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Svenska Taxiförbundet
114 59 STOCKHOLM

Kartläggning av felaktig skatteredovisning av appföretag och
efterfrågan om uppföljning av Skatteverket
Ni har kommit in med en skrivelse där ni önskar snabba åtgärder från Skatteverkets sida att
utöka kontrollen vad gäller taxiföretag som kör åt s.k. appföretag samt efterfrågar
uppföljning av det granskningsarbete som Skatteverket inledde i maj 2019 mot svarttaxi
genom sociala medier. Ni har skickat med en kartläggning där ni har anlitat Gothia
Protection Group AB att genomföra provåk med bilar som är anslutna till appföretagen
Uber och Bolt. Resultatet av undersökningen uppger ni bekräftar tidigare kartläggningar och
visar att intäkterna vid merparten av körningarna inte redovisas korrekt. Ni menar också att
undersökningen visar att problemet med oredovisade intäkter är nästan lika stort hos förare
som kör för Bolt som hos förare som kör för Uber.
Felaktig skatteredovisning av appföretag
Skatteverket vill poängtera att det inte går att dra slutsatsen att intäkter inte redovisas i den
omfattning som nämns i kartläggningen eftersom någon avstämning mot redovisningen inte
har gjorts. Skatteverket håller dock med om att risken för skatteundandragande är betydande
om man inte använder taxametern på rätt sätt.
Skatteverket anser att den felaktiga hanteringen av taxametern är anmärkningsvärd eftersom
man enligt Taxitrafiklagen 2012:211 ska använda taxametern på anvisat sätt. Efter varje
körpass ska en körpassrapport skrivas ut från taxametern som bland annat visar på det totala
inkörda beloppet. Att inte hantera taxametern korrekt och därmed slå in fel belopp innebär
att fel belopp redovisas på körpassrapporten och även att fel belopp förs över till
redovisningscentralen. För Skatteverkets del innebär det att verket får fel uppgifter om
inkörda belopp när verket begär ut uppgifter om inkörda belopp från taxiföretagets
redovisningscentral för att stämma av mot intäktsredovisningen.
Exakt vilka åtgärder Skatteverket kommer vidta med anledning av kartläggningen är för
tidigt att säga men verket tar rapporten på stort allvar.
Uppföljning av undersökning om olaglig taxiverksamhet i sociala medier
Skatteverket påbörjade undersökningen av olaglig taxiverksamhet på sociala medier under
2019. Vi har nu konstaterat att vi har mycket svårt att åtgärda problemet. Men innan vi
färdigställer rapporten vill vi ha en tydligare uppfattning av problemets omfattning. Vår
ambition är därför att försöka göra en kvalificerad bedömning av företeelsens storlek. Detta
arbete påbörjades i mars men fick snabbt avbrytas eftersom den pågående pandemin innebär
att det i nuläget inte går att göra en rättvis bedömning.
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Här är ett kortfattat sammandrag av det vi kunnat konstatera hittills.
Trots att Skatteverket numera ges möjlighet att inhämta material från slutna grupper på
Facebook anser Skatteverket att utredningsläget är svårt. Mycket av den skriftliga aktiviteten
på sociala plattformar sker i realtid och raderas vartefter. Det försvårar för Skatteverket som
ofta utreder i senare skede (när deklaration har lämnats). Svårigheter som har
uppmärksammats i granskningen är bl.a.


Det finns förhållningsregler i grupperna



Radering av inlägg där man söker/erbjuder skjuts



All kommunikation av priser och upphämtning sker i privata meddelanden



Gruppen är medveten om att myndigheter kan vara inne i gruppen



Alias och förkortning av namn förekommer



Den som söker skjuts är kanske inte den som betalar resan



Swish till annans konto



Svårt matcha resa med matchande inlägg i Facebook



Swishinbetalning kan vara ersättning för annat än skjuts. Skatteverket måste kunna
visa att insättningar hänför sig till ersättning för utfört arbete (KRNS, mål nr 13717). Om Skatteverket inte har tillgång till inlägg eller privata konversationer från
Facebook finns enbart inbetalningar från Swish kvar som bevis. Det räcker inte
ensamt till för att beskatta utförarna då det är svårt att bevisa en motprestation.

Med de medel som Skatteverket har idag är det svårt att följa de digitala spåren. Skatteverket
bedömer risken för att företeelsen fortsätter som hög. Ingen myndighet har i dagsläget
kunnat stoppa utvecklingen. Eventuellt krävs dialog eller samverkan med Facebook för att
göra dem uppmärksamma på företeelsen.
Vänliga hälsningar
Katrin Westling Palm
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