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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 februari 2014 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7).  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet avstyrker det huvudförslag som föreslås i promemorian.  
 
Beträffande utredningens alternativa förslag i avsnitt 6.8 har Advokatsamfundet ingen 
erinran, förutsatt att det alternativa förslaget förtydligas enligt nedan samt att förslaget inte 
medför högre administrativa kostnader än det frivilliga systemet ID06 medför i dag samt 
att de näringsidkare som i dag uppfyller kraven i ID06 också kommer anses uppfylla de 
administrativa kraven i det alternativa förslaget. 
 
Utredningens förslag 
 
Utredningen har till syfte att ge ett förslag på kontrollsystem, som ska minska 
förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete samt att skapa sundare 
konkurrensförhållanden inom byggbranschen. Utredningen består i ett huvudförslag och 
ett alternativt förslag, där huvudförslaget har mer långtgående krav vad gäller framför allt 
anmälningsskyldigheten för den som är byggherre respektive den som bedriver bygg-
verksamheten. Vid bristande uppfyllelse av kraven enligt nedan ska kontrollavgifter med 
olika belopp påföras beroende på bristens art och om det är fråga om en återkommande 
brist. I skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL), införs definitioner av ”byggherre”, 
”byggverksamhet”, ”byggnad”, ”byggnadsverket” och ”byggarbetsplats”. 
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Advokatsamfundet instämmer i att det är mycket viktigt att bekämpa svartarbete, men ett 
kontrollsystem i syfte att åstadkomma detta får inte skapa rättsosäkerhet eller vara otydligt 
beträffande ansvarsfördelning respektive vem som är ansvarig för olika åtaganden. Ett 
kontrollsystem måste vidare vara rättssäkert, legitimt och proportionerligt på sådant sätt 
att de administrativa kraven ställs i relation till vad som avses bli uppnått.  
 
Huvudförslaget 
 
I promemorian föreslås att ett kontrollsystem med oannonserade kontrollbesök ska införas 
för byggbranschen. Vidare ska införas en skyldighet att föra personalliggare, att 
rapportera personalliggare och att anmäla vilka näringsidkare samt personer som kommer 
att vara verksamma på arbetsplatsen. Huvudförslaget innebär i korthet att det inom andra 
branscher redan befintliga kontrollsystemet med personalliggare, inklusive Skatteverkets 
rätt att företa oannonserade kontrollbesök, utvidgas till att även omfatta byggbranschen, 
med den justeringen att personalliggaren ska vara elektronisk. I huvudförslaget ligger 
även krav som går utöver det befintliga kontrollsystemet med personalliggare, som 
innebär en skyldighet att månatligen rapportera personalliggaren till Skatteverket samt en 
anmälningsskyldighet beträffande byggstart och vilka näringsidkare respektive personer 
som kommer att vara verksamma på byggarbetsplatsen, vilket också ska anmälas före 
byggstart. Ansvaret fördelas mellan den som är att ses som byggherre och den som anses 
bedriva byggverksamheten.  
 
Advokatsamfundet noterar att huvudförslaget går utöver de frivilliga system som 
byggbranschen själva har tagit fram och som redogörs för i utredningen. 
 
Advokatsamfundet har i huvudsak följande anmärkningar mot huvudförslaget, vilket gör 
att samfundet inte kan ställa sig bakom att det införs; 
 

• Kravet beträffande anmälningsskyldighet beträffande vilka personer som kommer att 
vara verksamma på byggarbetsplatsen synes närmast omöjligt att uppfylla. Med 
hänsyn till att en felaktig anmälan kan leda till att kontrollavgift påförs medför kravet 
en betydande rättsosäkerhet. 

• Motsvarande krav på anmälningsskyldighet av näringsidkare som ska vara verksamma 
på byggarbetsplatsen synes mer relevant, med hänsyn till att Skatteverket därmed ges 
möjlighet att kontrollera om aktuell näringsidkare betalar sociala avgifter för personal 
etc., som i sin tur kan ge en signal om att Skatteverket behöver göra en närmare 
utredning. Anmälningsskyldigheten bör dock vara mer flexibel än enligt huvud-
förslaget, enligt vilket anmälan måste göras före byggstart. Det bör även övervägas om 
kravet verkligen ska gälla samtliga underentreprenörer och underunderentreprenörer 
etc., oavsett uppdragets omfattning. 

• Enligt förslaget ska personalliggaren ges in månatligen till Skatteverket. 
Advokatsamfundet har svårt att se hur detta skulle kunna leda till en förbättrad 
kontroll hos Skatteverket med hänsyn till den mycket stora mängd material som 
därmed kommer att ges in. 
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• Den administrativa börda som läggs på byggherren och den som bedriver bygg-
verksamheten framstår inte som proportionell i förhållande till Skatteverkets möjlighet 
att med det material, som det administrativa arbetet genererar, förhindra svartarbete. 
Det synes dessutom finnas en betydande risk att Skatteverket, med hänsyn till den 
stora mängd information som ska hanteras och analyseras, inte förmår att pröva 
ärendena med sådan enhetlighet som skulle vara erforderlig och att det dessutom finns 
risk för att kontrollavgifter felaktigt påförs eller påförs trots mindre felaktigheter som i 
sig inte har medfört något skatteundandragande (t.ex. på grund av att en person inte 
tagits upp i anmälan). 

• Även de näringsidkare i byggbranschen som i dag tillämpar något av de frivilliga 
kontrollsystem som beskrivs i utredningen, kommer att drabbas av högre 
administrativa kostnader. Det framgår inte närmare av utredningen i vilken omfattning 
utredaren tror att näringsidkare som i dag valt att inte tillämpa de frivilliga systemen, 
kommer att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Det framstår som sannolikt att de 
näringsidkare som i dag gör rätt för sig, kommer att drabbas av ytterligare 
administrativa kostnader medan de näringsidkare som utredningen vill fånga upp inte 
kommer att ändra beteende. Därigenom synes risken vara uppenbar för att ett av 
syftena med utredningsförslagen – att skapa sundare konkurrensförhållanden inom 
byggbranschen – inte kommer att uppnås. 

 
Alternativa förslaget 

 
Det alternativa förslaget i avsnitt 6.8 innebär en skyldighet för byggherren att anmäla till 
Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och byggherren ska vidare tillhandahålla 
utrustning så att den elektroniska personalliggaren kan föras på byggarbetsplatsen. Den 
som bedriver byggverksamheten ska se till att den elektroniska personalliggaren förs med 
nödvändiga identifikationsuppgifter.  
 
Av promemorian (s. 135) framgår att redan befintliga elektroniska registreringssystem, 
som används på frivillig basis inom ID06, motsvarar de krav som ställs enligt de 
föreslagna reglerna.  
 
Advokatsamfundet bedömer att det alternativa förslaget har lika goda möjligheter som 
promemorians huvudförslag har att minska förekomsten av skatteundandragande genom 
svartarbete samt att skapa sundare konkurrensförhållanden. I det alternativa förslaget finns 
inte de anmälningskrav som Advokatsamfundet bedömt skulle medföra stor risk för 
rättsosäkerhet för de inblandade. Även i övrigt framstår de administrativa kraven som 
ställs på näringsidkarna, som mer proportionerliga i förhållande till Skatteverkets 
möjligheter att förhindra svartarbete baserat på det material som näringsidkarna tar fram. 
 
Som framgår nedan anser Advokatsamfundet att det finns behov av att i vissa hänseenden 
se över föreslagen lagtext, bl.a. vem som bär ansvaret i det fall ”den som bedriver 
byggverksamheten” är en juridisk person. Ett sådant förtydligande är nödvändigt även om 
det alternativa förslaget skulle förordas.  
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Det synes vidare angeläget att kontrollsystemet utformas på sådant sätt att befintliga 
elektroniska registreringssystem uppfyller de lagstadgade kraven (se ovan s. 135) för att 
därigenom inte belasta näringsidkare, som redan i dag är underkastade ett motsvarande 
frivilligt kontrollsystem, med kostnader för att införskaffa ytterligare ett registrerings-
system. 
 
Beträffande undantaget när ersättningen understiger fyra prisbasbelopp anser 
Advokatsamfundet vidare att det bör övervägas om inte denna beloppsgräns ska läggas 
betydligt högre för att det inte det ska omfatta reparationsarbeten av mindre omfattning 
eller försvåra för bostadsrättsföreningar, som behöver utföra sedvanliga reparations- och 
underhållsarbeten på sin fastighet.  
 
Utifrån ovanstående förutsättningar har Advokatsamfundet ingen erinran mot ett 
genomförande av det alternativa förslaget. Genom att införa detta förslag ges möjlighet att 
närmare utreda om det finns ett behov av kompletteringar i något eller några hänseenden 
utan att i onödan belasta både Skatteverket och näringsidkarna med administrativa 
kostnader m.m. 
 
I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör det dock utredas närmare vilka krav som kan ställas 
på utländska näringsidkare, som inte har fast driftställe i Sverige och särskilt om deras 
anställda inte är skattskyldiga i Sverige och om skyldighet att betala sociala avgifter 
föreligger i annat land än Sverige. Det bör vidare i enlighet med vad som anförts utredas 
om det alternativa förslaget kan kompletteras med en anmälningsskyldighet beträffande 
sådana näringsidkare, dvs. underentreprenörer, som anlitas för byggverksamheten. 
 
Föreslagen lagtext  
 
Som framgår ovan införs ett antal nya definitioner i skatteförfarandelagen (2011:1244), 
SFL. Dessa återfinns dels i 3 kap. 19 § SFL (byggarbetsplats och byggherre), dels i 
39 kap. 2 § SFL (byggverksamhet, byggnad och byggnadsverk). För att förstå definitionen 
av ”byggarbetsplats”, som finns i 3 kap. SFL, behöver texten läsas tillsammans med 
definitionen av ”byggverksamhet”, som finns i ett senare kapitel (39 kap. SFL). Enligt 
Advokatsamfundet vore det bättre om dessa båda definitioner tas in i samma bestämmelse 
eller i bestämmelser som placeras i anslutning till varandra. 
 
Enligt såväl huvudförslaget som det alternativa förslaget läggs ett stort ansvar på ”den 
som bedriver byggverksamheten”. Advokatsamfundet noterar att denna ”person” inte 
definieras närmare och det framgår inte tydligt vem som ska bära ansvaret om den som 
bedriver byggverksamheten är en juridisk person. I aktuell lagtext hänvisas till ”hans eller 
hennes” ( se exempelvis 39 kap. 11 d § SFL), vilket lämpar sig väl om det är frågan om en 
enskild näringsidkare, men mindre väl om det är en juridisk person. I ett förtydligande 
syfte bör det därför övervägas om en egen definition ska införas för den som bedriver 
byggverksamheten. Oavsett om en sådan definition införs eller inte, behöver det tydligare 
framgå vem eller vilka som bär ansvaret i de fall det är en juridisk person som bedriver 
byggverksamheten. 



5 
 

 

Av föreslagen lagtext i 39 kap. 11 a § SFL framgår vidare att en byggherre inte behöver 
uppfylla skyldigheterna att anmäla etc. där ”den sammanlagda ersättningen som betalas ut 
på en byggarbetsplats” uppgår till mindre än fyra prisbasbelopp. Av promemorian (avsnitt 
6.3.8, s. 155), framgår att kravet inte ska gälla när den sammanlagda ersättningen ”som 
betalas ut för arbete” är lägre än fyra prisbasbelopp. Enligt Advokatsamfundet framgår det 
dock inte med nödvändig tydlighet om denna sammanlagda ersättning omfattar enbart 
arbetet eller om det även omfattar materialkostnader. Med hänsyn till att anmälnings-
skyldighet uppstår om beloppet överstigs och det därmed kan bli aktuellt att påföra en 
kontrollavgift, är det angeläget att ett förtydligande görs av vad som innefattas i belopps-
gränsen. Det bör vidare förtydligas om beloppet är inklusive eller exklusive mervärdes-
skatt.  
 
Enligt föreslagen lagtext i 39 kap. 18 § SFL kan den som är byggherre överföra sina 
skyldigheter till en annan näringsidkare. Av promemorian (avsnitt 6.3.6) framgår att detta 
endast är möjligt om samtliga skyldigheter också överförs till den andra näringsidkaren. 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör det under den fortsatta beredningen övervägas 
om bestämmelsen kan förtydligas genom att lokutionen ”samtliga” förs in i punkten 2: 
”det skriftligen avtalats att samtliga de skyldigheter….”  
 
Slutligen bör en redaktionell översyn göras av föreslagen lagtext i 42 kap. 3-5 §§ SFL. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


