
 
Här är våra råd till dig —  
om fogden kommer...  
 
Självklart vill vi att Skatteverket utreder organiserad brottslighet och svart  
arbetskraft, men enligt Företagarombudsmannens rapport Skatteprocessen hotar 
rättssäkerheten går Skatteverkets nit ibland ut över rättssäkerheten för seriösa  
företagare. Priset för en utökad skattekontroll får inte vara att oskyldiga  
företagare upptaxeras.  
 
 
Vid revision  
 
Anlita professionell hjälp direkt. Helst en skattejurist med erfarenhet av skattetvister. 
Svara aldrig på muntliga frågor från Skatteverket. Detta minskar risken för missförstånd. 
Om Skatteverket är på din arbetsplats och reviderar, se till att din personal informeras 
och att de inte pratar om företaget. Det bör endast ägaren, VD eller ansvarig på plats 
göra.  

 

Begär ut Skatteverkets tjänsteanteckningar i ärendet och revisionsakten efter möten. Vid 
möte med Skatteverket bör du ha ett vittne som kan intyga vad som diskuteras. Spela 
gärna in mötet på band. Allt för att undvika missförstånd.  

 
 
Vid upptaxering  
 
Överklaga beslutet till domstol. Skatteverket brukar i princip aldrig ändra sina beslut 
självmant. Cirka 30 procent av de överklagade besluten som hamnar i domstol ändras. 
Fortsätt driva processen ända till kammarrätten. Fler företagare får rätt i högre instans. 
Begär anstånd med eventuellt skattetillägg. Detta beviljas automatiskt vid en begäran. 
Begär även anstånd med skatteinbetalningen. Då slipper du lägga ut pengar för den upp-
taxerade skatten till dess att dom har avkunnats. Om du inte får anstånd kan du över-
klaga detta beslut separat.  

 
 
Alltid i din verksamhet  
 
Håll koll på din bokföring. Ta gärna hjälp, men det är viktigt att du har en överblick på vad 
som händer i bolaget. 

 

Kontrollera dina underentreprenörer. Skatteverket kräver mer av dig som beställare än 
att du kontrollerar att F-skattsedel finns. För att få reda på hur din underentreprenör har 
skött inbetalningar av skatt och om skulder finns kan Skatteverkets blankett 4820 använ-
das.  

 

Använd skriftliga avtal. Det underlättar vid en tvist.  
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