och att kunden har betalat.13 Slutligen kommer den aktuella 
skattereduktionen att framgå av kundens inkomstdeklaration.14 
 
Möjligheten att använda RUT och ROT avdraget är uppskattat och nyttjat av en stor andel 
svenska skattebetalare varje år, och för att ge en helhetsbild av avdragets omfattning 
utbetalades cirka 17 miljarder kronor år 2012 för RUT och ROT tjänster.15 Genom granskning 
av Skatteverkets statistik16 kan vi utläsa att år 2018 redovisades utbetalningar om drygt 14,4 
miljarder kronor, där RUT avdrag utgjorde cirka 35 procent av den totala summan (se bilaga 
1). Majoriteten av utbetalningarna av Skatteverket går således till utförda ROT arbeten.17 
 
I och med skattereduktionens stora genomslag har även den stora problematiken gällande 
skattefusk blivit påtaglig. Detta kan enligt oss vara på grund utav att rätten till bidrag och 
avdrag kan medföra en ökad risk för skattefusk. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken utsträckning lagstiftningen kan möjliggöra för 
skattefusk inom skattereduktion för hushållstjänster. Vidare vill vi synliggöra huruvida det kan 
råda en systembrist och bristande kontrollmöjligheter hos Skatteverket inom området, och om 
gränsdragningsproblematiken kan påverka användandet av RUT och ROT avdraget. Med 
                                                
8 Baekkevold, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 11 §, Karnov. 
9 Blank Thörnroos, P.,  Rot och Rut en succé - men det kan bli bättre, SN 2013, s. 275. 
10 Andersson & Dahlberg & Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 
11 §, Zeteo.  
11 Fi 2019/00124/S1 s. 10. 
12 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 8-9. 
13 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 117. 
14 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 135. 
15 Blank Thörnroos, P.,  Rot och Rut en succé - men det kan bli bättre, SN 2013, s. 275. 
16 Skatteverket, Rot- och rutbetalningar, statistik. 
17 Skatteverket, Rot- och rutbetalningar, statistik. 
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begreppet systembrist menar vi att Skatteverket i dess verksamhet inte besitter tillräckliga 
resurser för att kontrollera att skattereduktionerna grundar sig på riktiga uppgifter, samt att 
utbetalningarna endast sker till dem som är berättigade dem. Vidare menar vi med begreppet 
gränsdragningsproblematik att det förekommer svårigheter att avgöra vilka hushållstjänster 
som ska omfattas av skattereduktionen, det vill säga vart gränsdragningen går för RUT tjänster, 
exempelvis vilka former av städtjänster som innefattas. Detsamma gäller för ROT arbeten, där 
det finns jämförbara svårigheter i vilka arbeten som ska anses innefattas i rätten till 
skattereduktion. Målet med uppsatsen är slutligen att presentera åtgärder som eventuellt kan 
leda till minskad problematik. 

1.4 Frågeställning 
De frågeställningar som detta arbete kommer behandla är: 

● Huruvida skattereduktion för hushållstjänster kan innebära en ökad risk för skattefusk? 
● Om det finns en gränsdragningsproblematik rörande vilka tjänster som täcks av den 

lagstadgade skattereduktionen för hushållstjänster, det vill säga ifall det föreligger 
oklarhet i lagens tillämplighet? 

● Ifall problemen på området kan härledas till en eventuell systembrist i statens 
kontrollmöjlighet? 

1.5 Metod  
Vi kommer i detta arbete använda oss av en rättsdogmatisk metod förespråkad av bland annat 
Aleksander Peczenik18, Jan Kleineman19 och Claes Sandgren20 för att besvara våra ovan ställda 
frågeställningar och därigenom presentera vår slutsats. Vi har valt rättsdogmatisk metod med 
anledning av att problematiken vi behandlar grundar sig i lagtext, där vald metod enligt oss är 
mest lämpad för vår analys. Den rättsdogmatiska metoden bidrar till förutsebarhet och 
rättssäkerhet i och med dess strikta tillämpning av rättskällelärans hierarki, vilket vi anser är 
viktigt i vårt val av källor. Rättsdogmatiken återger gällande rätt genom att tolka och påvisa 
samt systematisera gällande rätt genom bland annat regler, läror och principer.21  
 
Kleineman anser att användandet av en rättsdogmatisk metod innebär ett granskande av 
erkända rättskällor, däribland lagar och dess förarbeten, rättspraxis samt doktrin.22 Att 
analysera rätten med hjälp av rättskällelärans olika komponenter leder till att utfallet 
återspeglar gällande rätt i det reella fallet och hur exempelvis en lagbestämmelse bör 
uppfattas.23 Kleineman redogör för att vissa rättskällor och allmänna principer besitter svag 
dignitet i rättskälleläran, men att dessa kan stiga i rang. Detta kan exempelvis ske genom ett 
yttrande av domstolarnas högsta instanser på grund av dess prejudicerande förmåga.24   
 
Även Peczenik förespråkar den rättsdogmatiska metoden och anser att dess huvudsakliga 
uppgift är att systematisera och uttyda gällande rätt.25 Rättskällorna i rättskälleläran är enligt 
                                                
18 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 41.  
19 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48.  
21 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49.  
22 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
23 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 26. 
24 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 32. 
25 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 42. 
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Peczeniks av olika rang, där vissa bör granskas mer kritiskt än andra. Enligt den 
rättsdogmatiska metoden kan en indelning göras efter vilka rättskällor som ska, bör och får 
beaktas. De rättskällor som tillfaller den grupp som ska följas är framförallt lagar och andra 
föreskrifter, vilka faller högst upp i rang i den rättsliga hierarkin. Dessa källor anses nödvändiga 
för den juridiska argumentationen. Steget under lag och andra föreskrifter återfinns bland annat 
rättspraxis och lagars förarbeten. På denna nivå i rättskällelärans hierarki bör rättskällorna 
beaktas vilket innebär att de anses vägledande för den juridiska argumentationen. Enligt 
Peczenik finns det även fler rättskällor av värde som får beaktas, något som dock ska ske 
restriktivt. Till denna kategori tillhör exempelvis doktrin, utländsk rätt, institutionella 
rekommendationer, beslut från domstolar och myndigheter som inte verkar prejudicerande. 
Domstolsavgöranden från underinstanser kan vara av betydelse till den del det gäller att 
genomgå och granska problem som inte omedelbart har till syfte att fastslå gällande rätt. Dessa 
avgöranden kan istället ge en rekommenderad tolkning av rättsläget.26  
 
Sandgrens syn på rättsdogmatiken skiljer sig till viss del från Kleinemans och Peczeniks 
uppfattning. Sandgren framför att en grundpelare inom vetenskapen är teoribildning samt 
empiri.27 Rättsdogmatisk metod är en metod som beskriver hur och vilket material som använts, 
men begreppet metod kan även enligt Sandgren innefatta empiriska undersökningar.28 Rättsliga 
källor anses vara det primära studieföremålet inom rättsvetenskapen jämfört med 
samhällsvetenskapen som istället studerar verkligheten. Samhällsvetarens utsagor om 
verkligheten kan grundas i empiri och statistik på ett sätt som rättsvetaren ej gör då dennes 
teorier är uttalanden om rättssystemet, även om Sandgren konstarerar att verkligheten är “en 
ständig följeslagare till det rättsvetenskapliga objektet”.29 Empiri kan användas för att stärka 
en rättsvetenskaplig uppsats genom att samhällsrelevansen tilltar. Uppsatsen kan berikas om 
rättskällorna frångås då uppsatsen ges en större bild av området, och detta kan genomföras 
genom att använda exempelvis intervjuer eller liknande.30 Vi har i detta arbete, för att berika 
innehållet, valt att använda statistik samt intervjumaterial. Dessa sociologiska och 
samhällsvetenskapliga inslag innefattas normalt inte i den strikta rättsdogmatiken då dessa inte 
återfinns i den hierarkiska rättskälleläran.31 Att väva in en mer vetenskaplig syn på rättsläget 
innebär enligt vår uppfattning ett avsteg från Peczeniks och Kleinemans syn på rättsdogmatik. 
Vi finner dock att statistik inom området kan ge oss mer välgrundade resultat inom vår 
forskning, och därför har vi valt att inkludera metoder med mer vetenskaplig karaktär.  
 
Rättsdogmatiken har dock blivit kritiserad på grund av dess strikta syn på användandet av 
rättskällor samt för att metoden har visat sig obenägen till förnyelse. Rättsdogmatiken har i 
vissa fall blivit förknippad med ovetenskap.32 Rättskälleläran, vilken ligger till grund för 
metoden, kan förorsaka osäkerhet på grund av dess varierande innebörd och kan på så sätt 
verka svårbegriplig.33 Trots denna kritik så anser vi den rättsdogmatiska metoden som den mest 
lämpade för vår uppsats i och med dess strikta tillämpning och kritiska synsätt på rättskällorna. 
   

                                                
26 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 47-49.  
27 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05, s. 297.   
28 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05, s. 208.  
29 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05, s. 310-311. 
30 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54-55.  
31 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 29. 
32 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 649. 
33 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 651. 
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För att genomföra en korrekt rättsdogmatisk metod kommer vi beakta de rättskällor samt den 
rättskällehierarkin som Peczenik, Kleineman och Sandgren förespråkar och därmed analysera 
rättskällornas olika element för att fastställa gällande rätt. Vi kommer således beröra 
problematiken genom lagtext, praxis, förarbeten samt doktrin för att nå en bred och heltäckande 
bild över rättsläget rörande vår frågeställning, och samtidigt beakta den hierarki som 
rättsdogmatiken förespråkar. Vi kommer bland annat använda oss av tidigare domar som berör 
skattefusk på grund av utnyttjande av felaktiga ROT avdrag då dessa domar styrker och klargör 
vår analys om skattefusk. Eftersom vi valt att utgå från den rättsdogmatiska metoden faller det 
naturligt att lägga störst vikt på utfall från högsta instans. Dock kommer vi endast att redogöra 
för avgöranden från lägre instanser i och med att dessa domar belyser vår problematik på ett 
tillfredsställande sätt, vilket vi inte funnit hos högsta instans.  

1.6 Avgränsning 
För att kunna presentera ett välgrundat arbete har vi valt att avgränsa vårt arbete till skattefusk 
inom området för RUT och ROT, beaktande om lagstiftningen kan ha öppnat upp möjligheten 
till skattefusk, gränsdragningsproblematik samt en eventuell systembrist. Vi kommer därmed 
inte undersöka huruvida skattefusk påverkar sociala klasser i samhället, diskutera genusfrågor 
eller presentera ett nationalekonomiskt perspektiv på området. Sociologiska frågeställningar 
skulle exempelvis kunna behandla vilka grupper i samhället som påverkas negativt respektive 
positivt av möjligheten till skattereduktion samt vilka som har möjlighet att använda avdragen. 
Ett nationalekonomiskt perspektiv som skulle kunna appliceras på ämnet är huruvida 
skattereduktion för hushållstjänster påverkat priset på tjänsterna, exempelvis hur priserna 
skulle sett ut om reduktionen inte fanns tillgänglig. Anledningen till vår avgränsning är att vi 
inte besitter tillräckliga sociologiska och nationalekonomiska verktyg och kompetenser för att 
besvara dessa frågeställningar. Vi anser dock att det är intressanta aspekter att undersöka, och 
vi har uppfattningen att sådan undersökning skulle utmynna i ett intressant utfall. Vi är således 
medvetna om att vår frågeställning kan utvecklas vidare och omfatta mer än de juridiska 
aspekterna som vi behandlar, och således presentera ett mer heltäckande och inkluderande 
arbete rent ekonomiskt och sociologiskt.  
 
I vårt valda område; skattefusk inom RUT och ROT ansökningar, finner vi att utbudet av 
prejudicerande avgörande från högsta instans är begränsat, vilket resulterar i att vi endast 
kommer granska domar från de lägre instanserna. I och med detta krävs det att vi avgränsar oss 
till ett specifikt urval i och med det stora antalet domar. I vår avgränsning har vi valt att 
behandla domar som är nära varandra i tiden och som behandlar liknande frågor. Urvalet har 
skett inom en femårsperiod, mellan 2011 och 2016. Utvalda domar berör frågor om bedrägeri 
samt skattefusk gällande felaktigt redovisade belopp vid ROT avdrag. Anledningen till att vi 
valt just dessa domar beror på deras relevans i förhållande till våra frågeställningar. 
Anledningen till att vi endast granskat avgöranden som rör ROT avdrag är för att avgöranden 
som berör RUT avdrag är få till antal samt inte berör den problematik som vi granskar i detta 
arbete.  
 
Som ovan nämnt under rubriken “1.5 Metod” har vi valt att komplettera vårt arbete genom att 
använda statistik och empiriska undersökningar, jämväl utgör rättsdogmatiken vår 
huvudsakliga metod. Detta då vi anser att statistik samt metoder med sociologiska inslag inte 
ensamt kan ligga till grund för vårt arbete utan endast utgör ett komplement på grund av dess 
hierarkiska placering inom rättsdogmatiken. Vi har även avgränsat oss gällande metodval 
genom inte använda exempelvis komparativ metod, då denna metod syftar till att jämföra 
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nationell och internationell rätt.34 Anledningen bakom denna avgränsning är att det inte, 
förutom en liknande reduktion i Danmark, föreligger någon internationell motsvarighet till den 
svenska skattereduktionen för hushållsarbete. Den danska varianten, servicefradrag,35 skiljer 
sig från det svenska RUT och ROT avdraget i ett flertal avseenden och kräver därmed en 
ingående redogörelse likt den vi presenterar för den svenska skattereduktionen för 
hushållsarbete. Vi kommer därmed inte behandla det danska servicefradraget i detta arbete på 
grund av utrymmesskäl.  

1.7 Disposition 
Vårt upplägg efter detta inledningskapitel kommer initialt bestå av en redogörelse av relevanta 
begrepp som har betydelse för vårt arbete. Även en faktadel kommer presenteras, innefattande 
vilka som har rätt till skattereduktion, en ingående beskrivning av vad RUT och ROT arbeten 
är, dess tillhörande villkor samt hur förfarandet genomförs. Skälet till att vi redogör för en 
bakgrund till området är att ge läsaren förståelse samt den kunskap som vi anser krävs för 
vidare framställning. Följaktligen kommer vi att diskutera problematiken som uppsatsen 
behandlar, såsom bristande skattekontroll och gränsdragningsproblematik. Vi kommer även att 
granska och analysera praxis på området gällande bluffakturor och felaktigt redovisade 
kostnader. Slutligen kommer vi att framföra vår slutsats där vi metodiskt redogör för var och 
en av frågeställningarna.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                
34 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 59. 
35 Skat, Håndværkerfradrag 2018 og 2019 (servicefradrag), 2019. 
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2. Begrepp 

2.1 Inledning 
Det finns en generell önskan hos skattskyldiga att betala minimalt med skatt, samtidigt som det 
parallellt råder ett intresse hos staten att skattskyldiga ska förse den offentliga verksamheten 
med finansiella medel. En inhomogen skattelagstiftning kombinerat med ett relativt ansenligt 
skattetryck kan således skapa en drivkraft för skattskyldiga att kringgå beskattning genom att 
bland annat anpassa sina transaktioner och handlingar efter regler som möjliggör detta. De 
skattskyldiga kan exempelvis finna luckor i lagstiftningen, nyttja undantags- och 
stoppningsregler för att minska sitt skatteuttag. Att utnyttja och testa gränser för vad 
skattelagstiftningen tillåter kan dock ibland vara illegalt.36 Dessa transaktioner är anpassade 
efter skatterättslig lagstiftning för att nå vissa skatterättsliga effekter och består inte sällan av 
flera komplexa led.37 Vissa transaktioner och handlingar som är legitima, kan med anledning 
av att lagstiftningen nyttjats till sin bristningsgräns och med syftet att kringgå skatteuttag, väcka 
en fundering över om lagstiftningen bör ändras.38  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att det finns ett brett utbud av terminologi och olika sorters 
förfaranden som till sitt yttre kan likna varandra och rentav användas som synonymer för någon 
obekant inom skatterätt, varför det enligt oss är viktigt att särskilja dessa begrepp. Vi har 
därmed till syfte att nedan klassificera och inordna respektive begrepp som vi finner ha relevans 
för detta arbete. 

2.2 Legalitet och rättssäkerhet 
Legalitetsprincipen är en väsentlig princip inom det skatterättsliga området.39 Det framgår av 
8 kap. 3 § p. 2 kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, RF, att riksdagen inte får 
bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om skatt, det vill säga att det föreligger ett 
delegationsförbud. Denna grundlagsbestämmelse innebär att skatteanspråk kräver lagstöd. Att 
använda legalitetsprincipen inom beskattningsområdet resulterar i att vissa konsekvenser 
uppstår, exempelvis att analogislut inte tillämpas, vilket kan vara till den skattskyldiges för- 
och nackdel. Istället ska instiftad lag avgöra vilka skatter som ska och får tas ut.40 Det 
eftersträvas att få Sveriges skattelagstiftningar så lättförståeliga och klara som möjligt. Detta 
för att ju mer svåröverskådligt och otydligt skatteområdet är, desto större är möjligheterna till 
skatteundandragande; att handla regelrätt ska vara enkelt för skattebetalaren.41 
Legalitetsprincipen förespråkar att den skattskyldige ska kunna förutse följderna av sitt rättsliga 
handlande med anledning av att det annars kan resultera i ekonomiskt märkbara konsekvenser 
på grund av högt skattetryck. För att upprätthålla denna förutsebarhet föreligger en möjlighet 
till förhandsbesked för den enskilde samt ett krav på enhetlig tolkning av domstolarna.42  
 
                                                
36 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, SvSkT 2011:4, s. 314. 
37 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, SvSkT 2011:4, s. 314-315. 
38 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, SvSkT 2011:4, s. 315. 
39 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 730.  
40 Hultqvist, A., Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, SvSkT 2005:5, s. 303. 
41 Finansdepartementet, Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt, 2016-04-28, s. 1. 
42 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 2, s. 717-718. 
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Legalitetsprincipen sammankopplas ofta med rättssäkerhet, demokrati samt rättsstatlighet. 
Rättssäkerhet och maktfördelning är två faktorer som ryms inom begreppet legalitet, där 
maktfördelning betyder att den utövande makten måste bedrivas inom uppställda ramar som 
inrättats av den lagstiftande makten.43 Centralt för legalitetsprincipen är således att medborgare 
har tillgång till en rättssäker och förutsebar av lagstiftning.44 Det anses vara av stor vikt för vårt 
samhälle att tillvarata rättssäkerheten och tillgodose att den inte inskränks. Begreppet 
rättssäkerhet kan beskrivas som en väsentlig princip gällande statens rättigheter kontra den 
enskildes rättsliga skydd.45 För att rättssäkerhet ska anses existera talas det om ett antal 
premisser som bör föreligga. Rättssystemet ska innehålla tydliga regler som överensstämmer 
med varandra. Reglerna ska kunna utge en förklaring på rättsliga otydligheter, och dessa 
förklaringar ska vara lättåtkomliga för allmänheten. Sveriges rättssystems rättstillämpning ska 
ske på ett riktigt och lojalt sätt. Om det sistnämnda villkoret inte uppfylls är de två tidigare 
villkoren verkningslösa, det vill säga att om aktörer inom rättssystemet inte handlar opartiskt 
spelar det ingen roll att det föreligger tydliga och lättåtkomliga regler.46 
 
Det kan finnas anledning att skilja mellan intresset av rättssäkerhet och intresset av effektivitet 
då dessa i vissa situationer kan vara motstridiga och därmed skapa konflikt. Det finns dock 
situationer där både intresset av effektivitet och rättssäkerhet kan tillfredsställas.47 En 
utgångspunkt som länge funnits i svensk lagstiftning är att bibehålla hög rättssäkerhet för 
skattskyldiga i samband med utförande av kontrollverksamhet och samtidigt upprätthålla 
effektivitetskravet. Detta gäller särskilt vid företagsrevision då nästintill alla företagets 
handlingar omfattas och granskas av berörda myndigheter.48 Det har framförts att Lag 
(1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, inte är förenligt med föreskriftskravet i RF samt 
att det kan diskuteras om skatteflyktslagen kan sägas upprätthålla rättssäkerhet på grund av att 
dess tillämpning inte anses förutsebar för skattskyldiga. Det har även framförts att 2 § i 
skatteflyktslagen, det vill säga generalklausulen, kan belysa kollisionen mellan rättssäkerhet 
och effektivitet då den ena motverkar den andra i den mån att ju mer rättssäker lagrummet görs, 
ju mindre effektivt tillämpas det. Ett effektivitetskrav som finns inom beskattningsområdet är 
att alla inkomster som är skattepliktiga beskattas, och ett rättssäkerhetskrav som finns är att 
integritet hos skattskyldiga respekteras och att lagstöd ska finnas för alla myndigheters 
åtaganden. Dessa intressen måste vägas mot varandra och beaktas vid varje ny lagstiftning. 
Exempelvis vore det mer effektivt om Skatteverket fick befogenhet att undersöka vilka 
handlingar som helst och utan några regleringar som begränsade en sådan undersökning, men 
detta skulle således resultera i att den skattskyldiges integritet och säkerhet åsidosattes på ett 
icke godkänt sätt.49 
 
På grund av att det inom skatterätten är essentiellt att legalitetsprincipen beaktas och att 
rättssäkerhet upprätthålls, finner vi att det är av stor vikt att dessa redogörs för i och med att 
detta arbete faller under det skatterättsliga området. Ett exempel där legalitetsprincipen riskerar 
att inte upprätthållas är när en språklig sats är vag eller flertydig, någonting som kan medföra 
att tvister och osäkerhet uppstår. Genom att precisera vad som åsyftas kan tvister undvikas för 
de inblandade. De beslut som tas inom skatterätten ska som ovan nämnt följa föreskriftskravet, 

                                                
43 Naarttijärvi, M., Kvalitativ legalitet: ett demokratiskt perspektiv, TfR 02-03 / 2018, s. 6.  
44  Naarttijärvi, M., Kvalitativ legalitet: ett demokratiskt perspektiv, TfR 02-03 / 2018, s. 9.  
45 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT 2000/01, s. 269.  
46 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT 2000/01, s. 274-275.  
47 Hultqvist, A., Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT 8/98, s. 763-764. 
48 Almgren, K., Rättssäkerhet vid beskattningen,  SvSkT 5/94. 
49 Hultqvist, A., Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT 8/98, s. 764-766. 



 
 

 

9 

det vill säga att skatteanspråk kräver lagstöd.50 Det finns inget större syfte med ett 
föreskriftskrav om bestämmelser kan ha vilken utformning och innehåll som helst. En föreskrift 
med ett intetsägande innehåll skulle således kunna påstås vara oförenlig med föreskriftskravets 
ändamål. Likaså skulle delegationsförbudet mista sin avsikt då det skulle vara upp till 
domstolarna att bestämma vad som anses med en viss språklig sats.51 Skatteflyktslagen kan 
användas som exempel för att påvisa bristande bestämdhet, det vill säga en språklig sats som 
kan tolkas på flera olika sätt. Av skatteflyktslagen kan utläsas rekvisitet “väsentlig 
skatteförmån”, men vad den faktiska innebörden av ett sådant uttryck är medför att någon 
förutsebarhet eller exakt definition av vad som åsyftas inte kan ges till den skattskyldige. En 
lösning som presenterades för att komma till bukt med osäkerheten var att skattskyldiga ska få 
möjlighet till förhandsbesked, samt att skattemyndigheterna inte skulle tillämpa exempelvis 
skatteflyktslagen direkt. Normbildningen har i detta skede flyttats från lagstiftaren till 
rättstillämparen.52 Det är väsentligt för rättssäkerheten att legalitetsprincipen upprätthålls då 
principen medför förutsebarhet för den skattskyldige. Detta innebär även att bestämmelser 
måste ha en viss bestämd utformning, det vill säga ett obestämdhetsförbud, för att tillgodose 
legalitetsprincipen.53  

2.3 Skattefel 
I och med att någon lagdefinition ej finns på begreppet skattefel har vi utgått från Skatteverkets 
definition. Begreppet definieras som differensen mellan den korrekt redovisade skatten, och 
den skatt som i det verkliga fallet fastslås. En korrekt redovisad skatt innebär att det slutliga 
resultatet är att alla skattesubjekt rapporterar in regelrätt.54 Skatteverket arbetar kontinuerligt 
med skattekontroll och är därigenom i förhoppningen att kunna förändra samhällets vilja att 
agera rätt. Skatteverkets primära syfte är alltså att skapa samt tydliggöra normer för 
medborgarna emellan för att höja ambitionen om att göra rätt.55  
 
Skatteverket arbetade under våren 2017 fram en rapport56 angående skattefusk där de 
framställde en “skattefelsmodell”. Denna modell systematiserar och strukturerar utvecklingen 
inom det berörda området. Skattefelsmodellen bygger på empiriska undersökningar gällande 
skattesubjektens beteende och vad det är som påverkar deras handlande.57 Vi kommer redogöra 
mer om denna i kapitel 4.1.5 Skattefelsmodellen. 

2.4 Skattefusk 
Begreppet skattefusk används ofta i diskussioner om skattskyldiges förfaranden för att minska 
sitt skatteuttag. Termen betecknar återkommande skattebrottslighet rent generellt. Till skillnad 
från skattefel innebär begreppet skattefusk inte endast faktumet att fel siffror redovisas och att 
verkligheten skiljer sig från vad som egentligen skulle ha deklarerats. Skattefel är således ett 

                                                
50 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 730. 
51 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 734.  
52 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 737-738.  
53 NJA 2016 s. 3, p. 13. 
54 Skatteverket, Skattefelet, 2019. 
55 Skatteverket, Syftet med skattekontrollen, 2019. 
56 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen). 
57 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen), s. 5.  
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begrepp som rymmer fler förfaranden än vad begreppet skattefusk gör, ändock kan dem båda 
beteckna genomfört skattefusk. Skattefusk kan bland annat genomföras genom simulerade 
rättshandlingar, det vill säga skenrättshandlingar. Skenrättshandlingar används främst för att 
vilseleda Skatteverket att visst förhållande ägt rum, eller att transaktionen sett ut på visst sätt.58 
 
Det tidigare redogjorda begreppet skattefel innefattar ouppsåtliga fel som sker omedvetet, men 
inkluderar även fusk och brottslighet som sker medvetet.59 Skattefel är särskilt förekommande 
inom avancerat skattefusk och diverse skatteupplägg.60 Skattefusk handlar om att skattebetalare 
konkret fuskar med sin skatt, vilket är något som Skatteverket uppmanar oss medborgare att 
anmäla. Myndigheten vill få in uppgifter om vem eller vilka som ligger bakom skattefusket, 
vad fusket består av samt i vilken omfattning och period det har skett eller sker.61 
 
Det föreligger självklart ett flertal olika perspektiv på varför skattefusk sker, och ett av dem 
handlar om vilket utrymme skattesystemets bestämmelser ger till skattefusk. Utrymme för fusk 
kan påverkas av hur komplext det är för skattebetalaren att redovisa sitt underlag för skatt, då 
ett komplicerat skattesystem med svårförståeliga bestämmelser ökar felutrymmet och på så sätt 
minskar möjligheten till korrekt skatteredovisning. Underlag som exempelvis kan styrkas 
genom kontrolluppgifter, som anställningsinkomster, är mindre komplicerade för gemene man 
att hantera till skillnad från de deklarationer som ska näringsidkare ska inkomma med.62 
 
Vi finner att företagare som ansöker om RUT och ROT avdrag i stor utsträckning är medvetna 
om sitt felaktiga handlande och att skattefusket är planerat. Enligt vår mening råder det inga 
tvivel om att syftet bakom framförallt inrapporterade bluffakturor är att erhålla vederlag som 
företagarna egentligen inte gjort sig förtjänta av.  

2.5 Skatteflykt 
Begreppet skatteflykt kan förstås som att en skattskyldig genom olika konstellationer uppnår 
en icke åsyftad skatteförmån med ändamålet att minska sin skatt. Den skattskyldige kan 
använda sig av diverse komplicerade och tillgjorda konstruktioner för att kringgå gällande 
lagstiftning.63 Skatteflykt är således inte en olaglig handling, men de skatterättsliga följderna 
som handlingen medför godtas inte. Den skattskyldige kan exempelvis erhålla skattelättnader 
som strider mot gällande skatterättslig lagstiftning genom att ingå olika former av avtal eller 
liknande som ger denna förmån.64 
 
Det har av högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ansetts bristfälligt med de tolkningsprinciper 
och tillämpning av skattelag som normalt används i fråga om att förebygga skatteflykt, varav 

                                                
58 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 324-325. 
59 Emanuelsson Korsell, L., Ökar eller minskar den ekonomiska brottsligheten? - statistiken oklar, SN 1999 s. 
159. 
60 Wittberg, L., Ett offensivt Skatteverk, SN 2012 s. 198. 
61 Skatteverket, Tipsa om misstänkt fusk, 2019. 
62 Skatteverket, Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Medborgarundersökningen), s. 73. 
63 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 319. 
64 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 320.  
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skatteflyktslagen infördes.65 Skatteflykt kan koncist förklaras som “kringgående av 
skattelag”.66 
 
Definitionen av vad som ska klassificeras som skatteflykt anges i 2 § lag mot skatteflykt och 
har följande lydelse; 
 

“Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 
förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 
2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna, 
3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det 
övervägande skälet för förfarandet, och 
4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot 
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning 
och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.” 

 
Det krävs således att en rättshandling har ägt rum samt att skatteförmånen tillfaller den 
skattskyldige. Vad innebörden av väsentligt belopp är, det vill säga skatteförmånens storlek, 
kommer till domstolarna att bedöma då någon preciserad summa ej tagits fram.67 Skatteflykt 
är ett förfarande som medför stora kostnader och negativa konsekvenser för välfärden. Att 
motverka skatteflykt är prioriterat inom svensk politik för att upprätthålla den goda välfärden 
och säkerställa att alla bidrar till kollektivet.68 

2.6 Skatteplanering  
Skatteplanering genomförs i störst mån av grupper som har tillgång till den kunskap och de 
ekonomiska förutsättningar som krävs för att nyttja skattesystemet till sin egna förmån. 
Skatteplanering kan resultera i minskat skatteuttag till följd av att den skattskyldige utnyttjar 
att olika inkomster beskattas annorlunda.69 Begreppet skatteplanering är relativt brett och 
innefattar åtskilliga företeelser som formellt till sin struktur är giltiga och förekommande.70 
Den förmån som ges den skattskyldige genom skatteplaneringen har följaktligen inte varit för 
avsikt vid skattereglernas tillkomst, men den skattskyldige har trots detta inte tillgodogjorts sig 
förmånen på ett illegitimt sätt. Den skattskyldige anpassar därmed sina handlingar på ett sätt 
som resulterar i lägsta möjliga skattekostnad.71 Skatteplanering kan definieras som ett 
förfarande hos den skattskyldige som är skattemässigt anpassat, vilket lagstiftaren kunnat eller 
inte kunnat förutse eller haft för avsikt för med denna typ av handlande.72 Vi finner att det 

                                                
65 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 2, s. 734. 
66 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 2, s. 735. 
67 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 2, s. 736. 
68 Bet. 2017/18:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018, s. 20-21. 
69 Prop. 1987/88:62 s. 6. 
70 Skatteverket, Rapport - Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn - del två 2015, 2016-03-01,  s. 12 
71 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 317. 
72 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 318. 
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föreligger en risk att företag utnyttjar den vaga definitionen av RUT och ROT genom 
strategiska skatteplanering, vilket även belyser gränsdragningsproblematiken.  

2.7 Skattebrott  
Ekobrottsmyndigheten är en myndighet som tillhör åklagarväsendet, och dess huvudsakliga 
uppgift är att angripa mot ekonomisk brottslighet. De ekonomiska brott som är mest 
förekommande i Sverige är bokföringsbrott och skattebrott.73 Ekonomisk brottslighet hotar 
sysselsättningen inom landet och har en negativ påverkan på den fria konkurrensen.74 
Ekonomisk brottslighet handlar om brottslighet som sker kontinuerligt och systematiskt genom 
missbruk av samhälleliga rättigheter.75 Denna kategorisering av brottslighet är ett 
“kontrollbrott”, vilket innebär att brotten normalt påträffas av myndigheter med 
kontrollfunktioner, däribland Skatteverket.76 En av Skatteverkets arbetsuppgifter, exempelvis 
inom skattebrottsenheten, är att förebygga och genomskåda ekonomisk brottslighet, samt att 
det inom hela myndigheten föreligger en anmälningsskyldighet för de anställda vid 
misstanke.77  
 
Som ovan nämnt är bokföringsbrott och skattebrott de två vanligaste ekonomiska brotten, vilka 
båda berör skatt och skattefusk. Bokföringsbrottet regleras i 11 kap. 5 § brottsbalk (1962:700), 
BrB, och kan delas in i tre olika kategorier, ringa brott, normalbrott och grovt brott.78 
Bokföringsbrott döms den till som “uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078)”. Det kan exempelvis röra sig om att 
oriktiga uppgifter redovisas eller en underlåtenhet att bokföra inträffade affärshändelser, vilket 
resulterar i att en bedömning av skattebetalarens ekonomiska ställning inte går att utföra.79  
 
Skattebrott regleras däremot i en särskild lag; skattebrottslag (1971:69). Skattebrottslagen är 
enligt allmänna grundsatser endast tillämpbar på svenska skatter.80 Det framgår av 2 § 
skattebrottslagen att till skattebrott döms “den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen 
lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 
kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt 
undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller 
annan”. Vidare av 5-10 §§ skattebrottslagen framgår ytterligare fem skatterelaterade brott, 
vilka är vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott, skatteredovisningsbrott, vårdslös 
skatteredovisning samt försvårande av skattekontroll. Skattebrott skiljer sig från transaktioner 
som exempelvis skatteplanering och skatteflykt som är skatteanpassade men som tillämpas i 
enlighet med lagstiftning, medan skattebrott består av oriktiga uppgifter och strider mot 
föreskrifter i skattelagstiftningen.81 Transaktioner som faller under termen skattebrott kan vara 
mer eller mindre avancerade och komplexa, exempelvis genom att falska uppgifter konstitueras 

                                                
73 Ekobrottsmyndigheten, Om oss, 2016. 
74 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 20. 
75 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 27. 
76 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 33.  
77 Skatteverket, Ekonomisk brottslighet, Rättslig vägledning, 2018. 
78 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 211.  
79 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 212.  
80 Åberg, Skattebrottslag (1971:69) kommentaren till 1 §, Karnov. 
81 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 322. 
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av oriktiga fakturor. De mer avancerade skattebrotten utförs i regel av flera organiserade 
aktörer. I samband med skattebrotten förekommer ofta bokföringsbrott samt borgenärsbrott.82 
 
Bedrägeri är ett brott som för vissa kriminella utgör grunden till deras inkomst.83 Hur stort antal 
bedrägerier som sker årligen är inte möjligt att fastställa då de brott som upptäcks ofta är ett 
resultat av olika kontroller, exempelvis av Skatteverket. Antalet bedrägeribrott som anmäls kan 
konstaterats ha ökat, speciellt i de situationer där bedragarna använder sig av företag för att 
genomföra bedrägeriet.84 Dessa företag används således som verktyg för att nå önskad 
ersättning, exempelvis RUT och ROT ersättning.85 Företagen använder statens välfärdssystem 
som en källa för finansiering, där de systematiskt profiterar på de luckor och kontrollsvårigheter 
som förekommer. RUT och ROT avdrag är en av dessa system som angrips regelmässigt.86 
 
Vi har efter granskning av rättsfall87 funnit att företagare har blivit åtalade för skattebrottet 
grovt bedrägeri på grund av att begäran om utbetalning för utfört ROT arbete har skett till 
Skatteverket trots att någon tjänst aldrig utförts. En utförare av en tjänst kan även bli skyldig 
för bedrägeri om denne exempelvis felaktigt redovisar materialkostnader såsom en del av 
arbetskostnaderna. Likaså kan en kund till sådan utförare därmed bli skyldig för medhjälp till 
bedrägeri. Om vederbörande ansöker om RUT eller ROT avdrag i sin inkomstdeklaration för 
felaktiga kostnader, eller för arbete som inte omfattas av skattereduktion, kan denne 
följaktligen bli dömd till skattebrott.88 

2.8 Simulerade rättshandlingar 
Olika transaktioner kan föregås av fabricerade rättshandlingar, det vill säga 
skenrättshandlingar, eller att de getts en felaktig beteckning.89 Motivet bakom en sådan 
rättshandling kan vara att förvilla Skatteverket eller annan myndighet att exempelvis en viss 
transaktion skett, och visst rättsligt förhållande existerar.90 
 
Skattefusk kan begås genom att skattesubjekt utställer bluffakturor för att på så sätt åtnjuta 
ekonomisk fördel. Bluffakturor, eller fakturabedrägeri, innebär att en fordran på betalning har 
utställts utan att varan eller tjänsten som fakturan avser har beställts eller utförts.91 
Fakturabedrägeri angående RUT och ROT avdrag innebär bland annat att parten som begär 
utbetalning från Skatteverket på grund av skattereduktion för genomfört arbete lämnar oriktiga 
uppgifter.92 Vi är av uppfattningen att det även kan röra sig om företag som utställer 
bluffakturor där kunden som uppges inte existerar och där något arbete aldrig genomförts. 
Skatteverket har uppgett att de tillsammans med andra myndigheter arbetar för att utöka sin 

                                                
82 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott, SvSkT 2011:4, s. 323. 
83 Polismyndigheten, Myndighetsgemensam lägesbild om grov organiserad brottslighet 2016-2017, s. 6. 
84 Polismyndigheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019, s. 6. 
85 SOU 2017:37 s. 195. 
86 Polismyndigheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019, s. 6-7. 
87 Se 4.3 Praxis. 
88 Prop. 2014/15:10 s. 12. 
89 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 324. 
90 Simon-Almendal, T., Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott,  SvSkT 2011:4, s. 325. 
91 Skatteverket, Varning för bluffakturor, 2018. 
92 Wetterqvist, A., Nya brottsutredningar på Skatteverkets bord - bedrägerier med ROT och RUT först ut, 
Dagensjuridik.se, 2017-02-27.  
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kontroll av misstänkt RUT och ROT bedrägeri, detta för att försöka förhindra bidragsfusk.93 
Även ekobrottsmyndigheten har uttalat sig i ett remissvar94 angående skattereduktion för 
reparation och underhåll av vitvaror att en utökning av möjligheten till skattereduktion för 
hushållsarbeten kan innebär en viss risk för ökning av bedrägerier inom området. 
 
  

                                                
93 Wetterqvist, A., Bedrägerier med "fasadföretag" ska stoppas – Skatteverket skärper kontrollen av ROT och 
RUT, Dagensjuridik.se, 2016-02-19. 
94Ekobrottsmyndigheten 2016-04-15 Yttrande över promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll 
av vitvaror (Fi2016/01195/S1). 
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3. Rätten till skattereduktion för hushållsarbete 

3.1 Skattskyldigas rätt till skattereduktion 
Den svenska staten och dess offentliga verksamhet finansieras till stor del av inbetalda skatter 
för att medborgare ska kunna nyttja gemensamma resurser.95 För att kunna avgöra vem som 
ska anses som skattesubjekt krävs det att ett flertal faktorer granskas. Den initiala 
frågeställningen är om viss fysisk eller juridisk person faller under begreppet skattesubjekt. 
Den skattskyldiges anknytning till Sverige är även av betydelse, då exempelvis ett skattesubjekt 
med svag anknytning inte alltid är att anse som skattskyldig.96 Fysiska och juridiska personer 
kan antingen bedömas vara obegränsat eller begränsat skyldiga till att betala skatt.97 Det ska 
även beaktas om det föreligger undantag för beskattning av viss inkomst eller subjekt.98  
 
Det framgår av 3 kap. 3 § IL respektive 6 kap. 3 § IL vilka fysiska personer och juridiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Vidare går att utläsa i 3 kap. 8 § IL 
respektive 6 kap. 4 § IL att “Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina 
inkomster i Sverige och från utlandet”, vilket innebär att beskattning generellt sett sker enligt 
bestämmelserna i IL men undantag förekommer. De skattesubjekt som inte faller inom 
definitionen för obegränsat skattskyldiga är att anse som begränsat skattskyldiga, vilket 
framgår av 3 kap. 17 § IL respektive 6 kap. 7 § IL. Sveriges rätt att begära inbetalning av skatt 
är reducerad när det gäller begränsat skattskyldiga, vilket även innebär att vissa förmåner som 
kommer av IL inte alltid kommer dessa tillhanda.99 Det framgår av 67 kap. 11 § p. 2 IL att 
skattereduktion för hushållsarbete är tillgängligt för obegränsat skattskyldiga. Dock föreligger 
det rätt till skattereduktion även för begränsat skattskyldiga enligt stycke 2. För att en sådan 
rätt ska aktualiseras krävs det en begäran enligt 3 kap. 18 § st. 1-3 IL.  

3.2 Skattereduktion för hushållsarbete 
Som ovan nämnt framkommer det av 67 kap. IL att fysiska och juridiska personer har rätt till 
skattereduktion. Det framgår sedan av 67 kap. 2 § IL att skattereduktion får göras för bland 
annat hushållsarbete, och att denna reduktion ska räknas av mot statlig och kommunal 
inkomstskatt i enlighet med de regler som framkommer av 65 kap. IL samt enligt lagen 
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt och lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.  
 
Skattereduktionen i form av hushållsarbete har haft en positiv inverkan på samhället i stort.100 
Skattereduktion innebär att en skattskyldig har rätt till ett avdrag som reducerar dennes slutliga 

                                                
95 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 1.  
96  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 59. 
97  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 60.  
98  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 59.  
99  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 60.   
100  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 50. 
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skatt. Detta innebär att skattereduktionens storlek även motsvarar avdragets värde.101 En 
skattereduktion på exempelvis 10 000 kronor innebär således att den slutliga skatten minskar 
med hela beloppet, det vill säga 10 000 kronor. Jämfört med avdragsgilla kostnader som 
exempelvis dubbelbosättning i 12 kap. 19 § IL som endast minskar det beskattningsbara 
underlaget och inte den slutliga skatten, är skattereduktionen således mer förmånligt ur detta 
perspektiv. Några av de anledningar som låg bakom instiftandet av RUT och ROT avdraget 
var framförallt att öka arbetstillfällena inom byggbranschen och omvandla svart arbete till vitt 
och på så sätt öka andelen beskattade arbeten.102 Med svart arbete menas att ett subjekt inte 
betalar in någon skatt, och att arbetsgivaren till en anställd ej betalar sociala avgifter för 
denne.103 Ett val av vitt arbete resulterar även i att arbetstagaren får rätt till sjukpenning samt 
tjänstepension.104 En annan anledning till instiftandet var att personer ska kunna lägga mindre 
tid på hemarbete.105 I Skatteverkets rapport106 om svartjobb angavs det att svartarbete är 
förekommande i stor utsträckning gällande hushållsarbete. En annan positiv effekt av RUT och 
ROT avdragen är att sysselsättningen ökar, vilket följaktligen minskar utflödet av olika bidrag 
såsom arbetslöshetsersättning.107 
 
För att kunna nyttja rätten till skattereduktion för hushållstjänster krävs det att arbetet som 
genomförts är hänförligt till det skattesubjekt som yrkar skattereduktion, vilket framgår av 67 
kap. 15 § IL. Vidare ur samma lagrum stadgas även att personen som utfört RUT eller ROT 
arbetet varken får vara densamma som yrkar skattereduktion eller en närstående till 
skattesubjektet. Ännu ett villkor för att kunna utnyttja rätten till RUT och ROT avdrag är att 
köparen helt eller delvis är bosatt i den bostad där arbetet utförts.108 För köpare av ROT tjänster 
krävs det även att denne ska äga bostaden.109  
 
Ur en ekonomisk synvinkel är det av stor vikt för den svenska ekonomin att tjänstesektorn är 
välfungerande. Detta styrks av att det 2006 angavs att tjänsteproduktionen uppgick till 70 
procent av BNP i Sverige och stod för cirka två tredjedelar av den svenska sysselsättningen. 
För individer innebär en ökad välfärd i landet att denne kan öka sin konsumtion av bland annat 
hushållstjänster.110 En relativt hög efterfrågan av hushållstjänster med möjlighet till 
skattereduktion har varit pågående sedan början på 1990-talet.111  
 

                                                
101  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 79. 
102  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 50. 
103 Skatteverket, Konsekvenser av svartarbete, 2019. 
104  Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt Del 1, s. 50. 
105 Andersson & Dahlberg & Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 
11 §, Zeteo.  
106 Skatteverket, Om RUT och ROT och VITT och SVART, s. 3. 
107 Prop. 2006/07:94 s. 54. 
108 Skatteverket, Villkor för att få rutavdrag, 2019. 
109 Skatteverket, Villkor för att få rotavdrag, 2019. 
110 Prop. 2006/07:94 s. 23. 
111 SOU 1994:43 s. 59. 
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3.2.1 ROT avdrag 
Definition av vad som faller under hushållsarbete framgår av 67 kap. 13-14 §§ IL, där det går 
att utläsa att ROT arbeten utförs på småhus, bostadsrätter samt ägarlägenheter. En 
skattereduktion som medför ROT avdrag omfattar själva arbetskostnaderna som uppkommer i 
och med det beställda arbetet. Något som inte ryms inom den lagstadgade rätten är utgifter som 
härstammar i från ROT arbetet men som är faktiska kostnader för material, utrustning samt 
utförarens resor som skett i samband med arbetet. En skattereduktion på 30 procent är tillåtet, 
och denna reduktion görs således på arbetskostnaderna inklusive mervärdesskatt. Varje 
beskattningsår har en person rätt att yrka avdrag upp till ett maxbelopp på 50 000 kronor.112 
 
Det anges av propositionen113 om skattereduktion för ROT arbeten att de verksamheter som 
antas påverkas mest är de inom byggbranschen, speciellt de som har privatpersoner som sina 
huvudsakliga kunder. Bedömningen som gjordes var att konkurrensförhållandena för företagen 
skulle förbättras i och med att konsumtion, efterfrågan och utbud skulle öka. Införandet av 
skattereduktion för ROT arbeten krävde jämväl att de fakturor som tillhandahölls av företagen 
förändrades i sin utformning för att införandet skulle tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 
Det förutsågs även att ROT avdragets införande kunde komma att innebära ökade kostnader 
för Skatteverket samt ökad arbetsbelastning för förvaltningsdomstolarna. Med anledning av att 
fler ROT arbeten utförs kommer fler frågeställningar och gränsdragningsproblem uppstå 
huruvida vad som faller under begreppet skattereduktion, antalet krav på återbetalningar ökar 
samt att antalet överklaganden och räntetvister med mera ökar i antal.114 

3.2.2 RUT avdrag 
En vanlig förklaring till vad RUT avdraget täcker är arbete som typiskt utförs av husägaren 
själv, och även denna definitionen återfinns i 67 kap. 13-14 §§ IL. Normalt sett krävs det 
således inte att utföraren av dessa arbeten besitter några specialistkunskaper. Ett villkor för att 
RUT avdrag ska godkännas är att arbetet genomförs i en permanentbostad alternativt i en 
fritidsbostad.115 Från och med 1 januari 2017 utökade utbudet på RUT arbeten genom att det 
under 2016 beslutades om ytterligare tjänster som skulle komma att täckas av rätten till 
skattereduktion för hushållsarbeten, vilket framgår av Lag (2016:1055) om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229). I och med lagändringen i 67 kap. 13 § IL godkändes även 
skattereduktion för ett flertal nya trädgårdstjänster, reparation av vitvaror samt flytt- och IT-
tjänster.116  
 
Till skillnad från skattereduktion för ROT arbeten som kan uppgå till 30 procent av den totala 
arbetskostnaden, får reduktionen för RUT arbeten göras med 50 procent enligt 67 kap. 19 § st. 
2 IL. Även här gäller avdraget endast för arbetskostnaderna, dock får den skattskyldige endast 
yrka avdrag upp till 25 000 kronor varje beskattningsår.117 Det mer restriktiva taket på 25 000 
kronor för RUT avdraget infördes i januari 2016 för personer under 65 år vid beskattningsårets 
början. Om en person erkänns avdrag om 50 000 kronor får endast 25 000 kronor avse RUT 
arbete. För personer som är 65 år och uppåt finns inte sådan begränsning, utan fördelningen av 

                                                
112 Skatteverket, Vad räknas som rutarbete?, Rättslig vägledning, 2019. 
113 Prop. 2008/09:178. 
114 Prop. 2008/09:178 s. 54-55. 
115 Skatteverket, Vad räknas som rutarbete?, Rättslig vägledning, 2019. 
116 Skatteverket, Fler tjänster i rutavdraget från 1 augusti 2016, 2019. 
117 Skatteverket, Vad räknas som rutarbete?, Rättslig vägledning, 2019. 
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skattereduktionen av RUT och ROT arbeten är fri så länge den håller sig under 50 000 kronor 
per år och per skattskyldig person.118 Trots att en möjlighet till skattereduktion för 
hushållstjänster funnits en längre tid är dessa regler ännu under konstruktion. 
Finansdepartementet lämnade in ett nytt förslag 2018 om att avdraget för RUT arbete ska ökas 
igen för personer som ännu inte fyllt 65 år, där taket för RUT avdrag ska ändras från 25 000 
kronor till 50 000 kronor per person.119 Detta förslag föreslås gå igenom 1 juli 2019.120 
 
Trots vår mestadels positiva inställning till RUT avdraget finner vi det nödvändigt att även i 
viss mån uppmärksamma att viss problematik föreligger bakom användandet av dessa tjänster. 
Det har under en längre tid ansetts lämpligt att använda sig av extra arbetskraft i hemmet för 
att genomföra hushållsarbetet, främst med anledning av att den kvinnliga partnern generellt 
drar det största lasset i ett gemensamt hushåll. Det har även på senare tid ansetts vara en 
jämställdhetsfråga där kvinnor inte behöver vara ytterst ansvarig över gemensamma 
hushållssysslor i samma utsträckning. Diskussioner kring subventionering för hushållstjänster, 
det vi benämner RUT avdrag, har gett upphov till den så kallade “pigdebatten”. Med 
pigdebatten menas uppmärksammandet av kvinnors dubbelarbete som bland annat lett till 
kvinnors ojämnställda position i arbetslivet, vilket ställs mot klassfrågor, etiska-, etnifierade- 
samt socioekonomiska frågor. De arbeten som debatten berör utförs ofta av kvinnor, inte sällan 
kvinnor inom samma sociala grupp.121 Denna debatt visar på att RUT avdraget i sin helhet inte 
innebär endast positiva utsagor, utan innehåller enligt oss många aspekter som bör beaktas. Det 
finns enligt vår mening en viss problematik med att försöka finna en lösning på kvinnors 
obetalda dubbelarbete i hemmen med att använda andra kvinnor som arbetskraft. I en SOU122 
framhölls att den ekonomiska makten mellan kvinnor och män beror främst på hur ekonomin 
och arbetslivet utvecklat sig.123 Den tjänst som debatten rör, det vill säga köp av hushållsarbete, 
avspeglar en viss hierarki och maktförhållanden som råder mellan varierade sociala grupper, 
där aspekter såsom etnicitet och kön är en viktig del. Detta påverkar även den prissättning som 
finns för sådana tjänster. Köp av hushållsarbete kan med andra ord spegla och reproducera den 
ojämlikhet som finns mellan klassgrupper, kön och etniska grupper.124 

3.3 Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete 
Bestämmelser angående de två grupperingarna av hushållsarbeten, RUT och ROT arbeten, som 
enligt 67 kap. 2 § IL innefattas av rätten till skattereduktion regleras även i lagen (2009:194) 
om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Bestämmelserna i denna lag tar sikte på 
förfaranderegler, det vill säga de formella reglerna, medan IL innehåller de materiella 
reglerna.125 Det framgår av 4 § lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete att 
Skatteverket är den beslutande myndigheten gällande exempelvis utbetalningar samt eventuella 
återbetalningar.  
 
 
 
                                                
118 Fi 2019/00124/S1 s. 10.  
119 Fi 2019/00124/S1 s. 3. 
120 Skatteverket, Villkor för att få rutavdrag, 2019. 
121SOU 2006:59 s. 305-306. 
122 SOU 1998:6. 
123 SOU 1998:6 s. 206. 
124 SOU 2006:59 s. 310. 
125  Baekkevold, Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, kommentaren, Karnov. 
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3.3.1 Fakturamodellen 
Initialt var förfarandet för skattereduktion sådant att den skattskyldige begärde 
skattereduktionen hos Skatteverket för sina egna omkostnader. Dock fanns ett intresse av ett 
mer funktionellt och lättare system, varpå fakturamodellen infördes.126 Förfarandet regleras i 
lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.  
 
Fakturamodellen innebär att om en skattskyldig köper en hushållstjänst av en säljare som är 
godkänd för F-skatt, får köparen skattelättnaden redan vid själva köpet genom att parterna enas 
om att arbetskostnaden reduceras för köparen. Det är alltså den som utför tjänsten som ansöker 
om resterande betalning av Skatteverket efter att kunden betalat sin del.127 Företag som har 
hushållsarbete som sysselsättning får själva hantera sina RUT och ROT ansökningar där de 
måste avgöra och säkerställa vad som är materialkostnader och vad som är arbetskostnader. 
Företagen måste även försäkra att de uppställda villkoren för skattereduktionen är uppfyllda, 
varför även stora krav ställs på företagarna i detta avseende.128 Med anledning av att 
Skatteverket erlägger betalning till den som utfört tjänsten tillgodoses tillika köparen formellt 
en preliminär reduktion av skatten, och dennes inkomstdeklaration kommer innehålla uppgifter 
om den preliminära skattereduktionen. I teorin får köparen en preliminär skattereduktion redan 
vid betalning till säljaren då köparen inte lämnar ersättning för hela arbetskostnaden.129  
 
För personer som inte är godkända för F-skatt är förfarandet annorlunda från dem med F-skatt. 
I situationer som dessa är storleken på skattereduktionen ekvivalent med de arbetsgivaravgifter 
som tas ut på det vederlag som ges för prestationen. Den skattskyldige ska redovisa 
transaktionen i en förenklad skattedeklaration de månader som ersättning utbetalas.130 En 
köpare som anlitar någon som saknar godkänd F-skatt får således ett mer omfattande ansvar i 
och med att det är denne själv som svarar för kontakten och redovisningen till Skatteverket.131  
 
Det finns även möjlighet för en anställd att erhålla skattereduktion när arbetsgivaren betalar för 
RUT och ROT tjänster. En sådan betalning från arbetsgivaren likställs med en förmån, vilken 
värderas till marknadsvärdet.132 Arbetsgivaren ska i sådant fall ta hänsyn till förmånsvärdet, 
och arbetstagarens skattereduktion ska minska dennes preliminära skatteavdrag.133  
 
En skattskyldig kan följaktligen få skattereduktion för hushållsarbete i tre olika situationer; när 
personen erhållit en skattepliktig förmån av utförda hushållsarbetet, när personen haft 
kostnader för hushållsarbete som genomförts av någon som är godkänd för F-skatt och  
slutligen när en person haft utgifter för hushållstjänster utförda av någon som inte är godkänd 
för F-skatt men den skattskyldige har redovisat detta i en förenklad skattedeklaration.134  
 

                                                
126 Andersson & Dahlberg & Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 
11 §, Zeteo.  
127 Prop. 2008/09:178 s. 21. 
128 SOU 2018:49 s. 178-179. 
129 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 7.  
130 Andersson & Dahlberg & Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 
11 §, Zeteo.  
131 Skatteverket, Villkor för rot- och rutavdrag, Rättslig vägledning, 2019. 
132 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 144. 
133 Skatteverket, Skattereduktion för förmån av rot- och rutarbete ska räknas in, Rättslig vägledning, 2019. 
134 Andersson & Dahlberg & Saldén Enérus & Tivéus, Inkomstskattelag (1999:1229) kommentaren till 67 kap. 
11 §, Zeteo.  



 
 

 

20 

Den som utför hushållsarbetet och faller under 67 kap. 16-17 §§ IL kan enligt 6 § lagen om 
förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ansöka om resterande betalning för utfört 
hushållsarbete av Skatteverket i och med rätten till skattereduktion. 67 kap. 16 § IL gäller för 
tjänsteutförare som är godkända för F-skatt, medan 67 kap. 17 § IL avser förhållanden där 
tjänsten utförts utanför Sverige och någon näringsverksamhet ej bedrivs i Sverige, men 
liknande intyg och kontroll av detta finns till hands som kan jämställas med F-skatt.135 Det 
framgår sedan av 8 § i lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete att 
“Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats”. 
 
Den som utfört hushållsarbete kommer erhålla betalning både från kunden och från 
Skatteverket, där betalningen från kunden är en premiss för att Skatteverket ska erlägga 
resterande betalning. I en utredning136 konstaterades att det inte bör krävas att vederbörande 
ska bifoga några fakturor för att erhålla betalning av Skatteverket, men att den som utfört 
tjänsten kan behöva styrka eventuella händelser och uppgifter vid en framtida kontroll. Det 
framkommer av sagda utredning att om tjänsten utförs till en privatperson som inte bedriver 
näringsverksamhet åligger det inte utföraren någon skyldighet enligt mervärdesskattelag 
(1994:200), ML, att upprätta sådana fakturor. Dock krävs det att BFL:s regler om verifikation 
ändock efterlevs.137 Efter att en deklaration kontrollerats kan detta resultera i att den 
skattskyldige får betala mer alternativt får tillbaka skatt. Kontroller sker både maskinellt och 
manuellt. Det är inte ovanligt att skatterevisioner utförs på företags bokföringsmaterial och det 
underlag som företaget använt för att erhålla visst skatteunderlag eller avdrag. För branscher 
där skattefel förekommer i större utsträckning sker så kallade riktade kontroller för att särskilt 
granska att exempelvis svartarbete inte förekommer.138 Områden där risk att felaktiga uppgifter 
redovisas är högt är bland annat inom byggbranschen, och således sker särskild kontroll av 
ROT avdrag. Även inom städbranschen förekommer skattekontroller, där kontrollen till stor 
del syftar till att minska illojal konkurrens samt förbättrade villkor för dem som arbetar i 
städbranschen och således ofta nyttjar RUT avdraget.139 Skatteverkets kontroll av de uppgifter 
som kommer in av privatpersoner och företagare är således ett viktigt led i arbetet mot ett bättre 
samhälle och minskad illojal konkurrens på marknaden.140 Det anförs att den kontroll som 
Skatteverket genomför kommer utgå från de uppgifter och upplysningar som framgår av 
skattereduktionsansökan och bifogade fakturor. Kontrollen begränsas dock med anledning av 
att Skatteverket inte har möjlighet att utreda vart och vad för arbeten som faktiskt skett, samt 
om de skett inom eller utanför Sverige.141  

3.3.2 Köparens kontroll av utförarens F-skattsedel 
För att få tillgång till RUT och ROT avdragen krävs vid anlitande av en näringsidkare som 
utför arbetet att denne har godkänd F-skattsedel, varför köparen måste undersöka huruvida 
detta är fallet vid anlitandet.142 Om en privatperson istället anställs, det vill säga en person utan 

                                                
135 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 7.  
136 SOU 2008:57.  
137 Fall, J., Hushållstjänstutredningens betänkande, SvSkT 2008:8, s. 545.  
138 Skatteverket, Syftet med skattekontrollen, 2019. 
139Skatteverket, Ekonomisk brottslighet, 2019.  
140 Skatteverket, Syftet med skattekontrollen, 2019. 
141 Innerstedt, K., Skattelättnader för hushållsarbete, SvSkT 2007:8, s. 521. 
142 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 158. 
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godkänd F-skattsedel och icke redovisningsskyldig av mervärdesskatt, sker detta istället genom 
en förenklad skattedeklaration och kontroll sker därmed ej av köparen.143 
 
  

                                                
143 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 127. 
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4. Skattefusk inom RUT och ROT arbeten 
Vi kommer nedan presentera vår analys där vi kommer undersöka om lagens utformning 
angående rätt till skattereduktion för hushållsarbete möjliggör för skattefusk. Vårt underlag i 
analysen kommer bland annat bestå av en undersökning kring eventuella systembrister inom 
myndigheters skattekontroll, en redogörelse kring eventuell gränsdragningsproblematik, 
intervju från Skatteverkets skattebrottsenhet, statistik samt ett urval av domar gällande 
skattefusk inom hushållsarbete.  
 
Vår välfärdsstat har för avsikt att vara tillgänglig för alla, att den finansieras genom skatt samt 
att medborgarna kan förlita sig på att erhålla stöd när så krävs. Det är av stor betydelse att 
välfärden inte missbrukas. Idag är den ekonomiska brottsligheten gällande skattefusk och 
bedrägeri ett rådande problem, där rätten till bidrag genom RUT och ROT arbete är ett exempel 
på system som anses förse den organiserade brottsligheten med finansiella medel. Det redogörs 
i Ekobrottsmyndighetens lägesrapport144 att opålitliga företag eller företag som aldrig existerat 
utnyttjar rätten till bland annat skattereduktion för hushållsarbeten för sin egen vinning.145 I 
regeringens proposition “Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott”146 
framkommer det att manipulerade eller helt oriktiga handlingar många gånger ligger till grund 
för senare påträffad brottslighet.147  
 

4.1 Skattekontroll 

4.1.1 Inledning 
Sveriges skattepolitik har som mål att fördelningen av välfärd ska ske på ett rättvisande sätt. 
Regelverket ska vara enkelt att förstå och inte medföra omotiverat höga kostnader för 
administrativa åtaganden. Anspråket på ett enkelt regelverket måste dock jämföras med vikten 
att skattemedel ska handhas på legitimt sätt samt att skattefusk ska motverkas. För att bygga 
upp tillit till skattesystemet krävs det att Skatteverket ständigt arbetar med att motarbeta 
skattebrott och annan ekonomisk brottslighet inom det skatterättsliga området.148 Skatteverket 
arbetar bland annat med att kontrollera om företag och privatpersoner betalar rätt slags skatt 
och att det sker på ett korrekt sätt. Skattekontrollen är mycket viktig i och med att den bidrar 
till samhällets vilja att göra rätt. Utgångspunkten i kontrollen är att den ska vara framåtsyftande 
och ge kunskap för att minska skattefel. Inom vissa branscher och för vissa avdrag och bidrag 
där det föreligger stor risk att fel begås, genomförs specifika kontroller i hopp om att upptäcka 
eventuella skattefusk.149  
 
Skatteverket har för avsikt att utöka kontrollen för att komma till bukt med skenföretag som 
utnyttjar RUT och ROT avdragen felaktigt genom att exempelvis redovisa felaktiga uppgifter. 
En utökad kontroll innebär flera positiva konsekvenser för välfärden och minskar antalet 

                                                
144 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, 2015.  
145 Regeringskansliet, ”Det kriminella mjölkandet av välfärden ska stoppas”, Debattartiklar, 2015-09-24. 
146 Prop. 2018/19:12.  
147 Prop. 2018/19:12 s. 10.  
148 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 5-6.  
149 Skatteverket, Syftet med skattekontrollen, 2019. 
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oärliga aktörer som bedriver systematiskt fusk, dock måste integritetsfrågan enligt oss beaktas, 
vilket kommer redogöras för nedan.150  
 
Brottsförebyggande rådet konstaterade att med fler tillgängliga förmåner kan det komma fler 
bedrägerier, något som även kunde påvisas när RUT och ROT avdragen infördes. För RUT och 
ROT avdragen kunde detta tydligt utpekas gällande faktumet att skattereduktionen direkt 
minskade det belopp som framgick av fakturan till kunden, där företaget sedan begär resterande 
belopp av Skatteverket. Brottsförebyggande rådet upplyser dessutom om att utbetalningar som 
sker direkt ofta är föremål för bedrägeri. Den som erhåller RUT alternativt ROT avdrag 
meddelas av Skatteverket att en skattereduktionsansökan skickats in av den som utfört 
hushållsarbete. Den som mottar sådan underrättelse har således möjlighet att uppmärksamma 
Skatteverket att ansökningen i fråga inte är korrekt. I de fall underrättelsen sker via fysiskt brev 
förekommer det att bedragarna tömmer brevlådan för att mottagaren aldrig ska upptäcka 
bluffen.151  

4.1.2 Integritetsfrågan vid utförande av skattekontroll 
Det framkommer av en lagrådsremiss gällande ett lagförslag152 om RUT och ROT avdrag att 
behovet av att motverka skattefusk och skatteundandragande måste beaktas inom 
skattekontrollen.153 Vi ställer oss dock frågande till hur pass långtgående skattekontroller som 
kan anses legitima, och i vilket skede frågan om intrång i enskildas integritet bör 
uppmärksammas. Trots att vi ser omfattande skattekontroller som något gynnsamt för 
välfärden och dess rättssäkerhet, anser vi att den personliga integriteten även måste beaktas. 
Enligt vår mening är ogrundade kontroller som sker utan någon som helst misstanke inte 
motiverade om de sker i för stor utsträckning. Vi tror att det kan få en negativ inverkan på en 
skattebetalare som aldrig skattefuskat eller redovisat felaktigt. I värsta fall kan sådana 
kontroller leda till att den enskilde inte känner sig betrodd och dennes tillit till staten raserar.  
Tvångsmässiga kontroller som sker slumpmässigt utan förvarning och utan misstanke för 
eventuellt brott kan innebära intrång i enlighet med 2 kap. 6 § RF, något som inte bör 
genomföras utan giltiga skäl i det enskilda fallet.154 Att en avvägning sker mellan rättssäkerhet 
och effektivitet i samband med att skattekontroll genomförs är av stor betydelse. En avvägning 
medför att kontrollen blir effektivare, samt det faktum att en effektiv kontroll kan resultera i att 
fler skattskyldiga medverkar och efterföljer skattesystemets bestämmelser, och att detta således 
sker utan tvång. En godtagbar balans mellan rättssäkerhet och effektivitet genererar i en stabil 
grund för framtida skattekontroller.155 Allmänhetens förtroende till skattesystemet och dess 
verksamhet förstärks genom ett gott och effektivt bemötande, och dess vilja att handla regelrätt 
ökar.156 
 
Vi finner det riskfyllt att inte värna om den enskildes integritet och tror att en skattebetalare 
som inte känner någon lojalitet till staten är mer benägen att medvetet skattefuska än en 
skattebetalare som känner full tillit. Dock finner vi viss problematik i beaktandet av integriteten 

                                                
150 Wetterqvist, A., Bedrägerier med "fasadföretag" ska stoppas – Skatteverket skärper kontrollen av ROT och 
RUT, Dagensjuridik.se, 2016-02-19. 
151 Brottsförebyggande rådet, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015, s. 346-347.  
152 SOU 2017:37. 
153 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 5-6.  
154 Hultqvist, A., Skillnaden mellan skattekontroll i samverkan och tvångsåtgärder, SvSkT 1994:6-7, s. 463. 
155 Hultqvist, A., Skillnaden mellan skattekontroll i samverkan och tvångsåtgärder, SvSkT 1994:6-7, s. 472. 
156 Bentley, D., Taxpayers' rights : an international perspective, s. 43. 
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då vi anser att förtroendet till staten inte endast skadas på grund av alltför ingående kontroller, 
utan att förtroendet även påverkas negativ ifall dess kontroller är alltför vaga. Vi ser en 
eventuell risk att företag som handlar regelrätt kan påverkas av den vaga kontrollen och därmed 
tappa sitt förtroende till staten, vilket i sin tur kan leda till att även dessa företag väljer att handla 
oriktigt då de annars riskerar att bli utkonkurrerade på marknaden.  

4.1.3 Skatteverkets anmälningsskyldighet 
Det föreligger, som ovan nämnt, en anmälningsskyldighet för Skatteverket och dess anställda 
gällande skatterättsliga brott, men kan även sträcka sig till att anmäla andra typer av brott. En 
anmälan ska alltså ske om de anställda i dess dagliga arbete stöter på felaktigheter som 
exempelvis redovisats i ett företags deklaration. Anmälan om brott ska endast genomföras ifall 
det kan presumeras att brottet kommer leda till påföljd, annars ska upptäckten förbises. Det 
framgår av 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL, att denna 
anmälningsskyldighet innebär ett undantag från den annars rådande sekretessen inom 
myndigheten.157  
 
I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordning (2011:1261), SFF, framkommer det att Skatteverkets 
anmälan ska sändas till åklagare så fort misstanke om brott uppkommit. Anledningen till detta 
är att åklagare ska kunna inleda en förundersökning med anmälan som grund. Det aktuella 
lagrummet, 18 kap. 8 § SFF, uppdaterades den 1 april 2019 genom att en ny punkt infördes 
gällande vilka brott som omfattas av anmälningsskyldigheten. Uppdateringen tar sikte på 
bedrägeribrott med koppling till RUT och ROT avdrag. Det är inte endast genomförda 
bedrägeribrott i samband med skattereduktionen som ska anmälas, utan även misstanke om 
förberedelser och försök till brott.158  
 
Vi finner det positivt att detta slag av bedrägeribrott nu har införts som en punkt under 
Skatteverkets anmälningsskyldighet. Att tydligt framföra att skyldigheten inte endast gäller 
bedrägeribrott överlag utan att specificera brottets art, anser vi leder till ett förtydligande av 
brottets allvarlighet.  

4.1.4 Skatteverkets brottsenhet 
Inom Skatteverket finns en självständig verksamhet, skattebrottsenheten, med uppdrag att 
undersöka, avslöja, motverka samt i största möjliga mån hindra att ekonomisk brottslighet 
förekommer. Skattebrottsenhetens arbete tar sikte på det skatterättsliga området, vilket 
framförallt är reglerat i skattebrottslagen. De är cirka 200 personer som arbetar som 
skattebrottsutredare i Sverige, med uppgift att behandla och undersöka de eventuella 
bedrägeriärenden som de erhåller av åklagare i syfte att klarlägga om brott förekommit.159 
 
På skattebrottsenheten i Karlstad har det kunnat konstateras att möjligheten till avdrag har 
öppnat upp ännu ett sätt att skattefuska på, främst inom ROT arbeten. Troligen sker det mest 
fusk inom ROT sektorn på grund av att de belopp som utgår från de tjänsterna är högre och 
därmed mer lönsamma än de som utgår från RUT tjänster. Konsekvenser som uppstått i och 
med osanna fakturor från oseriösa aktörer är att det uppkommit osund konkurrens inom 
                                                
157 Skatteverket, Brottsanmälan, Rättslig vägledning, 2019.  
158 Skatteverket, Brottsanmälan, Rättslig vägledning, 2019.  
159 Andersson, Birgitta, Bergström, Helene; skattebrottsutredare vid Skatteverket i Karlstad. Intervju 2019-04-
16.   
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branschen. Seriösa företagare möter svårigheter att konkurrera mot företagare som kan erbjuda 
kunder lägre pris i och med skattefusket.160  
 
Skattebrottsenheten i Karlstad är av uppfattningen att skattefusk inom RUT och ROT till största 
del sker genom medvetet fusk, att de företagare som begär utbetalning på grund av utfört arbete 
är väl medvetna om gällande regelverk. Enheten framför även att berörda kunder i många fall 
är medvetna om det skattefusk som sker, men att det också kan röra sig om enskilda som är 
ovetandes om vad som sker och vilka konsekvenser som handlandet kan resultera i. En kund 
som bekräftar att hushållsarbete har skett och godkänner företagarens inskickade uppgifter, 
trots att de är felaktiga, utför en brottslig handling och kan åtalas för medhjälp till bedrägeri. 
Skattebrottsenheten i Karlstad anför därav att en lämplig avskräckande åtgärd skulle vara att 
publicera bedrägerier på olika plattformar som faktiskt lett till åtal, så att framtida kunder blir 
uppmärksammade på att dess handlingar faktiskt kan vara brottsliga. Företagare som 
skattefuskar är beroende av att kunna redovisa existensen av en kund på det utförda arbetet, 
och genom att informera kunder om brottets allvarlighet skulle tillgängligheten av skattefusk 
kunna reduceras. Skattebrottsenheten i Karlstad är av uppfattningen att färre kunder kommer 
vara benägna till att medverka till eventuella bedrägerier ifall publiciteten kring brottet ökar.161 
Vi är eniga om ovan anförda resonemang gällande publicering av domar, då vi har 
uppfattningen att gemene man skulle bli mer medveten om brottets allvarlighet, som i sin tur 
skulle kunna leda till mindre skattefusk.  

4.1.5 Skatteverkets kontrollverksamhet 
Skatteverket har beräknat att svenska staten går miste om cirka 130 miljarder kronor i intäkter 
från skatt per år på grund av skattefusk och skattefel. Denna uteblivna summa påverkar 
välfärden negativt och företagande i stort.162 Målsättningen med den skattelagstiftning som 
finns är att skattskyldiga ska känna förtroende för systemet och dess rättssäkra tillämpning. De 
regler som finns ska vara lätta att tillämpa samt arbeta emot skattefusk och skatteflykt. Om 
åtgärder mot skattefusk och liknande inte förekommer mister skattesystemets sitt förtroende.163 
 
Skatteverket investerar en stor andel resurser på att reformera skattekontrollen till det bättre. 
Exempelvis har det diskuterats i en SOU164 från 2018 att informationsskyldighet angående hur 
skattskyldiga planerar sin skatt ska införas, detta för att Skatteverket ska kunna omfördela sina 
resurser så att myndigheten inte behöver undersöka skattesubjektens skatteupplägg i samma 
omfattning. Detta skulle således frigöra resurser och kapital från denna sektion av Skatteverket 
och istället gå till bland annat kontrollverksamheten. En sådan reformering skulle dock initialt 
medföra att resurser skulle läggas på att finna fungerande upplägg för detta innan 
omfördelningen av resurser kan ske.165 Genom att skattskyldiga måste lämna fler uppgifter till 
Skatteverket än vad de gör idag skulle det kunna resultera i att uppdagandet av skattefusk och 
liknande ökar. Vi finner att ett sådant införande kräver en avvägning. Det måste enligt oss 
beaktas att det kan bli betungande för enskilda och företag som redan har stora administrativa 

                                                
160 Andersson, Birgitta, Bergström, Helene; skattebrottsutredare vid Skatteverket i Karlstad. Intervju 2019-04-
16.  
161 Andersson, Birgitta, Bergström, Helene; skattebrottsutredare vid Skatteverket i Karlstad. Intervju 2019-04-
16.  
162 Bet. 2009/10:SkU1y  Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010, s. 66.  
163 SOU 2018:91 s. 163.  
164 SOU 2018:91. 
165 SOU 2018:91 s. 169. 
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kostnader och lägger mycket tid på att rapportera in rätt information till myndigheter och 
kunder. Det finns troligtvis även en risk för att vissa företag kommer ha svårigheter att 
exempelvis rapportera in sitt skatteupplägg om några ingående kunskaper om detta inte 
föreligger. En annan faktor som är värd att diskutera är huruvida detta kan anses 
integritetskränkande eller ej för skattskyldiga. Vad ett företag exempelvis har för upplägg och 
hur de planerar sin verksamhet kan enligt oss vara känsligt och risk för att sådana uppgifter 
sprids ökar i och med att de måste blotta sina upplägg för en myndighet. Sedan finns aspekten 
att myndigheten måste motta ett stort antal rapporteringar från skattskyldiga, vilket i sig 
kommer kräva viss administrativ bearbetning och kontroll. Emellertid krävs det troligen mer 
resurser att genomföra långtgående utredningar om företags upplägg än att erhålla ett 
basunderlag av varje företag.166 Dessa konsekvenser ska således vägas mot syftet med att öka 
kontrollen. Vi har uppfattningen att ju mer uppgifter som måste styrkas och finnas tillgängliga, 
ju svårare blir det att använda exempelvis simulerade företag och kunder som verktyg för den 
ekonomiska brottsligheten. De företag som innan kommit undan i och med att rådande kontroll 
bygger på stickprovtagningar med mera, kommer möta ytterligare hinder att ta sig över för att 
kunna genomföra någon form av skatteundandragande. En förbättrad kontroll genomförd av 
Skatteverket kommer enligt vår analys på sikt leda till att målbilden om minskat skattefusk 
samt ökat förtroende för skattesystemet realiseras.  

4.1.6 Skattefelsmodellen 
Som tidigare nämnt framtog Skatteverket under våren 2017 en rapport167 angående skattefusk, 
Skatteverkets kontroll samt skattesystemet i stort. Undersökningarna som låg till grund till 
denna rapport hade till syfte att bedöma allmänhetens syn på Skatteverkets support, dess attityd 
till skattesystemets utveckling och vilken uppfattning som föreligger gällande skattefusk. 
Undersökningen hade även till syfte att klargöra om målsättningen inom Skatteverket uppfyllts 
samt utgöra underlag för verksamhetens framtida planering. Resultatet från dessa 
riksomfattande studier utmynnade i en rapport som delades upp i två delar beroende på 
målgrupp; medborgarundersökningen och företagsundersökningen.168   
 
Redogörelsen utav denna rapport baseras på “skattefelsmodellen”, en modell som 
systematiserar och strukturerar utvecklingen inom det berörda området. Modellen är teoretisk 
och bygger på empiriska undersökningar gällande skattesubjektens beteende och vad det är 
som påverkar deras handlande. Skatteverket har genom skattefelsmodellen påvisat att skattefel 
kan fastställas av fem olika faktorer, där Skatteverket lättare kan påverka vissa av dem. De fem 
faktorer som undersökningarna utgår från är; motivation, social tillit, förutsättningar att göra 
rätt, felutrymme och upplevd risk för upptäckt.169  
 

                                                
166 SOU 2018:91 s. 170. 
167 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen). 
168 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen), s. 2 och 5. 
169 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen), s. 21-22. 
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Figur 1: Skattefelsmodellen 
Källa: Skatteverkets rapport “Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets 
kontroll (Företagsundersökningen)”, 2018-03-26 
    
Motivation och social tillit kategoriseras in i medborgarperspektivet på grund av att dessa 
faktorer till stor del influeras av företeelser som ej faller inom Skatteverket verksamhet. 
Motivation och social tillit handlar om den enskildes ambition att medverka till den offentliga 
sektorns finansiering samt dess förtroende till samhällets institutioner. Samhällets generella 
normer, fördelningen av statligt kapital samt utformningen av de rådande reglerna på 
skatteområdet har en stor påverkan på den enskildes inställning som medborgare. 
Förutsättningar att göra rätt, felutrymme och upplevd risk för upptäckt handlar istället om den 
enskildes ambition att agera skattebetalare. Detta perspektiv, skattebetalareperspektivet, kan 
Skatteverket påverka i större utsträckning än det tidigare perspektivet. Faktorerna som faller in 
under medborgarperspektivet har alltså en indirekt effekt på skattebetalarnas medverkan, 
medan skattebetalarperspektivets faktorer har en direkt påverkan på individernas medverkan 
till att betala skatt på ett regelrätt sätt.170 
 
Det framgår av Skatteverkets årsredovisning 2018171 att skattefelsmodellen används inom 
verksamheten för att förtydliga skattefelen och på så sätt försöka minimera att fel uppstår. 
Genom att beakta de fem faktorerna har Skatteverket bedömt att skattefelet mellan år 2017 och 
2018 har varit av samma omfattning.172 Denna metod kommer över tid kunna ersättas eller 
utökas med sammanställningar av de granskningar som gjorts på området.173 
 

                                                
170 Skatteverket, Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll 
(Företagsundersökningen), s. 22. 
171 Skatteverket, Årsredovisning 2018, 2019. 
172 Skatteverket, Årsredovisning 2018, 2019, s. 20.  
173 Skatteverket, Årsredovisning 2018, 2019, s. 26.  
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De insatser som Skatteverket kan företa i och med identifieringen av de fem 
skattefelsfaktorerna är; vägledning, attitydpåverkan, kontroll och strukturutveckling. Resurser 
inom verksamheten bör nyttjas på bästa möjliga sätt, vilket sker ifall tillräcklig kunskap om 
riskerna innehas. Med utgångspunkt från en sådan kunskap kan riskerna uppskattas och insatser 
prioriteras. För att identifiera och undersöka riskerna har specifika program- och 
insatsanalytiker blivit tillsatta. Dessa utformar förutsättningar för en metodisk bevakning av 
hur risker har behandlats.174  
 
Skatteverket vidtog under 2018 åtgärder mot grupper med hög risk för skattefusk, där åtgärder 
riktade mot privatpersonerna påvisade gott resultat. Även risker mot företagare identifierades, 
däribland specifika åtgärder för reducering av osund konkurrens som uppstår i och med 
skattefusk, skattedrivna företeelser samt allvarligt skatteundandragande. Även inom 
folkbokföringen har åtgärder vidtagits för att kontrollera de grenar där risken för att 
felaktigheter uppstår är störst, trots att folkbokföringen är ett område som ligger i bakkant med 
riskanalysarbetet. Under 2019 kommer det även inom denna del av Skatteverkets verksamhet 
initiera ett riskanalysarbete mot de risker som i nuläget råder. Som grund till dessa insatser för 
att motverka skattefusket ligger alltså skattefelsmodellen.175 
 
Vi anser att Skatteverkets framtagande av skattefelsmodellen är ett steg i rätt riktning då 
modellens utgångspunkt verkar generell och bred i sin omfattning. Enligt vår mening är 
identifieringen av de fem skattefelsfaktorerna utav stor betydelse för framtida undersökningar 
och eventuella förändringar inom skattekontrollen. Vi är positivt inställda till idén om att 
komma till bukt med problemet genom att finna kärnan till varför skattefusk sker och på så sätt 
försöka finna de faktorer som har störst påverkan på individen. Att eftersträva en förändring i 
medborgarnas syn på skattesystemet anser vi kan resultera i en reducering av dagens 
problematik kring skattefusk, då en total eliminering endast utgör en utopi. 

4.1.7 Krav på elektronisk betalning 
Regeringen sände under 2018 ut ett lagförslag176 på lagrådsremiss gällande införande av ännu 
ett villkor för rätten till skattereduktion för hushållsarbeten. Förslaget innebar att ett nytt krav 
skulle införas gällande betalningen mellan kund och utövaren för den utförda tjänsten. Det nya 
kravet innebar att betalningen för RUT och ROT arbetet ska ha skett elektroniskt för att 
utföraren ska kunna begära utbetalning från Skatteverket enligt fakturamodellen. Elektronisk 
betalning innebär att en betalningstjänstleverantör ska ha vidarebefordrat betalningen och att 
det av betalningen framgår vem som är avsändare och mottagare samt vilket belopp det berör 
och vilken tidpunkt det skett.177 Elektroniska betalningar som enligt lagförslaget anses legitima 
är bland annat kontokort, BankID, Swish och inbetalningskort.178 Syftet med förslaget om 
elektronisk betalning handlar om att införa krav på betalningsmedel som är spårbara. Kontroller 
av sådana betalningsmedel kommer troligen leda till ett mer effektivt arbete i och med att det 
då går att kartlägga betalningen.179 Ett tillåtande av betalning med kontanta medel innebär en 
osäkerhet på så vis att detta sker fysisk utan någon förmedling av en mellanpart. En 
identifiering av om kontant betalning har skett innebär svårigheter avseende om den verkligen 
                                                
174 Skatteverket, Årsredovisning 2018, 2019, s. 83.   
175 Skatteverket, Årsredovisning 2018, 2019, s. 84. 
176 SOU 2017:37. 
177 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 8. 
178 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 11. 
179 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 9. 
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avser ett reellt köp, och möjligheten till en givande kontroll reduceras. Att medge rätt till köp 
med kontanta medel kan innebära att skattereduktionen för hushållsarbeten och utbetalningar 
som följer därav beviljas på oriktiga grunder.180 Den väsentliga skillnaden mellan kontant 
betalning och elektronisk betalning är således att den kontanta betalningen kan ske utan att 
lämna några som helst spår efter sig medan den elektroniska registreras och en identifiering av 
parterna sker.181  
 
Vi anser ett införande av lagförslaget som motiverat och finner att kravet på spårbara 
betalningsmedel kommer bidra till arbetet mot att motverka skattefusk. Det aktuella 
lagförslaget har inte antagits, vilket är något vi ställer oss frågande till med anledning av att vi 
anser förslaget som skäligt och lämpligt. Enligt vår uppfattning kan införandet av lagförslaget 
innebära en förödande förändring för bedrägeriföretagen vars verksamhet till viss del 
finansieras av utbetalningar från Skatteverket med bluffakturor som grund. Även 
problematiken kring att samma person som utfört arbetet även är den person som begär 
skattereduktion tror vi kommer uppdagas, då Skatteverket genom den elektroniska betalningen 
kommer finna att avsändaren och mottagaren är den samma. Vi anser att det elektroniska 
alternativet Bank ID är en av de åtgärder som är lämpliga att införa då detta är kopplat till ett 
visst subjekt.182 Således skulle det vara svårare att använda icke existerande kunder då Bank 
ID måste upprättas för dessa personer.  
 
Som det nuvarande systemet ser ut kan fysiska brev skickas från Skatteverket till dem som 
angetts som kunder av utförare för att meddela att ansökan om RUT eller ROT avdrag skickats 
in till Skatteverket. Som vi nämnt ovan förekommer det att bedragare åker runt och samlar in 
dessa brev från Skatteverket ur den påstådda kundens brevlåda så att denne aldrig blir varse 
om ansökan. Bank ID skulle således kunna vara ett alternativ även i denna aspekt enligt oss. 
Kunden skulle då behöva godkänna att ansökan skett av utföraren genom Bank ID och 
användandet av fysiska brev där kunden aktivt måste meddela att det är fråga om bedrägeri kan 
slopas. Vi finner det lämpligare att kunden aktivt måste godkänna att arbete utförts åt denne, 
än att kundens underlåtenhet används som bekräftade att ansökan är korrekt, vilket är fallet 
idag. I det fall kunden inte är medveten om att denne kan dömas till medhjälp till bedrägeri, 
finns det enligt oss en risk att kunden inte agerar och meddelar Skatteverket om felaktigheten, 
trots att denne tagit del av brevet.  
 
Givetvis förstår vi att Bank ID kan kapas eller liknande, men detta är i alla fall enligt oss ett 
förfarande som kräver mer av bedragarna än att åka runt och samla post, och därmed minskar 
antalet bedragare. Vi är dock medvetna om att införande av krav på Bank ID kan medföra att 
organisationer eller personer som exempelvis inte har möjlighet använda sådan tjänst motsätter 
sig det nya kravet. En lösning på detta kan enligt oss vara att staten kan erbjuda en likvärdig 
lösning för människor som inte har möjlighet att använda Bank ID, att dessa kan identifiera sig 
på annat vis, exempelvis hos Skatteverket eller annan myndighet. Vi vill understryka att vi 
tycker att RUT och ROT avdraget ska vara tillgängligt för alla, och att det inte ska vara extra 
svårt för människor utan tillgång till Bank ID att använda avdraget. Vi tror inte att alternativet 
för dem utan tillgång till Bank ID skulle överbelasta exempelvis Skatteverket, då de flesta bör 
vilja använda Bank ID på grund av dess enkla tillvägagångssätt. Sammanfattningsvis har vi 
uppfattningen att införande av elektronisk legitimering skulle motverka skattefusk inom RUT 
och ROT avdraget, och att detta samtidigt inte skulle vara alltför belastande för användaren.  
                                                
180 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 9.  
181 Lagrådsremiss 2018-05-17 Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag s. 10. 
182 BankID, BankID och säkerhet, 2019. 
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4.1.8 Skattekontrollens konsekvenser 
Vi anser att det rådande problemet gällande skattefusk vid skattereduktion för hushållsarbeten 
till viss del handlar om en systembrist inom skattekontrollen, men att det är en brist som är 
svårundviklig i och med instiftande av denna typ av rättighet. Skattereduktion för RUT och 
ROT arbeten har visat sig mycket uppskattat och utnyttjas av drygt en miljon svenskar varje 
år.183 Vi finner det naturligt att en sådan rättighet även medför olägenheter, men att det ständigt 
bör arbetas för en reducering av dessa. Kontrollen kommer troligen aldrig bli fullständig i och 
med antalet användare, men enligt vår mening kan förbättring fortfarande ske. 
 
Framtagandet av skattefelsmodellen tycker vi tyder på att möjligheten till skattefusk har 
uppmärksammats och att skattekontrollen är under utveckling. Vi anser även att ändringen av 
8 kap. 18 § SFF styrker detta. Vi finner att Skattebrottsenheten i Karlstads konstaterande 
gällande publicering av bedrägeridomar skulle ha en positiv inverkan på motverkandet av 
skattefusk. Dock anser vi att avslaget av lagförslaget om “Krav på elektronisk betalning för rätt 
till rut- och rotavdrag” tyder på det motsatta, trots att det enligt oss fortfarande finns ett behov 
av förändring.  

4.2 Gränsdragningsproblematik 
Den ekonomiska politiken kräver för att vara så effektiv som möjligt att skattelagstiftningen 
följer vissa principer som förverkligar detta. Principerna i fråga ska bland annat möjliggöra att 
individer och företag har förtroende för skattesystemet samt att rättssäkerheten upprätthålls. 
Detta kan förverkligas genom att skatterna som tas ut ska vara proportionerliga mot dess 
ändamål och inte vara mer betungande än nödvändigt. Det är även av stor vikt att dessa regler 
är tydligt utformade för att inte skapa svårtolkade gränsdragningsproblem.184 Frågan om vilka 
arbeten som ska innefattas av skattereduktion för hushållsarbete och området de får utföras 
inom kan skapa en gränsdragningsproblematik för alla inblandade parter. Oklar lagtext och 
bristande tillgång till relevant praxis skapar frågeställningar som belastar 
förvaltningsdomstolarna, företag samt privatpersoner. Ett alternativ som presenterats för att 
påskynda hela processen och minska belastningen är att införa möjlighet för privatpersoner och 
företag att få förhandsbesked.185  
 
Av propositionen186 till RUT avdraget kan det utläsas vad som främst bör falla inom avdragets 
område.187 Det har dock med tiden framkommit nya förslag och begränsningar om vilka 
hushållstjänster som ska berättigas skattereduktion, exempelvis föreslog regeringen 2015 att 
matlagning inte ska innefattas samt att städarbete ska inskränkas till att endast innefatta 
städning av enklare art. För att påvisa gränsdragningsproblemaktiken framgår det av 
propositionen188 att det är viktigt att notera att begreppet matlagning inte omfattar all sorts 
matlagning eller tillhörande områden samt att det ska ske på vissa platser.189 Matlagning i privat 
trädgård innefattas190, både enklare och professionell matlagning, men inte om det sker i 

                                                
183 Blank Thörnroos, P.,  Rot och Rut en succé - men det kan bli bättre, SN 2013, s. 275. 
184 Prop. 2015/16:1 s. 184. 
185 Innerstedt, K., Skattelättnader för hushållsarbete, SvSkT 2007:8, s. 522. 
186 Prop. 2006/07:94. 
187 Prop. 2006/07:94 s. 41. 
188 Prop. 2015/16:1. 
189 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
190 Prop. 2006/07:94 s. 41. 
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närliggande restaurang, eller utkörning av matkassar.191 Inte heller innefattas exempelvis 
servering av mat, disk- och dukningstjänster.192 Om tjänsten är en så kallad cateringtjänst enligt 
7 kap. 1 § st. 1 p. 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kan den skattskyldige inte samtidigt 
få skattereduktion i enlighet med 67 kap. 13 c § p. 5  IL.  
 
Det ovan sagda är endast ett exemplifierande av de olika gränsdragningsproblem som kan 
uppkomma i och med att det inte är alltför tydligt vad som egentligen menas med “matlagning”. 
I skrivande stund innefattas inte matlagning längre av RUT avdraget, vilket vi menar har sin 
grund i att begreppet medförde frågeställningar och missförstånd över vad ett sådant begrepp 
innebär, och kunde därmed inte längre motivera ett avdrag. Såsom RUT avdraget såg ut innan 
rätt till skattereduktion för matlagning togs bort, omfattades även yrkesverksamma kockar och 
bartenders, vilka inte kunde jämställas med det arbete den skattskyldige själv tänkas utföra. 
Det framgår dock av motiven för slopning av matlagning i RUT avdraget att en barnvakt eller 
liknande fortfarande kan tillaga mat om detta sker i naturlig relation till tjänsten. Det ansågs ej 
lämpligt att tillåta att enklare former av matlagning innefattas av RUT avdraget på grund av att 
gränsdragningsfrågor skulle fortsätta att uppkomma. Det blir i sådana situationer fråga om vilka 
ingredienser är att anse som enkla, vilken utbildning får personen ha och vilka redskap och 
tekniker får tillämpas, och skapar därmed en avsevärd ovisshet för kunden och utföraren.193  
 
Vid införandet av så kallade “enklare städarbete” i 67 kap. 13 § p. 1 IL ansåg kammarrätten, 
KR, i Jönköping att beteckningen är för vag samt orsakar gränsdragnings- och 
tolkningsproblem för inblandade parter. Skatteverket framförde att lagtexten bör innehålla 
exempel på vad som menas eller inte menas för att motverka gränsdragningsproblematiken. 
Företaget About Time AB menade att problematik och förvirring kan uppstå i och med den 
teknik och redskap som används för städning kan vara av kvalificerad art och därmed ej 
innefattas i “enklare städarbete”.194 
 
För att konkludera ovan berörda problemframställning kan det av oss påstås att det råder 
omfattande gränsdragningsproblematik. Vi finner med anledning av de stora summor som 
utgår varje år till skattskyldiga som yrkat RUT och ROT avdrag att denna problematik bör 
elimineras i bästa möjliga mån. När det finns luckor och oklarheter i en lagtext kan detta enligt 
vår uppfattning skapa tillfälle för företag och privatpersoner att utnyttja systemets brister till 
sin egen fördel, det vill säga en form av skatteflykt. Låt säga att ett företag som egentligen inte 
utför städtjänster av enklare art likväl i sin ansökan, faktura och bokföring beskriver utförandet 
som sådant och därmed erhåller ersättning från Skatteverket. Vi anser att detta förfarande kan 
kategoriseras under begreppet skattefusk. Genom att använda oriktiga uppgifter har den 
skattskyldige utnyttjat systemet, och bristen på kontroll möjliggör att förfarandet kan pågå en 
längre period utan eventuell anmärkning. Vi kan även se att företag utnyttjar 
gränsdragningsproblematiken genom att utnyttja avdragens omfattning till sin bristningsgräns. 
Genom att exploatera och förvränga uppgifter kan dessa företag varje år erhålla stora summor 
pengar som de egentligen ej är berättigade till. Vi kan även se att gränsdragningsproblematiken 
skapar en osäkerhet som påverkar även andra problemområden inom RUT och ROT avdragen. 
Om det är tvivelaktigt kring vad RUT eller ROT avdragen innebär kan det enligt oss finnas 
hinder i att lösa resterande problem såsom kontrollbristen då gråzonen om vad städarbete, 
matlagning med mera innefattar är för stor.  
                                                
191 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
192 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
193 Prop. 2015/16:1 s. 188. 
194 Prop. 2015/16:1 s. 187. 
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För att nå en lösning på problemet måste dess kärna identifieras. De huvudsakliga problemen 
skulle kunna ligga i en kombination av otydliga definitioner i lagtext, bristande praxis, 
bristande kontroll samt utformning av fakturor och kravet på sådan. Sett till 
gränsdragningsproblematiken är en lösning enligt oss att lagtexten uppdateras till att innehålla 
mer information och exempel på vad som menas med de olika begreppen. Som ovan anfört kan 
en vag och otydlig utformning av en språklig sats resultera i diverse tvister samt osäkerheter. 
En föreskrift med osäkert innehåll äventyrar legalitetsprincipen; en princip som är essentiell 
inom skatterätten. Vi finner det även lämpligt att berörda myndigheter i större utsträckning 
publicerar dessa exempel på sina medier och uppdaterar dem i takt med tillkommande praxis 
för att uppmärksamma och förtydliga gällande rätt för allmänheten. Detta skulle således minska 
den arbetsbörda som ankommit på förvaltningsrätten, FR, och minska osäkerheten hos 
privatpersoner och företag som vill ansöka om skattereduktion för hushållsarbete.  Det är enligt 
oss även relevant att diskutera huruvida individers okunskap kan medföra att skattefel begås 
omedvetet. I fall den utbetalning som utföraren av ett hushållsarbete begär inte godkänns av 
Skatteverket, finns en risk att kunden måste betala hela arbetskostnaden vid köp av 
hushållsarbete.195 Vi ställer oss eniga med ovan anförda förslag om förhandsbesked till de som 
ansöker om avdragen som skulle kunna reducera risken för sådana felaktigheter.Vi drar 
slutsatsen från detta att det är av stor vikt att kunden själv ansvarar över att utföraren har rätt 
att erhålla ersättning från Skatteverket, samt att undersöka sin egen rätt till reduktionen. Köpare 
av en tjänst kan ha uppfattningen att exempelvis RUT avdrag kommer ges, och likaså säljaren, 
men att det sedan visar sig att Skatteverket ger avslag på detta när betalning redan erlagts och 
arbete utförts. Vi har uppfattningen att detta kan leda till att personer och företag är mer 
restriktiva med att nyttja RUT och ROT avdragen, vilket ett klargörande av 
gränsdragningsproblematiken skulle kunna lösa.  
 
Gränsdragsningsproblematikens upphörande skulle enligt oss minska utrymmet för skattefusk 
samt minska osäkerheten som kan ge upphov till skattefel. Den gränsdragningsproblematik 
som vi redogjort ovan kan även bekräftas av skattebrottsenheten i Karlstad, där även dem har 
uppfattningen att problematiken eventuellt kan minskas i och med tydligare och mer utförlig 
lagtext samt information på Skatteverkets hemsida. Kunder besitter inte alltid kunskap i vad 
som exakt innefattas av RUT eller ROT arbeten på det sätt som en utförare ofta har. Detta 
skulle även enligt skattebrottsenheten i Karlstad kunna motverka att kunder eller utförare som 
tror sig få rätt till avdrag av Skatteverket, men som sedan inte blir godkända, då måste betala 
hela summan själva.196    
 

4.3 Praxis 

4.3.1 Inledning 
Rättspraxis, framför allt prejudikat, har till uppgift att tillsammans med lagar ge vårt 
rättssystem en stabil grund. Avgöranden från domstolar med högsta auktoritet resulterar i 
prejudikat vilket anses särskilt vägledande för framtida rättstillämpning. Genom rättskipning 
fastställer domstolar hur landets lagar ska tolkas och tillämpas i det enskilda fallet. På de 
                                                
195 Broberg, A. & Svensson, U., ROT & RUT - de nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, s. 108.  
196 Andersson, Birgitta, Bergström, Helene; skattebrottsutredare vid Skatteverket i Karlstad. Intervju 2019-04-
16.  
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områden där lagstiftningen är begränsad eller helt saknas innehar rättspraxis en betydande roll, 
då ett framställande av en heltäckande lagstiftning inom vissa områden kan anses 
ogenomförbart. Rättspraxis kan i sådana fall klarlägga frågor som lagstiftaren inte tagit 
ställning till.197 
 
I vårt valda område; skattefusk inom RUT och ROT ansökningar, finner vi att utbudet av 
prejudicerande avgörande från högsta instans är begränsat. Därav kommer vår redogörelse 
nedan innefatta domar från de lägre instanserna, vilket har resulterat i att vår granskning har 
genomförts på ett mer kritiskt sätt. De avgöranden som vi nedan kommer redogöra för 
behandlar endast skattefusk inom ROT avdrag, vilket beror på att avgörande inom RUT avdrag 
är få till antalet och inte berör den problematik som vi granskar. Vi har valt att inleda med en 
skildring av fallens faktiska omständigheter för att sedan framföra vår egna analys av målen. 

4.3.2 Svea Hovrätt - Dom mål nr B 9277-12 
I ett mål198 om grovt bedrägeri framkom att fem större utbetalningar har gjorts av Skatteverket 
med anledning av fem olika skattereduktionsansökningar för utfört ROT arbete. Skatteverket 
anmälde händelserna en viss tid efter utbetalningarna samt begärde återbetalning när 
myndigheten blev varse om att påstådda tjänster aldrig ägt rum. Tingsrätten, TR, dömde den 
tilltalade för grovt bedrägeri i och med den skada den tilltalade orsakat Skatteverket samt för 
den vinning den tilltalade erhöll i och med förfarandet. Hovrätten, HovR, fastställde TR dom, 
men ändrade straffets längd. Den misstänkte personen har under båda rättegångarna nekat till 
anklagelserna om grovt bedrägeri.  
 
Det var mellan tidpunkterna 14 april 2010 till och med 9 juni 2010 som dessa fem ansökningar 
gjordes angående utbetalning för utfört ROT arbete. Den tilltalade har sedan mellan 
tidpunkterna 30 april 2010 och 23 juni 2010 löst in aviseringarna fyra gånger på ett bankkontor 
och därefter fört in beloppen på sitt eget konto. Skatteverket har efter detta blivit medvetna om 
att de ROT arbeten som påståtts skett, aldrig har hänt. Skatteverket anmälde den tilltalade samt 
krävde återbetalning.  

4.3.3 Växjö Tingsrätts - Dom mål nr B 3948-10. 
Denna dom199 berör grovt bedrägeri och försök till sådant vid ROT avdrag, där de tilltalade 
lämnat oriktiga uppgifter för att erhålla ersättning av Skatteverket, vilket även de tilltalade 
erhållt vid olika tillfällen. TR fann att det rörde sig om stora summor samt systematisk och 
organiserad brottslighet, varpå fängelsestraff utdömdes. Detta mål berör således en liknande 
situation som Svea Hovrätt - Dom mål nr B 9277-12, det vill säga där de dömda ålades betala 
tillbaka beloppen med anledning av bedrägeri. Beloppen som utbetalades av Skatteverket hade 
således inte verklig grund.  
 

                                                
197 Warnling-Nerep, W., Vad är rätt?, s. 71-71.  
198 Svea Hovrätt, dom 2013-09-02, mål B 9277-12. 
199 Växjö Tingsrätt, dom 2011-03-25, mål B 3948-10. 
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4.3.4 Resonemang kring grovt bedrägeri 
Från anförda rättsfall kan vi utläsa att utbetalningar skett från Skatteverket till ansökande, detta 
trots att några reella transaktioner och arbeten aldrig ägt rum. Det kan därmed styrkas att det är 
möjligt för en person eller ett företag att erhålla ersättning genom blufförfarande. Det framgår 
inte ingående av fallen hur Skatteverket blev varse om att det rörde sig om bedrägeri, men vi 
utgår från att detta skedde genom verkets kontrollverksamhet. Vi har uppfattningen att 
skattefusk sker med jämna mellanrum med anledning av den statistik som finns på området om 
antalet skattefusk (se bilaga 2).  Det är inte alla skattefusk som blir upptäckta av statens 
kontrollverksamhet och därför tror vi det är möjligt och lönsamt för skattesubjekt att 
skattefuska. Vi tror inte att antalet skattefusk skulle vara av samma omfattning om majoriteten 
av bedragare blev ertappade och dömdes för bedrägeri. Fallen vittnar även om att Skatteverkets 
kontroll som sedan resulterade i dessa domar, gjordes efter de tilltalade i fråga erhållit 
ersättning från Skatteverket. Det fanns därmed möjlighet för personerna att skicka bluffakturor 
som sedan gick igenom utan anmärkning. Vi har uppfattningen att det bör finnas insatser som 
kan minimera att Skatteverket genom kontrollförfaranden i efterhand upptäcker skattefusk. 
Detta skulle således innebära mindre arbetsbörda för verket samt sätta hinder i ett tidigare 
stadium för bedragare. Om åtgärder som Bank ID skulle införas som krav för att bli godkänd 
av Skatteverket, skulle det enligt vår mening leda till att skattesubjekt som sysslar med 
bedrägeri måste förnya och avancera sina metoder för att komma åt RUT och ROT bidraget. 
Ett sådant krav skulle kunna filtrera bort ett antal bedragare som inte besitter sådan kunskap. 
Det är även som tidigare nämnt viktigt att hitta roten till problemet för att finna en lösning, och 
här kan vi se att kontrollverksamheten riktar sig mot brott som redan skett, och vi har 
uppfattningen att det finns anledningar att införa åtgärder i ett tidigare stadium, det vill säga 
redan innan bedragaren skickar in sin ansökan. Det innebär enligt oss mer arbete för 
Skatteverket att genomföra ingående undersökningar kring bedrägeri,  än om förslaget med 
obligatoriskt skatteupplägg samt krav på exempelvis Bank ID skulle införas. Ansvarsbördan 
fördelas således om. 
 
Sammanfattningsvis kan det från dessa rättsfall konstateras av oss att oäkta fakturor kan 
användas för att erhålla stora summor pengar av staten. Det ska även understrykas det faktum 
att Skatteverket har en kontrollverksamhet som kan identifiera sådant förfarande, men att det 
enligt oss dessvärre finns stor risk att många bedragare kommer undan med jämna mellanrum 
och att pengar från staten kommer finansiera organiserad brottslighet. Kontrollverksamheten 
är därmed ej fullständig och kräver förnyelser och eventuellt nya metoder likt de vi presenterat 
ovan om elektroniska betalningsmedel. Vi tycker även att större krav bör ställas på 
skattskyldiga som ansöker om RUT eller ROT bidrag, vars konsekvens blir att Skatteverkets 
arbetsbörda minskar samt försvårar för framtida bedrägeri. Vi tror som ovan diskuterat inte 
heller att införande av större krav på skattskyldiga i detta hänseende skulle innebära en 
integritetskränkning som inte vägs upp av de positiva delarna med att andelen skattepengar 
som går till bedrägeriverksamhet minskar. Detta styrks av det faktum att Skatteverket har som 
målbild att motverka olika former av brottslighet rörande skatt, exempelvis skattefusk och 
skatteflykt. En utgångspunkt för sådan bekämpning är att uppgifter lagras och hanteras digitalt 
samt att det sker ett effektivt informationsutbyte mellan Skatteverket och andra relevanta 
myndigheter. Detta skulle innebära en förändring från hur dagsläget ser ut då endast viss 
information får utbytas, vilket medför en restriktivare samverkan mellan myndigheterna. 
Skatteverket ska arbeta med legitim kontroll och ansvara över att skattesystemet fungerar 
såsom tänkt, vilket är en förutsättning för att motarbeta det fusk som förekommer.200 Vi har 
                                                
200 Skatteverket, Goda exempel från andra länders åtgärder mot skatteflykt, 2017-08-31, s. 4. 
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uppfattningen att skattskyldiga kommer godta höga krav vid RUT och ROT avdrag, där deras 
inbetalda skattepengar används till ärliga aktörer och planerade ändamål.  

4.3.5 Kammarrätten i Jönköping - Dom mål nr 1983-12 
Målet201 är ett domstolsavgörande där begäran till Skatteverket om utbetalning för utfört ROT 
arbete grundades på osanna förhållanden. Utföraren av arbetet har till Skatteverket yrkat 
utbetalning som om att full betalning av kunden för det genomförda arbetet hade skett, men så 
var inte fallet. Kunden hade i det verkliga fallet endast betalat utföraren för materialkostnaderna 
på grund av att arbetet inte motsvarade det som parterna tidigare kommit överens om. 
Felaktigheten i detta fall handlar således om att utföraren begär utbetalning som om kunden 
betalat för både materialkostnaderna och det utförda arbetet. I och med att det aldrig genomförts 
någon betalning för utfört arbete, föreligger det inte heller någon rätt till utbetalning för 
utföraren. Skatteverket beslutade efter upptäckten att återbetalning skulle ske av det aktuella 
beloppet, något som KR fastslog. 

4.3.6 Kammarrätten i Jönköping - Dom mål nr 2903-15 
Målet202 behandlar frågan om utförare av ett flertal ROT arbeten har rätt till yrkad utbetalning 
hos Skatteverket. Problematik har uppstått i och med oklarheter vilka slags kostnader som 
räknats med och utgör underlaget i den begärda utbetalningen, ifall beloppen endast utgörs av 
arbetskostnader eller om även materialkostnader inkluderats. De fakturor som utgör bevis 
innefattar inte några uppgifter om materialkostnader. Vittnen i målet, köparna av de olika 
tjänsterna, förtydligar att materialet har införskaffats av dem själva och att det funnit på plats 
när utföraren kommit till platsen. För att rätten till utbetalning på grund av utfört ROT arbete 
ska aktualiseras krävs det att underlaget är fullständigt samt att köparens utgifter för materialet 
går att konstatera. Köparna har inte rapporterat in bevis på dess utgifter, exempelvis kvitton, 
vilket leder till att utbetalningen inte kan medges. För att Skatteverket ska genomföra en 
utbetalning för utfört ROT arbete krävs det bevis på vilken part som erlagt materialkostnaderna, 
vilket det i detta fall inte fanns. KR ogillar därav yrkad rätt till utbetalning. 

4.3.7 Resonemang kring redovisade kostnader 
Av dessa fall kan vikten av att ROT avdraget rör arbetskostnaden och inte materialkostnaden 
konstateras. Det finns enligt oss en baktanke om varför just arbetskostnaden ska innefattas, och 
det är av de anledningar som ligger bakom själva införandet av skattereduktionen, det vill säga 
bland annat skapa fler arbeten och minska svartarbete. Med anledning av att köpare endast 
behöver betala en del av priset för arbetskostnaden kommer fler personer enligt oss kunna köpa 
sådana tjänster, och inte heller behöva överväga att köpa svartarbete. Sammantaget har vi 
uppfattningen att RUT och ROT avdraget finns till för välfärdens skull, och att tillåta att 
skattskyldiga utnyttjar avdraget felaktigt är följaktligen negativt för välfärden då skattepengar 
går till fel ändamål och då inte alls minskar exempelvis svartjobb. Skatteverkets kontroll av att 
vad som är material och vad som är arbetstimmar har vi förståelse över kan vara komplicerat 
att utreda då det finns svårigheter att kontrollera detta i efterhand. Även här ser vi likt ovan 
anfört anledning att införa större krav på utförare som skickar in ansökan till Skatteverket.  
 

                                                
201 Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-09-05, mål 1983-12. 
202 Kammarrätten i Jönköping, dom 2016-05-02, mål 2903-15. 
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Vi har uppfattningen att bedrägeri som dessa där materialkostnader inkluderas av utföraren, 
kan ske för att utföraren förstår att Skatteverket kan ha svårigheter att bevisa att så har skett, 
särskilt om kontrollen kanske sker flera år efteråt. I mål nr 1983-12 är fakturan äkta, men 
uppgifterna inte stämmer överens med verkligheten. Trots att vi anser att bedrägeri genom 
användning av bluffakturor är av allvarligare art, menar vi på att denna typ av bedrägeri inte 
ska underskattas samt att det ska motverkas i samma omfattning. Om kontrollverksamheten 
inte skulle fokusera på denna typ av brott skulle det enligt oss ses som accepterat för aktörer 
att inkludera felaktiga uppgifter, även om så görs i mindre mån. Vi finner att all 
brottsmotverkan är väsentlig då det rör sig om brott mot välfärdsstaten. Även RUT och ROT 
avdragets existens hotas om systemet inte efterföljs regelrätt av dess användare. Det kan då 
finnas anledning att ifrågasätta om ett sådant avdrag kan motivera att miljarder ur statskassan 
går till detta ändamål. Enligt vår mening skiljer sig dessa två mål från varandra genom att det 
i det första målet sker ett medvetet försök till skattefusk, medan att det i det andra handlar om 
okunskap gällande kravet på bevisning. 

4.3.8 Sammanfattning av praxis 
Det som vi vill konstatera med de domar vi valt att presentera är att skattefusk kan te sig på 
olika sätt. I de två första målen från Svea HovR samt från Växjö TR har bedrägeriet skett i 
form av osanna uppgifter i sin helhet. Det fanns alltså inte i de två målen någon reell grund för 
att kunna ansöka om skattereduktion, ändock har utbetalning kunnat ske till dem. 
Uppenbarligen har dessa bedragare upptäckts av kontrollsystemet och därmed ertappats med 
sin brottsliga verksamhet, men som vi tidigare nämnt finns det enligt oss stor risk att det finns 
bedragare som aldrig åker fast. Dessa mål vittnar om att Skatteverkets kontrollsystem är 
fungerande, men att vi trots detta tror att den bör reformeras med anledning av att det är möjligt 
att erhålla ersättning utan att ens arbete utförts. I de andra två målen handlar det inte om 
bedrägeri, utan om bristfällig samt felaktig redovisning av arbeten som faktiskt skett. Som vi 
ovan framfört anser vi att även dessa fel bör uppmärksammas.  
 
Även om det skulle vara möjligt för Skatteverket att i dess kontroller upptäcka all form av 
skattefusk, anser vi att detta skulle kräva onödigt mycket resurser. Vi anser att det vore 
lämpligare att lägga mer resurser på att förebygga brottslighet istället för på kontrollverksamhet 
som fokuserar på brottslighet som redan förekommit.  
 
Slutligen anser vi att problemen kan härledas till förekomsten av bristande systemkontroll. 
Skattereduktionen i fråga innebär således en möjlighet för aktörer att skattefuska för att erhålla 
utbetalning från staten. Som vi kan utläsa ur rättsfallen är att det ofta rör sig om större summor 
samt organiserad brottslighet, varför det enligt oss är extra viktigt att sådant skattefusk 
uppdagas. 
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5. Avslutning 

5.1 Inledning 
Vi tycker att RUT och ROT avdraget ska vara tillgängligt för alla, och vi finner att det är av 
stor betydelse att denna möjlighet kvarstår. Dessvärre har vi i och med vår undersökning 
upptäckt att avdraget missbrukas av diverse aktörer. Vi ställer oss dock positiva till det massiva 
arbete som sker inom Skatteverket samt hos andra aktörer för att motverka olika former av 
skatteundandragande och skattefusk, då det visar på att det finns en stark vilja att finna en 
lösning till det rådande problemet. Vi tycker att det vore ytterst olyckligt om RUT och ROT 
avdraget tvingades tas bort på grund av att bedrägerier gör skattereduktionen olönsam eller att 
visst fusk skulle öppna upp för mer fusk inom andra områden. Visserligen skulle skattefusk 
inom RUT och ROT området försvinna om möjligheten till skattereduktionen togs bort, men 
detta skulle då även medföra att de positiva aspekterna med ett sådant avdrag försvann. Det 
handlar alltså om en avvägning mellan de positiva och negativa konsekvenserna, det vill säga 
det faktum att visst skattefusk förekommer jämfört med minskat svartjobb, ökade 
arbetstillfällen och att fler har råd med exempelvis städhjälp. 
 
Vi finner att dagens kontrollsystem inte är tillräckligt och att kontroll i efterhand inte är 
optimalt. Vi skulle gärna se att villkoren gällande fakturornas utformning utvecklas, där större 
krav ställs på utförare att bevisa att en verklig kund finns samt att krav på skatteupplägg införs 
för större och medelstora företag.203 Det är därför enligt oss anmärkningsvärt att förslaget om 
elektronisk betalning inte antogs av riksdagen, det vill säga kravet på att betalning ska ha skett 
elektroniskt för att Skatteverket ska godkänna skattereduktion och därmed göra utbetalning till 
utföraren. Ett krav på elektroniskt betalning skulle enligt oss bidra till bättre 
kontrollmöjligheter där skattefusk kan upptäckas och motverkas i ett tidigt skede innan 
utbetalning skett. Av den elektroniska betalningen framkommer vem köpare respektive säljare 
är, och möjligheten till att verifiera påstådd transaktion ökar.204 

5.2 Ökad andel skattefusk 
En av frågeställningarna som detta arbete har för avsikt att besvara är huruvida skattereduktion 
i och med hushållsarbete inneburit en ökad risk för skattefusk. Vi har uppfattningen att varje 
möjlighet till avdrag eller bidrag öppnar upp för skattefusk i någon mån. Vi är av uppfattningen 
att det alltid kommer finnas privatpersoner och aktörer ute på marknaden som kommer försöka 
utnyttja bidrag och avdrag felaktigt i syfte att erhålla ersättning. Detta fenomen är enligt vår 
undersökning inte unikt för RUT och ROT avdraget, men problematiken har genom detta 
avdrag blivit påtaglig i och med skattereduktionens tydliga uppskattning hos allmänheten.  
 
Vi finner, likt skattebrottsenheten i Karlstad, att risken för skattefusk eventuellt ökar i och med 
att det är utföraren som skickar in ansökan om att visst arbete påstås utförts, då det där råder 
svårigheter att kontrollera exakt vad som har skett, när det har skett samt vad kostnaden 
egentligen består av. Vi ställer oss positiva till fakturamodellen med anledning av att den är 
effektiv och enkel att använda för köpare av RUT och ROT tjänster. Som det såg ut innan var 
det privatpersoner som ansökte om avdraget, och vi spekulerar kring om dagens system där det 
                                                
203 Se avsnitt 4.1.5 Skatteverkets kontrollverksamhet. 
204 Se avsnitt 4.1.7 Krav på elektronisk betalning. 
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istället är utföraren som ansöker om avdraget medför ökad risk för skattefusk.205 Vi tror som 
tidigare nämnt att bedrägeri och medvetna felredovisningar kan ske i större utsträckning hos 
företagare än hos enskilda personer. Företag har troligen mer kunskap inom redovisning och 
skatteplanering, samt är en del av ett stort kontaktnät med flera olika personer som besitter 
varierande kunskap.206 
 
Sammanfattningsvis har vi en positiv inställning till införandet av skattereduktion för 
hushållsarbeten, men är väl medvetna om att lagändringen även ökat antalet förekommande 
skattefusk. Ett avlägsnande av möjligheten till denna skattereduktion är inte rätt utväg, utan vi 
ser istället att ökade resurser inom kontrollsystemet är rätt lösning.   

5.3 Gränsdragningsproblematik 
Ett annat problem på området som vi diskuterat är gränsdragningsproblematiken. Det har visat 
sig finnas svårigheter med att tolka vad olika begrepp innebär samt vilka tjänster som ska 
innefattas i avdragen. Detta har som ovan diskuterat varit föremål för lagändring, där vissa 
tjänster helt eller delvis tagits bort från skattereduktionen. Denna problematik har enligt oss 
öppnat upp för skattefusk, det vill säga där skattskyldiga omedvetet ansöker om RUT eller ROT 
avdrag för tjänster som egentligen ej innefattas, eller där aktörer medvetet utnyttjar att det finns 
en gråzon. Skattebrottslingar har en tendens att nyttja att det finns problemområden inom 
kontrollen och oklarheter i lagtext.207 Att minska gränsdragningsproblemet skulle enligt oss 
leda till att fler vågar använda RUT och ROT avdraget, samt att arbetsbördan hos FR och 
Skatteverket skulle minska. Framförallt skulle antalet omedvetna och medvetna fel minskas, 
vilket vi genom detta arbete visat på.208 

5.4 Systembrist 
Något som ständigt kommit upp till diskussion i denna uppsats är om problematiken inom 
området kan härledas till upptäckta brister i statens kontrollsystem i och med 
skattereduktiuonens stora genomslag. Vi finner att Skatteverkets kontroll är under ständig 
utveckling och att det påvisar en positiv trend vilket förhoppningsvis kan leda till en reducering 
av andelen skattefusk. Framtagandet av “skattefelsmodellen” är ett exempel på en insats som 
vi tror kan medverka till en framtida resultatrik kontroll. Skattefelsmodellen uppmärksammar 
de faktorer som påverkar oss individer till att inte handla regelrätt, något som vi tror kommer 
utgöra en användbar informationskälla i framtida undersökningar. Genom att komma till insikt 
med varför skattefusk sker skapas en utökad möjlighet till att motverka felaktigheter redan på 
förhand.209  Även ändringen av 8 kap. 18 § SFF tyder enligt oss på att Skatteverkets kontroll 
utvecklas då bedrägeribrottets allvarlighet poängteras, samt att vägledning inom de anställdas 
anmälningsskyldighet tydliggörs.210 Men trots att utvecklingen är på god väg finner vi det 
nödvändigt att ytterligare förändringar sker snarast. Dagens skattekontroller är enligt vår 
mening inte optimal, då vi trots frågan om personlig integritet tycker att förhandsgranskningen 
kan verka mer ingående. Som det ser ut idag sker kontroller och åtgärder efter att utbetalningar 
gjorts, vilket vi anser kan resultera i långtgående utredningar, att pengar utdelas till icke 

                                                
205 Se avsnitt 4.1.4 Skatteverkets brottsenhet.  
206 Se avsnitt 1.1 Problematik. 
207 Brottsförebyggande rådet, Storskaliga skattebrott - En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, s. 14. 
208 Se avsnitt 4.2 Gränsdragningsproblematik. 
209 Se avsnitt 4.1.6 Skattefelsmodellen.  
210 Se avsnitt 4.1.3 Skatteverkets anmälningsskyldighet.  
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berättigade samt att användare av skattereduktionen kan komma undan diverse 
efterhandskontroller.  Vi är av uppfattningen att en mer ingående förhandskontroll skulle vara 
fördelaktigt då kontrollen som sker i efterhand kräver stora resurser. 

5.5 Presenterade åtgärder 
Vi har under arbetes gång presenterat möjliga lösningar alternativt brister i nuvarande lösningar 
för att komma till bukt med skattefusket. Vi vill dock vara realistiska i vår framställning, där 
vi är medvetna om att dessa förslag inte kommer utradera all form av skattefusk. Jämväl finner 
vi att de åtgärder vi presenterar och diskuterar kan resultera att antalet brott och felaktigheter 
minskar. Våra lösningar fokuserar främst på att myndigheter som Skatteverket måste förändra 
sitt kontrollsystem och att rådande förfarande justeras likt nedan. Det skulle troligen kräva ett 
större antal resurser för att genomföra detta, men vi finner att det finns en allmän önskan kring 
detta som skulle motivera sådan resursanvändning. Våra huvudsakliga åtgärder fokuserar på 
att motverka brottsligheten i ett tidigare skede. En av de lösningar som vi anser är lämpliga är 
införande av elektroniska betalningsmedel samt att kunder ska använda sig av Bank ID 
identifiering.211 En annan lösning som vi ser passande är att försöka reducera 
gränsdragningsproblematiken i största möjliga mån.212 Vi ser även att Skatteverkets resurser 
som läggs på kontroll och undersökningar av skattskyldiga som använder RUT och ROT 
avdraget, ska reformeras och distribueras om. Ett större krav på utförare skulle minska 
arbetsbördan för Skatteverket, och innebär även fler svårigheter för aktörer som systematiskt 
fuskar.213 Vi har som tidigare nämnt uppfattningen att ju svårare det blir för aktörer att 
skattefuska, ju fler antal skattefuskare faller bort då dessa inte besitter kunskap kring detta. 
Som vi visat i de praxis vi presenterat kan det organiserade skattefusket ofta resultera i 
avskräckande straff. Höga straff kan följaktligen användas för att preventivt motverka 
skattefusk, och på så vis sända signaler till övriga medborgare att det är ett allvarligt brott.  
 
Det finns således inte bara en absolut lösning för att komma till bukt med skattefusket och de 
kringliggande problemen, utan fler insatser och reformeringar måste enligt vår analys införas. 
Vi är övertygande om att viljan att förbättra systemet finns hos staten, enskilda och företag som 
vill ha kvar möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, och att det därmed finns goda 
chanser till att en förbättring på området kommer kunna visas inom en snar framtid. Vi har i 
arbetets inledning redogjort varför vi valt att behandla detta ämne, och det är med anledning 
av att felaktiga utnyttjandet av RUT och ROT avdraget påverkar välfärden negativt. Att finna 
lösningar på de frågeställningar vi presenterat är därmed enligt oss ett sätt att förbättra Sveriges 
välfärd. 
 

  

                                                
211 Se avsnitt 4.1.7 Krav på elektronisk betalning. 
212 Se avsnitt 4.2 Gränsdragningsproblematik. 
213 Se avsnitt 4.1.5 Skatteverkets kontrollverksamhet.  
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Bilaga 1 

Källa: Skatteverket, Rot- och rutbetalningar, statistik, 2019.  
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Bilaga 2 

 
 

Källa: Brottsförebyggande rådet, Ekonomisk brottslighet, 2017. 
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Bilaga 3 
 
Den 2019-04-16 besökte vi Skatteverket i Karlstad för att genomföra en intervju med 
brottsutredarna Birgitta M. Andersson och Helene Bergström på Skattebrottsenheten. Vid val 
av personer att intervjua var det av stor vikt för oss att komma i kontakt med de som arbetar 
med att bekämpa och utreda brottslighet inom RUT och ROT. Syftet med intervjun var att 
erhålla deras uppfattning om hur skattefusk ter sig inom området för RUT och ROT. 
Intervjun har använts i uppsatsen för att berika våra diskussioner samt ge oss som författare 
bättre inblick i området. Genomförandet av intervjun gav oss även större förståelse för hur 
Skatteverket arbetar för att motverka skattefusk. Vid utformningen av våra frågor hade vi till 
avsikt att vara objektiva genom att ställa frågor som öppnar upp för egna tankar och 
reflektioner hos de intervjuade. Vi var mån om att inte vara ledande i våra frågor, detta för att 
bibehålla uppsatsens trovärdighet och objektivitet.  
 
De frågor som ställdes under intervjun redovisas nedan.  
 

1. Vad är era huvudsakliga arbetsuppgifter?  
Svar: Vi båda arbetar som brottsutredare på skattebrottsenheten i Karlstad. Vi är fyra 
som jobbar här. Vi blir först kontaktade av åklagare, sen får vi ett ärende på vårt bord. 
Vi samlar sedan in bevis och håller förhör. Under förhören försöker vi ta reda på vad 
som har hänt och vad som inte har hänt. Viktigt är att man är oskyldig tills vi bevisat 
motsatsen. 

 
2. Kommer ni i kontakt med fusk inom RUT och ROT i ert arbete?  

Svar: Ja vi kommer i kontakt med fusk inom RUT och ROT. Dock är detta ganska 
nytt för oss, då detta kommit på Skatteverkets bord från och med 1 juni 2017. Just nu 
har vi ett ärende igång som berör fusk inom ROT arbete, men vi kan dessvärre inte 
yttra oss om ärendet ännu.  

 
3. Anser ni att lagstiftningen kring skattereduktion för RUT och ROT öppnat upp 

ännu en väg till skattefusk? 
Svar: Skattefusket har enligt vår mening ökat i och med införandet av avdraget, 
liksom det gör vid införande av alla former av avdrag.  

 
4. Finns det enligt er någon åtgärd som skulle motverka att fusk sker?  

Svar: Vi anser att en lämplig åtgärd skulle kunna vara att göra allmänheten mer 
medveten om allvarligheten av denna typ av skattefusk. Exempelvis skulle det kunna 
framgå på vår (Skatteverkets) hemsida att kunder har ett stort ansvar, och att kunden 
kan bli skyldig för medhjälp till bedrägeri. 
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5. Har ni någon uppfattning om inom vilket område det förekommer mest 
skattefusk, det vill säga inom RUT eller ROT?  
Svar: Vi har uppfattningen att fusk förekommer mest inom ROT, troligen på grund av 
de stora beloppen som utgår. RUT arbeten brukar inte omfatta lika stora belopp. Ett 
område där ROT fusk ofta förekommit är vid installation av luftvärmepumpar, där 
man till och med inom branschen har påpekat att detta skadar branschen genom att 
osund konkurrens skapas. Det finns då en risk för företag som är ärliga att de går i 
konkurs då de inte får några kunder helt enkelt.  

 
6. Av de skattefel som uppkommer i och med RUT och ROT, tror ni att detta beror 

på okunskap eller att det sker mestadels på grund av medvetet skattefusk?  
Svar: Vi tror att fusket sker mest av företag som är mycket medvetna om vad de gör. 
Vi tror även att många kunder är medvetna, då de bör förstå vad det handlar om när de 
ser fakturan eller offerten. Kunden och företaget diskuterar säkert priset och hur de 
kan sänka det genom att redovisa exempelvis materialet som arbetskostnad. 

 
7. Kan gränsdragningsproblemen (lagens utformning), det vill säga vad som faller 

inom RUT och ROT, vara en orsak till att skattefusk sker inom området? 
Svar: Ja troligen skulle gränsdragningsproblematiken kunna vara en orsak till att 
skattefusk sker. Vi tycker man borde kunna utveckla lagtexten med olika exempel 
såsom vad som omfattas av ROT avdraget. Idag finns förklaringar på vår hemsida 
(Skatteverkets) som även kanske skulle kunna framgå av lagtext, alltså fler exempel 
och förklaringar.  

 
8. Skulle den faktura som används av företag till sina kunder kunna ändras till sin 

utformning så att skattefusk minskar? I så fall hur? 
Svar: Ja, fakturan skulle kunna ändra sin utformning, kanske skulle vi använda det 
gamla systemet som fanns innan fakturamodellen. I det gamla systemet är det kunden 
som begär utbetalning, och vi anser att skattefusket inte sker i samma omfattning hos 
privatpersoner som hos företagare. Kunder kan nog vara mindre benägna att fuska då 
det är de själva som privatpersoner som agerar och att de gör det under eget namn.  

 
9. Anser ni att fördelarna med RUT och ROT avdraget väger upp eventuella 

nackdelar? 
Svar: Ja, det tycker vi det gör. Fördelarna är trots allt större än nackdelarna.  

 
10. Har ni uppfattningen att andelen fusk som förekommer i och med RUT och 

ROT avdragen skulle kunna leda till att avdraget tas bort? 
Svar: Nej, vi tror inte att fusket skulle leda till att avdraget tas bort, inte som det ser ut 
nu i alla fall.  

 
 
 


