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Skatteverkets promemoria personalliggare i fler verksamheter
Sammanfattning:
Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria
personalliggare i fler verksamheter och förbundet avstyrker förslaget och anser det omoraliskt att
lägga på småföretag större administrativa bördor och ökad makt till Skatteverket med ett så
bristfälligt beslutsunderlag.
Småföretagarnas Riksförbund allmän diskussion:
De övervägande skälen till förslaget är, enligt promemorian, att motverka svartarbete och social
dumpning i ett antal branscher där skatteverket identifierat problem. Småföretagarnas Riksförbund
vill motverka osund konkurrens, men bedömer att systemet med personalliggare är tandlöst
såtillvida att de oseriösa företagare som man vill komma åt, kan kringgå systemet och de seriösa
drabbas av kontrollavgifter och avbrott i verksamheten som skapar oro och rädsla av att ha gjort fel
och vid kontroller riskera dryga avgifter.
Promemorian vill införa personalliggare i fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och
grossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Dessa branscher utmålas i
promemorian att ha betydande problem med svartarbete. De redovisade siffrorna till antagandet är
generaliserande och över tio år gamla och därmed inte relevanta och kopplade till hur det ser ut idag.
Småföretagarnas Riksförbund skulle gärna se en bredare diskussion kring anledningen till att just
dessa branscher har de problem som man vill motverka, samt om det finns andra företagarfrämjande
insatser som skulle ge samma effekt, utan att utmåla företagen som kriminella. Exempelvis skulle
förslag kring dessa branscher kunna utformas liknande RUT och ROT samt testa att sänka
arbetsgivaravgifter för dessa ”enkla jobb” som idag utför i de utpekade branscherna. Inom kroppsoch skönhetsvårdsverksamheter har Småföretagarnas Riksförbund och Kroppsterapeuterna nyligen
lyft fram ett förslag om ett BOT-avdrag. Denna typ av insatser har i lika stor utsträckning som
personalliggare och kassaregister visat sig ge ökade skatteintäkter och dessutom på ett positivt sätt
ökat företagens incitament till att undvika svarta jobb.
I en nyligen presenterad rapport från PwC och HUI research som på uppdrag av Svenskt Näringsliv
gjort en kartläggning och granskning av lagstiftningen kring personalliggare och kassaregister
framkommer det att det saknas underlag för att dra slutsatsen att lagstiftning om personalliggare och
kassaregister har varit effektiva. Skatteverket bedömer endast hur kravet på personalliggare påverkar
skatteintäkterna, men tar inte hänsyn till de direkta och indirekta kostnaderna av att införa
personalliggare. Personalliggare kan också leda till indirekta kostnader eftersom tidigare forskning
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har visat att ett ökat regelkrångel för företagarna kan leda till kostsamma beteendeeffekter. Ett av de
största besluten för många företagare är när den första arbetstagaren utanför familjen anställs.
Personalliggare kan innebära att färre företag tar detta beslut. I syfte att undvika kravet på
personalliggare kan företagen välja att klassificera sin verksamhet i en bransch som inte omfattas av
personalliggare. Slutsatserna i rapporten av Personalliggares effekter på lönerapporteringen i
restaurang- och frisörbranschen är att avsaknaden av signifikanta effekter på lönerapporteringen av
kravet på personalliggare är bekymmersamt med tanke på att dess införande är förknippad med
både direkta och indirekta kostnader.
Reformer som ökar regelbördan för företagen bör noggrant utredas och de eventuella positiva
effekterna ska alltid ställas mot de kostnader, direkta och indirekta, som en ökning av regelbördan
innebär för företagen, vilket inte har skett i detta fall. Förslag ska även beakta de riktlinjer om
minskad regelbörda för företag som såväl riksdag och regering som EU-kommissionen framfört. Det
anmärkningsvärt att den myndighet som har i uppgift att kontrollera införandet av personalliggare
också genomför utvärderingen av reformen.
Småföretagarnas Riksförbunds bedömning är att Skatteverket försöker med mycket föråldrade
uppgifter och bristande konsekvensanalys skapa utrymme för mer och ökande kontroller, kontroller
som går långt utöver vad våra grannländer har. I motsats till t.ex. Danmark utgår man från att alla
företagare är skurkar och ska kontrolleras och inte bara dem som man misstänker för brott. Detta är
enligt förbundet att likna vid en kollektiv bestraffning. Promemorian visar att Skatteverket inte följer
med i samhällsutvecklingen och skapar ökade regelbördor för företag utan att i objektiv mening visa
på några positiva effekter.
Företagens administrativa kostnader för nya regler ökade i Sverige under 2016 med 3,6 miljarder
enligt Tillväxtverket och i samklang med detta ökar även Skatteverkets förvaltningskostnader.
Regelbördan och kontrollerande tjänstemän måste minskas, till förmån för hjälpande och stödjande
tjänstemän, för att på lång sikt bibehålla ett företagsklimat i världsklass. I promemorian avsnitt 7.5.3
beräknar man att den administrativa kostnaden blir ca 15 miljoner kronor för de föreslagna
verksamheterna. För Skatteverkets del beräknas ett genomförande av förslaget att kosta ca 24
miljoner per år, men här ska betonas att kostnaderna för företagen är grovt underskattat.
Sammantaget uppgår kostnaden enligt förslaget till ca 40 miljoner kronor. Därmed bidrar förslaget
med personalliggare i fler verksamheter till den negativa utvecklingen som sker i Sverige med kraftigt
ökade administrativa kostnader. En utveckling som tar ner Sveriges konkurrenskraft på den globala
marknaden och sänder negativa signalvärde som motverkar landets små företag att vilja växa och
expandera.
Småföretagarnas Riksförbunds textkommentarer:
Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen behöver inte en enskild näringsidkares egna
arbetspass antecknas i en personalliggare (RÅ 2008 ref. 53). (sid 16) Detta är en god tanke som
fungerat, men nu vill man gå ännu längre, vilket är förkastligt. Företagare jobbar mer än andra och
kan komma in på jobbet även under tider då verksamheten inte är öppen, men även då ska
personalliggare tydligen fyllas i. Ifall man har verksamhet på flera platser ska personalliggare fyllas i
för in- och utträde vid varje tillfälle, vilket enligt Skatteverket inte kommer att ta någon tid i anspråk.
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Om bristerna har liten betydelse för kontrollen bör skyldigheten anses fullgjord och ingen avgift ska
då tas ut. (sid 17). Detta låter bra, men har visat sig inte fungera i verkligheten. Förbundet har tagit
del av exempel där företagare uppfattat att Skatteverket tagit ut avgifter lite hur som helst. För att
detta ska fungera måste det på ett enkelt och trovärdigt vis gå att överklaga. Här kan man tänka sig
en partssammansatt nämnd som tar beslut och inte en juridisk process där alltid småföretagare drar
kortaste strået i jämförelse med SKV:s jurister.
Det har också framförts att det kommer att bli svårt att göra en tydlig avgränsning mellan olika
verksamheter i de fall ett företag bedriver både sådan verksamhet som ska medföra skyldighet att
föra personalliggare och annan verksamhet. (sid 20) Här kommer det att bli gränsdragningsproblem
där det antagligen är företagaren som ska bevisa sin oskuld. Risken är stor att Skatteverkets attityd
som överförmyndare leder till att företagaren blir den svagare parten vid en tolkningstvist
Undersökningsresultat (Rapport 2006:4) (sid 22) Att använda en mer än 10 år gammal rapport som
grund för hur det fungerar idag är otidsenligt och direkt felaktigt. Man har helt bortsett från
delningsekonomi och egenanställningar, samt att företagsvärlden förändrats mycket under dessa år.
Systemet med personalliggare för restaurang- och frisörverksamhet utvärderades under 2008–2009
(sid 23). En tematisk utredning med svårtydda resultat som är nästan 10 år kan inte få utgöra stöd för
den här formen av mycket ingripande i företagsmöjligheter.
Gemensamt för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet och kroppsoch skönhetsvårdsverksamhet är att arbetet normalt bedrivs på en avgränsningsbar fysisk plats (sid
24). Detta är direkt felaktigt. Alltmer verksamhet bedrivs i kunds lokaler med därmed ökat
serviceinnehåll. Det gäller för massage på företag, ta hand om kunds bilar där de finns o.s.v.
Skatteverket kan göra kontrollbesök även hos företagare som inte har anmält att de har anställda, i
syfte att kontrollera att detta förhållande är riktigt (sid 24). Återigen ett tecken på att alla företagare
är skurkar. Det måste finnas en misstanke om brott för att denna forma av inskränkning ska få gälla
för vanliga människor. Denna regel ska naturligtvis tas bort.
Skatteverkets uppfattning är att svartarbete förekommer i betydande omfattning i sådana
verksamheter. (sid 25) Denna attityd redovisas på flera platser, men några moderna belägg anförs
inte. Attityder får inte styra regler och dess tillämpningar.
Genom att det enligt den föreslagna definitionen ska röra sig om vidareförsäljning – eventuellt efter
enklare bearbetning – utesluts producenter och liknande (t.ex. bönder, slakterier, fiskare, bärplockare
och livsmedelstillverkare). (sid 27). Här belyser man gränsdragningsproblematiken, men
kommenterar den inte vidare. Förbundet har varit i kontakt med TOMER, en förening som företräder
den ambulerande handeln. I deras verksamhet kommer gränsdragningsproblematiken att leda till
stora administrativa skillnader beträffande personalliggare mellan de handlare som säljer livsmedel
och de som säljer produkter som inte omfattas i begreppet livsmedels och tobaksgrossistverksamhet.
Då promemorian påpekar att det ytterst är en fråga om rättstillämpningen så kan man anta att något
eller några små företag kommer hamna i skottgluggen och bli föremål för långa rättsprocesser för att
uppnå ett prejudikat. Dessa rättsprocesser må vara nödvändiga ur ett samhällssystematiskt
perspektiv men är förödande för de företag som utsätts för denna typ av prövning.
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Från begreppet kropps- och skönhetsvårdsverksamhet har undantagits åtgärder som normalt utförs
av hälso- och sjukvårdspersonal. Sådana åtgärder får anses utgöra hälso- och sjukvård snarare än
kropps- och skönhetsvård och bör därför undantas. (sid 28) Det gäller även massage som utförs som
ett led i sådana behandlingar. (sid 28) Vem bevisar och hur ska det gå till? När man hade kvar 75 %:s
regeln fanns det en teoretisk möjlighet, men nu blir det bara floskler. Det innebär t.ex. att
sjukgymnastiska/fysioterapeutiska och naprapatiska behandlingar inte omfattas. Återigen hänvisar
man till att det ytterst är en fråga om rättstillämpning och för att hitta rätt gränsdragning kommer
företag som av Skatteverket bedöms vara i gränslandet att hamna i en lång, kostsam och
misstänkliggörande rättsprocess.
Av det uppdrag Skatteverket har fått från regeringen framgår att förslagen ska utformas med en
strävan att den ökade administrativa bördan för företagen och för Skatteverket blir så liten som
möjligt. (sid 31) Här menar utredningen att man uppnått regeringens uppdrag genom att erbjuda
berörda företag att välja mellan personalliggare i pappersform eller att använda ett digitalt system.
Oavsett så beräknas införandet att belasta företagen med över 15 miljoner kronor och promemorian
för ingen diskussion kring hur denna administrativa börda skulle kunna minskas för de berörda
företagen.
Även för berörda företag kan det vara svårt att hålla reda på vilken personal som vid varje tillfälle ska
vara införd i personalliggaren. (sid 32) Ändå anses det inte bli mer administration eller sömnlösa
nätter av oro för att kontrollanter ska dyka upp.
Det blir också lättare att administrera personalliggaren när ansvarig person inte behöver fundera lika
mycket över vilka som ska ingå. (sid 33) Varifrån kommer denna slutsats och hur vet man det? Ett
antagande som vilar helt på promemorians övergripande tes att förslagen ska underlätta för
Skatteverket kontrollfunktion och inte primärt för företagarna.
Skatteverket föreslår således ingen ändring av det undantag från skyldigheten att föra
personalliggare som gäller för enskild näringsverksamhet, fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag
där bara näringsidkaren eller företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma. (sid
34) Tänk dig en frisör som hyr stol och hjälper åldringar under viss tid genom att klippa på
demensboende, hur ska detta hanteras? Enskilda näringsidkare ska naturligtvis fortsätta vara
undantagna.
Det finns däremot inget säkert sätt att exkludera andra företag som inte berörs, t.ex. företag där
både företagsledaren och dennes make är verksamma. Det går således inte att exakt beräkna antalet
företag som berörs av förslaget. (sid 41) Det här är inte det enda exemplet på att beräkningar inte
gjorts utifrån aktuell verklighet. Längre ned på sidan konstaterasatt det är de minsta företagen man
vill komma åt.
I kapitel 7.3 Offentligfinansiell effekt av att införa personalliggare i de föreslagna verksamheterna
används promemorian på ett ytterst tendentiöst sätt, där beräkningsunderlaget är beräknat på
ytterst lösa antaganden. På sidan 46 närmar man sig en sanning. Det finns inte särskilt mycket empiri
om storleken på svarta inkomster inom olika typer av verksamheter. Fast någon konsekvens av detta
kan man inte märkas i beräkningsunderlagen. Det är även anmärkningsvärt att Hårvård och
skönhetssalonger utmålas att ha 45 procent svarta inkomster. Skulle dessa antagande vara korrekta
och systemet med personalliggare vara så effektivt som det beskrivs så borde ökningen av den
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redovisade ökningen i frisörbranschen vara betydligt större än genomsnittet på 2,1 procent, med
tanke på att man på sidan 51 anser det troligt att dessa verksamheter ofta kombineras med
frisörverksamheter. På sidan 48kommer det återigen fram att osäkerheten i beräkningen är stor i och
med att den bygger på flera antaganden med olika grad av osäkerhet.
På sidan 50 står det att tidigare beräkningar av administrativa kostnader för personalliggare, tar sikte
på kostnad per företag och inte per anställd. Trots detta använder man flera sidor till spekulerande
och teoretiska gissningar. På exempelvis sid 51 anges att Kostnaden för ett mindre företag
uppskattades i förslaget om personalliggare i byggbranschen till att motsvara en timme per månad
eller 2 220 kronor per år. Här har man räknat att företagare har en timkostnad på 185 kr inklusive
arbetsgivaravgift. Utifrån vilket kollektivavtal baserar man denna siffra på? På sidan 55 anger man att
Skatteverkets tjänstemän kostar 588 kr/timme. Det innebär att Skatteverket anser det rimligt att
statligt kontrollerande tjänstemän kostar staten tre gånger mer i timmen än vad en företagare kan ta
ut i lön för de av staten pålagda administrativa kostnader.
Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna reglerna få positiva effekter på löneredovisningen inom
aktuella branscher. För de berörda företagen innebär förslaget visserligen en ökning av den
administrativa bördan. Denna ökning bedöms dock som relativt liten för respektive företag och
försvarbar med hänsyn till syftet med förslaget. (sid 51) Skatteverket gör bedömningen att någon
särskild hänsyn till små företag inte behöver tas vid reglernas utformning. (sid 52)
Förbundet anser att dessa bedömningar strider mot implementeringen av EU:s small business act
och den tredje principen om att minska den statliga regelbördan.
Avslutningsvis vill Småföretagarnas Riksförbund tydligt markera att förbundet avstyrker förslagen i
promemorian då förbundet anser underlaget för beslut bristfälligt och byggt på antaganden och
spekulationer.
I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitisk samordnare
Mattias Andersson varit föredragande.

Med vänlig hälsning
Anne A Marbrandt
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund
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