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 Assistansersättning, pilotutredningar 

Skatteverket har gjort ett antal pilotutredningar av bolag som anordnar personlig 

assistans. Utredningarna visar på omfattande felaktigheter. Det förekommer även 

skatteundandraganden, framförallt i form av privata kostnader som dras av i 

bolagen. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är 

myndighetssamverkan och löpande kontroll av assistansbolagen. Skattekontroller 

i efterhand är inte det bästa sättet att bekämpa fusk och fel inom 

assistansersättningen.  
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Sammanfattning 

 

29 pilotutredningar avseende anordnarbolag inom Assistansbranschen har 

genomförts med start under 2011. Generellt har syftet varit att utredningarna ska 

ge information som kommer till nytta inom Försäkringskassans operativa insats 

mot assistansfusk. Mer specifikt har syftet varit att undersöka vilka typer av 

skatteproblematik som förekommer i branschen. Försäkringskassan och andra 

insatser inom Skatteverket har fortlöpande fått information om iakttagelser och 

erfarenheter. Granskningarna har omfattat bolagens verksamhetsår 2010, samt i 

vissa fall även 2009. 

 

Ett antal fall avseende assistansbedrägerier har uppmärksammats i media. 

Samtidigt har från myndighetshåll noterats att samhällets kostnader för personlig 

assistans ökat kraftigt de senaste åren. Under 2011 uppgick den sammanlagda 

kostnaden för personlig assistans 25 miljarder kr. Detta är de viktigaste orsakerna 

till varför Försäkringskassan har tagit initiativ till åtgärder mot fusket inom 

assistansersättningen. 

 

Pilotutredningarna visar att det förekommer skatteundandraganden hos 

anordnarbolagen. Framförallt handlar det om att bolagen betalar företrädares och 

brukares privata kostnader. Därutöver förekommer kostnader som kan bedömas 

som avdragsgilla, men som inte hör hemma inom assistansersättningen. Inom 

assistansbranschen förekommer även falska löner. Detta innebär att bolagen 

betalar ut löner till personer som inte arbetat som assistenter, vilket ger en lägre 

sammanlagd skatt. Dessutom erhåller dessa personer sociala förmåner och 

arbetslöshetskassa. 

 

Parallellt med Försäkringskassans operativa insats har Socialdepartementet utrett 

förekomsten av fusk och fel inom assistansersättningen. Skatteverket har genom 

vår representant i utredningen meddelat generella iakttagelser och synpunkter från 

granskningarna. Assistansutredningens slutbetänkande publicerades i februari i år 

(SOU 2012:6). I betänkandet föreslås en rad lagändringar för att komma till rätta 

med assistansfusket. 

 

Utöver de utredningar som gjorts, har Skatteverket tagit initiativ till att 

Försäkringskassan ska nyttja den digitala varianten av blankett 4820 för att 

fortlöpande göra företagsförfrågningar avseende assistansbolagen. Detta innebär 

att uppgifter på tidrapporter kan stämmas av mot offentliga uppgifter hos 

Skatteverket, som t.ex. registreringsuppgifter, vissa belopp i bolagens 

skattedeklarationer samt skattekonto. Kommer Försäkringskassan igång med 
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detta, finns förutsättningar att komma till rätta med felaktigheterna inom 

assistansersättningen. 

Inledning 

 

Offentlig verksamhet i privat regi är ett riskområde, när det gäller 

skatteundandraganden. Framförallt när det gäller omfattningen av privata 

kostnader. Det känner Skatteverket till sedan granskningar av andra branscher. 

Skatteverket i Södra regionen gjorde under 2008 en kartläggning avseende 

personlig assistans. Kartläggningen indikerade att det utöver bedrägerier 

förekommer omfattande skatteundandraganden. I rapporten föreslogs att 

Skatteverket inom några år skulle göra en förnyad granskning av branschen. 

 

För urvalet till pilotutredningarna har vi utgått ifrån assistansbolag med låga 

lönenivåer. Dessutom har tips tagits emot från Försäkringskassan och 

Skatteverkets skattebrottsenhet (SBE).  

 

Syfte 

 

Syftet med pilotutredningarna har varit att: 

 

 få kunskaper om branschen och de skattefel som förekommer. 

 delge andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket dessa kunskaper samt att 

på ett generellt plan meddela Försäkringskassan och Assistansutredningen 

våra iakttagelser och synpunkter. 

 fungera som metodstöd och leverera urval för ev. fortsatta 

utredningsaktiviteter inom Skatteverket. 

 föreslå andra tänkbara åtgärder än utredning för att komma till rätta med de 

felaktigheter som förekommer inom assistansersättningen. 
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Beskrivning av personlig assistans 

 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.Sedan 1994 har 

vissa funktionshindrade rätt till personlig assistans. Personlig assistans är en av tio 

insatser enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). 

Grundbestämmelserna om personlig assistans finns i LSS, medan bestämmelserna 

om assistansersättning sedan 1 januari 2011 finns i socialförsäkringsbalken (SFB). 

Tidigare fanns dessa bestämmelser i lagen om assistansersättning (LASS). Utöver 

dessa två huvudförfattningar finns flera förordningar och andra lagar som har 

betydelse för assistansersättningen. Försäkringskassan har dessutom utfärdat 

allmänna råd. Råden är inte bindande, men eftersom de används av 

Försäkringskassans handläggare får de ändå konsekvenser vid tillämpning av 

lagarna. Rätt till personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd åt 

personer som pga. stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin 

personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra 

eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(brukaren). 

 

Det är brukaren själv som ansöker om assistansersättning. Ansökan lämnas till 

Försäkringskassan som efter utredning fattar beslut om personlig assistans. Det 

totala behovet beräknas med ett visst antal timmar per vecka. För varje person 

som är berättigad till personlig assistans ersätter kommunerna Försäkringskassan 

för de första 20 timmarna per vecka. Assistansersättningen betalas ut i förskott 

enligt ett schablonbelopp per timme. Detta bestäms för varje år av regeringen. För 

2009 var timbeloppet 247 kr, för 2010 och 2011 var timbeloppen 252 kr resp. 258 

kr.  

 

Anordnaren, som kan vara kommunen, ett privat företag eller brukaren själv, ska 

för varje månad redovisa antalet utförda assistanstimmar i en tidrapport. 

Uppgifterna ska lämnas för varje namngiven assistent som anlitats. Brukaren ska 

sedan efter utgången av månaden lämna en sammanställning till Försäkrings-

kassan av de uppgifter som finns på tidrapporterna. Sammanställningen görs i 

form av en avräkning och ska vara undertecknad på heder och samvete av 

brukaren. I de fall brukaren vänt sig till ett bolag för anordnandet av assistans, så 

görs utbetalningen direkt till bolaget. Det är möjligt för brukaren att ordna sin 

personliga assistans genom att själv anställa assistenter. Brukaren blir i så fall att 

betrakta som arbetsgivare åt assistenterna. En begränsning för brukaren är att det 

inte går att anställa en närstående som personlig assistent om det råder 

hushållsgemenskap. Denna regel är lätt att kringgå genom att bilda ett 

anordnarbolag inom familjen eller vända sig till ett bolag som anställer brukarens 

familjemedlemmar. 
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Vi har för pilotutredningarna valt ut anordnarbolag i form av aktiebolag och 

handelsbolag som ordnar assistenter åt brukare. Anordnarbolagen kan göra sig 

skyldiga till skatteundandraganden enligt samma regler som andra företag. Ur 

Försäkringskassans synvinkel ligger bidragsbrott och bedrägeri i fokus när det 

gäller fusk inom assistansersättningen. Det är den ersättningsberättigade, dvs. 

brukaren, som kan göra sig skyldig till bidragsbrott och bedrägeri. 

 

Sedan 1 januari 2011 krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att yrkesmässigt 

bedriva verksamhet med personlig assistans. Tillståndsplikten omfattar fysiska 

och juridiska personer som är anordnare. Tillståndsplikten omfattar inte brukare 

som själva anställt personliga assistenter eller kommuner som anordnar assistans. 

I LSS anges inte några särskilda krav som måste uppfyllas för att någon ska 

beviljas tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Socialstyrelsen 

har emellertid befogenheter att utöva tillsyn över assistansföretagen. Bl.a. ska 

verksamheten uppfylla vissa kvaliteter. I oktober 2011 fanns ca 1 500 företag 

registrerade hos Socialstyrelsen med tillstånd att bedriva personlig assistans. De 

totala utgifterna inom assistansersättningen uppgick till 23 miljarder kr under 

2010 och till 25 miljarder kr under 2011. Det finns ca 16 500 brukare som är 

ersättningsberättigade, varav 3 500 som är under 18 år. En genomsnittlig 

ersättning till en brukare uppgick under 2011 till 130 000 kr/mån. 

 

Utgångspunkten för LSS lagstiftningen är att brukaren ska ha så stort inflytande 

och medbestämmande som möjligt över sin assistans. För detta krävs kunskap om 

lagstiftningen och vilka anordnare det går att välja emellan. Den ersättnings-

berättigade måste kunna överblicka relevanta skillnader mellan olika anordnare. 

Initiativ till certifiering av anordnarbolagen har tagits av branschorganisationer 

både hos vårdföretagarna och handikappförbunden. Det finns bl.a. en intresse-

grupp för assistansberättigade, Independent Living Institute. De ligger bakom 

hemsidan Assistanskoll (www.assistanskoll.se), som är en portal för information 

och tjänster som berör personlig assistans.  

http://www.assistanskoll.se/
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Assistansutredningen 

 

Regeringen beslutade under våren 2011 att tillsätta en särskild utredning om 

åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga 

assistansersättningen. Utredningens uppdrag innebar dels att beskriva och 

analysera orsakerna till fusk och oegentligheter samt föreslå åtgärder för att 

förhindra detta och stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll, dels att 

analysera grundorsakerna till kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen 

samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med denna utveckling. Utredningen 

skulle på grundval av denna analys, presentera förslag med syfte att säkerställa 

assistansreformens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter 

värnas. 

 

Assistansutredningen är den senaste i raden av utredningar avseende LSS 

lagstiftningen. Utöver regeringens olika initiativ har aspekter av 

assistansersättningen utretts av andra myndigheter som Riksrevisionsverket, 

Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. Frågan om fusk, oegentligheter och 

överutnyttjande inom välfärdssystemet i allmänhet har dessutom utretts av 

delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) som tillsattes 2005. Den senaste 

assistansutredningen vilar således på en lång serie av utredningar och rapporter 

som belyst felaktigheter inom assistansersättningen. 

 

Assistansutredningen konstaterar att reglernas utformning gör det tämligen lätt att 

fuska. Det finns många olika sätt att göra detta, och upptäcktsrisken är låg. 

Utredningen anser därför att det måste skapas bättre möjligheter för 

Försäkringskassan att kontrollera och utreda, så att beslut om assistansersättning 

blir korrekta från början. De kontrollåtgärder som vidtas måste uppfattas som 

förståeliga och berättigade både av allmänheten och de personer som är 

ersättningsberättigade. Det ska t.ex. vara möjligt att verifiera vem som utfört ett 

arbete eller till vem pengar utbetalats. Utredningens förslag innebär därför att det 

ska uppställas vissa formella krav för att assistansersättning ska betalas ut och att 

uppgifter som visar att dessa krav är uppfyllda utan anmodan ska lämnas till 

Försäkringskassan. 

 

En annan grupp av utredningens förslag tar sikte på en effektivisering av 

myndigheternas arbete med assistansersättning, främst hos Försäkringskassan. 

Utredningen föreslår dessutom skärpta tillståndskrav för anordnare av personlig 

assistans i fråga om personlig och ekonomisk lämplighet samt skyldighet för 

anordnare att lämna uppgifter till Försäkringskassan. Utbetalning av 

assistansersättning ska bara få ske till anordnare med tillstånd av Socialstyrelsen. 
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Flera av de slutsatser och förslag som kom fram i assistansutredningens 

betänkande landade slutligen som lagstiftningsförslag i regeringens 

budgetproposition för 2013 (prop. 2012/13:1). Förslagen avseende assistans 

behandlas på sid. 213 ff. 

 

Bl.a. föreslås följande: 

 Socialstyrelsens ska kontrollera anordnarnas lämplighet utifrån de krav som 

ställs. Anordnarens tillstånd kan återkallas om de inte uppfyller kraven. 

 Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra oanmälda hembesök för inspektera 

assistansen när assistans utförs av någon närstående. Försäkringskassan ska 

även ha rätt att besöka brukaren i hemmet för att utreda behovet av 

assistans. Om myndigheterna utan giltig anledning vägras att komma in i 

bostaden får det ekonomiska stödet eller assistansersättningen dras in eller 

sättas ned. 

 Nuvarande bestämmelse att brukare som är egna arbetsgivare inte kan 

anställa någon de lever i hushållsgemenskap med tas bort. 

 Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att 

anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan 

ifrågasättas. 

 Anordnare föreslås bli skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan 

om anställda assistenter som krävs för kontroll av att vissa förutsättningar 

för ersättning är uppfyllda. 

 Försäkringskassan ska få göra förfrågningar hos anordnare när det behövs 

för bedömningen av frågan om ersättning. Anordnarna blir skyldiga att 

lämna uppgifter till Försäkringskassan om de känner till att 

assistansersättningen används felaktigt. 

 Assistansersättningen betalas inte ut om assistansen utförs av någon under 

18 år eller som är bosatt utanför EES-området, eller som av sjukdom, 

ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att arbeta som personlig 

assistent.  

 

Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 juli 2013. 

 

Lagförslagen har mött en hel del kritik från branschen och 

handikapporganisationerna för att vara integritetskränkande. Framförallt gäller det 

förslagen om myndigheters rätt att göra hembesök hos brukarna i kontrollsyfte. 

Vidare har anordnarbolagen opponerat sig över den utökade uppgiftsskyldigheten.



 *  Skatteverket 
 8(25) 

  SLUTRAPPORT 

Johan Södersten Datum  

010-574 36 05 2012-11-15  

   

 

 

 

 

 

Urval och genomförande 

 

Av de olika former av anordnare som finns, så riktade Skatteverket i denna 

pilotinsats in sig på assistansföretag som bedrivs i bolagsform (AB eller HB). Ett 

urval gjordes bland bolag med låga personalkostnader och låga snittlöner. 

Därutöver tog vi emot ett antal tips från Försäkringskassan och SBE. 

 

För bolagen som ingick i urvalet inhämtades uppgifter från Försäkringskassans 

tidrapportering, vilket gjorde det möjligt att matcha assistenternas arbetstid mot 

kontrolluppgifter (KU). Utredningar påbörjades i de fall vi misstänkte 

skatteundandraganden. Det eftersträvades också efter en någorlunda jämn 

fördelning när det gäller storleken på bolagen. Inom assistansbranschen finns 

alltifrån små familjebolag med ca 2 mkr i omsättning (en brukare) till stora 

anordnare med runt 100 mkr i omsättning. 

 

Utredningarna har gjorts i form av revision, men ett visst skrivbordsarbete har 

utförts i anslutning till de större revisionerna. Det har handlat om att kontrollera 

personer som förekommer på tidrapporter, men inte fått KU från bolaget för 

motsvarande period. I Försäkringskassans vägledning för assistansersättningen, 

anges bl.a. att minst 87% av assistansersättningen ska användas till lönekostnader. 

Övriga kostnader ska uppgå till högst övrig del, 13%. Utredningarna har i stor 

utsträckning inneburit en undersökning av vad bolagen gjort med pengarna i de 

fall lönedelen varit för låg. För att ta reda på detta krävs i de flesta fall revision. 

Totalt beslutade vi att påbörja 29 revisioner i denna insats. Stor hjälp hade vi 

initialt av tidigare slutrapport som skrivits efter kartläggning av personlig 

assistans (Skatteverket, Olga Klimes, Kartläggning personlig assistans Riksplan 

2008 , dnr 112 563905-08/1211) 
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Skattefusk och andra felaktigheter 

 

Iakttagelserna från pilotutredningarna kan översiktligt beskrivas enligt följande: 

 

Privata kostnader 

 

Enbart genom den väl tilltagna timpenningen kan det skapas överskott i 

assistansbolaget (se exempel 1). Överskottet plockas sedan ut i form av privata 

kostnader. Bolagen kan också skapa överskott genom att ta in fler timmar än vad 

de avlönar (exempel 2). 

 

I båda fallen kan överskott i form av likvida medel bli betydande. Om bolagen 

lägger vinstmedlen på hög, uppstår inget skatteundandragande. Inte heller om de 

delar ut vinsten och aktieägarna redovisar utdelningen på korrekt sätt. 

Privata kostnader förekommer i alla branscher och framförallt i de små 

familjekontrollerade företagen. Men när det gäller den skattefinansierade vård- 

och omsorgssektorn, så är omfattningen av privata kostnader extra stor. 

I de assistansbolag som utretts har påträffats kostnader för bl.a. privata resor, 

bilar, drivmedel, husgeråd, mat och kläder (se fallbeskrivningar i bilaga 2 och 3). 

 

Privata kostnader är något som Skatteverket känner väl till och kan utreda, men 

utredningarna kan bli tidsödande. Särskilt när omfattningen på kostnadssidan är 

stor. Det är också en ganska lång väg till en brottsanmälan, om utredningen enbart 

handlar om kostnader som ska bedömas. 

 

Det har också påträffats kostnader, där underlag för kostnader saknas helt eller där 

underlagen är uppenbart osanna (se bilaga 1 och 4). Detta är företeelser som 

Skatteverket kan hantera. I dessa fall är det enklare för oss att underkänna 

avdragen och upprätta brottsanmälan.  

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
 

Övriga kostnader 

 

I dessa fall använder bolagen överskottet till sådant som inte hör hemma inom 

assistansersättningen. Det kan t.ex. handla om sponsring, konsultkostnader eller 

marknadsföringskostnader (se bilaga 3). I de fall kostnaderna är skattemässigt 

avdragsgilla i bolagen, saknar Skatteverket möjlighet att göra något åt detta. Vi 

kan upptäcka kostnaderna vid skatterevision och konstatera att de strider mot 

Försäkringskassans allmänna föreskrifter om personlig assistans, men vi kan inte 

göra något annat än att försöka överlämna informationen till Försäkringskassan. 
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Ur Försäkringskassans synvinkel kan det handla om bidragsbrott, om det visar sig 

att assistansersättningen använts fel. 

 

Överlämnade av uppgifter från Skatteverket till Försäkringskassan är emellertid 

inte problemfritt. Hos Skatteverket råder absolut skattesekretess. Detta gör att det 

sällan går att använda den s.k. generalklausulen vid uppgiftslämnande. Det krävs 

särskilt lagstöd för att lämna ut uppgifter till andra myndigheter. När det gäller 

assistansersättning, kan SFB 110 kap 31§ vara ett sådant lagstöd. Ett annat lagstöd 

finns i Lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 

välfärdssystemen. Den lagen stadgar en skyldighet för oss att lämna uppgifter till 

Försäkringskassan i vissa fall. Ett problem är att skyldigheten endast gäller 

uppgifter som är hänförliga till den ersättningsberättigade, dvs. brukaren. 

Skatteverket har ingen motsvarande skyldighet när det gäller anordnarbolagen.  

 

Falska löner 

 

Med falska löner menas i assistanssammanhang att KU lämnats för personer, trots 

att dessa inte jobbat som assistenter (exempel 3). Syftet med detta är att personen 

ska få en pensions- och sjukpenninggrundande inkomst samt underlag för 

arbetslöshetskassa. En vit inkomst för dessutom med sig andra fördelar. Det är 

lättare att låna pengar och man undviker Skatteverkets intresse när det gäller ev. 

skönstaxering. Det är enklare för dessa personer att arbeta svart vid sidan av. 

 

Det som skiljer falska löner från tidigare kända förfaranden med falska KU, är att 

assistansbolagen betalar in preliminär skatt och sociala avgifter för de falska 

assistenterna. I många fall uppstår skatteundandraganden ändå, eftersom den 

sammanlagda skatten blir lägre om inkomsten sprids på fler personer (exempel 4). 

Dessutom blir de sociala avgifterna lägre om lönerna läggs ut på ungdomar och 

pensionärer (exempel 5). 

 

Upplägg med falska löner är systematiska och kräver viss omfattning på 

verksamheten. Det kräver också ett eller flera nätverk av personer, inom vilka 

man kan sprida de falska lönerna (se bilaga 4). Alla i gruppen måste vara 

medvetna och överens. Överenskommelsen måste dessutom bestå under en längre 

tid. Detta medför att det uppstår inlåsningseffekter för de falska assistenterna, 

vilket kan göra det lättare att upptäcka. 

 

Teoretiskt sett är det möjligt att utreda falska löner genom skatterevision, men 

bevissvårigheterna är i vissa fall betydande. Skatteverket måste bevisa att någon 

annan person än den som fått kontrolluppgiften fått den utbetalade lönen.  

Vår uppfattning är att upplägg med falska löner i första hand ska drivas som 

ärenden om bedrägeri och bidragsbrott.  
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Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
 

 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
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Felaktigheterna inom assistansersättningen kan illustreras som en pyramid, där 

basen illustrerar omfattningen av fusket och toppen de större bolagen med mer 

systematiska upplägg. Med det vill vi säga att privata kostnader utgör basen av det 

fusk som förekommer i assistansbranschen. I ett mindre antal stora bolag 

förekommer därutöver mer systematiska upplägg i form av bedrägerier och 

bidragsbrott. 

 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 
 

 

 

Resultat 

 

Det beloppsmässiga resultatet av pilotutredningarna har varit lågt i förhållande till 

den tid som lagts ned. En slutsats man kan dra av detta är att det är dyrt för 

Skatteverket att utreda assistansbolag. Det krävs revision och i många fall handlar 

det om privata kostnader som tar lång tid att utreda. För att uppnå stora 

beskattningsändringar krävs utredningar av de större bolagen, och där kan 

bevissvårigheter uppstå.  

 

Fyra av våra större utredningar har lett till brottsanmälan. Bolagens storlek och 

ärendenas natur gör att kontakter med åklagare och polis blir mycket 

tidskrävande.  Det är överhuvudtaget resurskrävande att kontrollera 

assistansbolagen i efterhand. 
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Slutsatser 

 

Fusk och fel förekommer inom assistansersättningen. Även skatteundandraganden 

förekommer och då främst i form av privata kostnader som dras av i bolagen. Det 

krävs revisioner för att utreda detta, och det krävs mycket arbete för att nå fram 

till brottsanmälningar. Kontroll i efterhand av assistansbolagen är ett dyrt sätt att 

bekämpa fusk och fel inom assistansersättningen. Möjligen krävs ett antal 

utredningar med efterföljande lagföring för att uppnå allmänpreventiva effekter i 

branschen, men för att på allvar komma till rätta med fusket krävs en god löpande 

kontroll inom assistansersättningen. Det måste bli rätt från början. Helst ska det 

allra första beslutet om personlig assistans bli korrekt. Felaktiga utbetalningar ska 

stoppas tidigt. 

 

Dessa åtgärder ligger i stor utsträckning på Försäkringskassan som handläggande 

myndighet, men även Skatteverket spelar en viktig roll. Försäkringskassan kan ex. 

vis utnyttja den digitala versionen av blankett 4820 för att göra förfrågningar hos 

Skatteverket avseende assistansbolagen. På detta sätt går det att regelbundet 

begära uppgifter från oss om ett stort antal assistansbolag. I dagsläget är 

möjligheten begränsad till vissa offentliga uppgifter i bolagens 

skattedeklarationer, men det finns förslag om att lätta på sekretessen när det gäller 

just assistansbolagen. Ett annat förslag som ligger är att samtliga bolag som 

lämnar skattedeklarationer ska redovisa löner på individnivå. En sådan ändring  

skulle ge Skatteverket individuella kontrolluppgifter på månadsbasis. Om båda 

dessa förslag blir verklighet, skulle det bli enklare för Försäkringskassan att 

löpande kontrollera assistansbolagen.  

 

I de större utredningar som gjorts inom Skatteverket har det framkommit att det 

parallellt med skatteundandraganden ofta förekommer misstanke om bidragsbrott. 

I vissa fall förekommer även misstanke om bedrägeri. Skatteverkets uppfattning 

är att sådana utredningar ska initieras av Försäkringskassan och drivas av allmän 

åklagare. Möjligen kan man tänka sig att Skatteverket kopplas in vid särskild 

skatteproblematik i utredningar som drivs inom ramen för myndighetssamverkan.  

 

Utredningsmetodik 

 

Vid skatteutredning av assistansbolag hamnar man ofrånkomligen i en bedömning 

om bokförda kostnader ska anses avdragsgilla. I grunden är det samma regler som 

annars gäller i inkomstslaget näringsverksamhet. Kostnader som behövs för 

intäkternas förvärvande är avdragsgilla, men pga. assistansersättningen särskilda 

natur hamnar man ofta i specialfall, vilket framgår av bifogade fallbeskrivningar. 
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Särskilt kan nämnas svårigheterna att bedöma kostnader i samband med brukarnas 

fritidsaktiviteter. Enligt Försäkringskassans vägledning så är inte 

assistansersättningen avsedd för sådana kostnader. Däremot så måste brukarna 

precis som alla andra ha rätt att utöva fritidsaktiviteter, och i samband med detta 

är de i behov av personlig assistans. Tillkommande kostnader för assistenten i 

samband med fritidsaktiviteten blir då en avdragsgill kostnad för bolagen. 

 

Mer komplicerat blir det när den personliga assistansen skett inom familjen, där 

det inte finns någon klar gräns mellan vardagsliv och fritid (se bilaga 2 och 3). Då 

får en bedömning av kostnaderna göras från fall till fall. I vissa fall kan 

kostnaderna vara omfattande som t.ex. under semesterresa.  

 

Ytterligare en komplikation uppstår då bolagen istället för förmåner 

tillhandahåller pengar för brukarna och deras familjer. Likvida medel kan frigöras 

med osanna underlag i bokföringen eller genom felaktiga avräkningsförfaranden 

(se bilaga 3 och 4). Det förekommer varianter där assistansbolaget betalar ut sitt 

överskott i efterhand, efter att de officiella lönerna betalts ut, eller att frigjorda 

pengar betalas ut i förskott och som lån till brukare och deras familjer. Det senare 

kan ses som en slags värvningspremie för att bolaget ska knyta dem till sig. Dessa 

fall kan visserligen skattemässigt bedömas som förtäckta löner eller förbjudna lån, 

men är transaktionerna omfattande bör dessa ärenden utredas som bidragsbrott 

och bedrägeri. Vart gränsen går är svår att bedöma. I pilotutredningarna har endast 

påträffats enstaka fall där vi påfört personer utanför företrädarkretsen lön. 

 

Avslutningsvis kan nämnas utlandstransaktionerna, där det enligt nuvarande 

lagstiftning ännu är möjligt för bolagen att skicka pengar utomlands för att täcka 

kostnader för personlig assistans på plats (se bilaga 4). I dessa situationer kan det 

bli aktuellt för Skatteverket att skicka spontana kontrolluppgifter till det land där 

assistansen utförts. Förutsättningen för detta är naturligtvis att det finns underlag 

för transaktionerna och att assistenterna inte har anknytning till Sverige.  
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Skatteverket, Olga Klimes, Kartläggning personlig assistans Riksplan 2008 , dnr 
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www.assistanskoll.se 

 

Medförfattare till rapporten 

 

Katja Laffrenzen, Skatteverket Södra, 010-574 67 34 

Maria Henningsson, Skatteverket Södra, 010-574 62 33 

Linda Sunnanbris, Skatteverket Södra, 010-573 76 18 

Isabelle Letelier, Skatteverket Stockholm, 010-574 13 65 

Eva Alexandersson, Skatteverket Stockholm, 010-574 40 17 

 

Bilagor 

 

För att illustrera iakttagelserna i samband med pilotutredningarna bifogas fyra 

fallbeskrivningar som bilagor till rapporten. 

 

1. Litet bolag - Internfakturering  

2. Medelstort bolag – Privata kostnader  

3. Stort bolag – Privata kostnader och brister i bokföring  

4. Stort bolag – Felaktiga kontrolluppgifter och utlandslöner 
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Bilaga 1 

 

Litet bolag - Internfakturering 

 

Pappa och son äger tillsammans ett assistansbolag. Pappan arbetar som anställd 

ekonom på ett annat företag. Sonen är funktionshindrad och i behov av personliga 

assistenter. Pappan har även, tillsammans med mamman, ett handelsbolag som 

bedriver bl.a.  redovisningsbyrå. Verksamheten i redovisningsbyrån består i att 

pappan på sin fritid utför administrativa tjänster åt assistansbolaget. 

Redovisningsbyrån har inga egna lokaler eller anställda. Redovisningsbyrån har 

ingen annan kund än assistansbolaget. 

 

Tjänsterna åt assistansbolaget har utförts löpande under året. En gång per år har 

faktura till assistansbolaget utfärdats i redovisningsbyråns namn. På fakturorna 

har inte specificerats vad som utförts. För 2009 har assistansbolaget på detta sätt 

fakturerats med 150 000 kr inklusive moms. För 2010 uppgick motsvarande 

faktura till 130 000 kr inklusive moms. Det finns inga andra intäkter i 

redovisningsbyrån. Bokförda kostnader i redovisningsbyrån består av pappans 

privata kostnader i sin bostad för fast telefoni, mobiltelefon, bredband och digital 

TV. Det finns inga kostnader som visar att näringsverksamhet har bedrivits. 

 

Assistansbolaget har inte betalt de två fakturorna från redovisningsbyrån. Istället 

har pappan under räkenskapsåret gjort egna uttag, genom att assistansbolaget 

löpande fört över pengar till hans privata konto. När han i slutet av varje år 

utfärdat en faktura avseende sina administrativa tjänster, så har fakturabeloppet 

kvittats mot summan av hans egna uttag under året. 

 

I redovisningsbyrån har inte heller funnits pengar, varken för uttagen eller till att 

betala in moms. När det blev dags att betala in momsen så fick assistansbolaget 

föra över det belopp som behövdes till redovisningsbyrån. 

 

Skatteverket bedömer att redovisningsbyrån inte har bedrivit en självständig 

verksamhet i förhållande till assistansbolaget. Det har inte bedrivits någon 

näringsverksamhet i redovisningsbyrån. Fakturorna från redovisningsbyrån har 

aldrig betalts. Dessa fakturor är varken intäkter i redovisningsbyrån eller 

kostnader i assistansbolaget. Pappans administrativa arbete anses utfört i 

assistansbolaget, som medges avdrag för de kostnader som varit nödvändiga för 

redovisningsarbetet, exempelvis ett skäligt avdrag för telefonkostnader. 

Redovisningsbyrån medges inte avdrag för pappans privata kostnader för fast 

telefoni m.m. 
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Bilaga 2 

 

Medelstort bolag – Privata kostnader 

 

För ett antal år sedan bildade två makar ett assistansbolag, eftersom de 

tillsammans har ett barn med funktionshinder. Bolaget har sedermera växt och 

anordnar numera assistans åt tolv brukare, varav sju är barn. Makarna som är 

företagsledare i bolaget tycks ha en nära vänskaplig relation med flera av de andra 

föräldrarna. De åker bl.a. på semesterresor tillsammans.  

 

Av räkenskaperna framgår kostnader för musikal- och teaterbesök, stughyra, 

tivolibesök, spa- och hotellvistelser samt inköp av hemelektronik. Av underlagen 

framgår att kostnaderna avser hela familjer. 

 

Skatteverket har i bedömningen utgått ifrån att assistansersättningen är avsedd att 

täcka kostnader för den personliga assistansen – och inte för att bekosta brukarens 

eller närståendes privata levnadskostnader.  
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Bilaga 3 

 

Stort bolag – Privata kostnader och brister i bokföring 

 

Bolaget erbjuder funktionshindrade personer rådgivning, vård och omsorg.  

Bolaget anställer och tar ett arbetsgivaransvar för personliga assistenter, som utför 

assistans hemma hos brukaren. För brukarens räkning ansöker bolaget om 

assistansersättning från Försäkringskassan eller kommunen. Brukaren får även 

hjälp med att ansöka om bidrag till t ex. olika hjälpmedel.  

 

Intäkterna i bolaget (ca 25 mkr) består i huvudsak av utbetald assistansersättning 

från Försäkringskassan och kommunen, samt några mindre bidrag. Under hösten 

2010 mottog bolaget assistansersättning från kommunen och Försäkringskassan 

avseende totalt 17 brukare. Utbetalda löner uppgår till ca 20 mkr under 

räkenskapsåret. Antalet anställda har under 2010 uppgått till 80 personer, främst 

personliga assistenter, men även ett antal jurister samt en ekonomiansvarig. Vid 

möte framstår bolaget som offensivt. Vid flera tillfällen har bolagets jurister 

överklagat Försäkringskassans beslut, för att brukarna ska få fler assistanstimmar 

beviljade.  

 

Vid möte med bolaget berättar företrädaren bl.a. följande: Bolaget ger gratis 

information, rådgivning och service till funktionshindrade och anhöriga, tills dess 

att bidrag/ ersättning beviljats av Försäkringskassan eller kommunen. På detta sätt 

vinner bolaget många nya kunder. Bolagets kunder är ofta personer som inte kan 

språket eller saknar kännedom om reglerna. Bolaget informerar kunderna om 

deras rättigheter samt hjälper dem att ansöka om olika bidrag, ordna rullstol och 

andra hjälpmedel.   

 

Privata kostnader 

 

Bolagets assistansomkostnader uppgår till ca 3,1 mkr för 2010. Med 

assistansomkostnader avses enligt Försäkringskassans vägledning ”kostnader som 

den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma 

aktiviteter utanför bostaden”.  

 

Utslaget på de 17 brukarna uppgår bolagets assistansomkostnader till ca 180 000 

kr per person och år. En motsvarande beräkning för de 80 anställda ger en kostnad 

på ca 38 000 kr per person och år. Detta är höga kostnader för gemensamma 

aktiviteter utanför bostaden. 

 

Av bolagets bokföring framgår att brukarnas familjer ofta följt med på evenemang 

och resor både inom och utom Sverige. Av tidsmässiga skäl har vi inte utrett alla 
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dessa kostnader. Vid granskningen har framkommit att åtminstone ca 1,7 mkr av 

assistansomkostnaderna avser löpande privata kostnader för mat, bensin, kläder, 

smycken, böcker, möbler, husgeråd, kylar, frysar, vitvaror, flyg- och 

semesterresor till utlandet mm. I vissa fall är det oklart vart inköpta möbler, kylar, 

frysar mm. har levererats. Det skulle kunna röra sig om bedrägeri. 

 

Bolaget har kostnadsfört bidrag till olika föreningar. Totalt har dessa bidrag 

uppgått till 150 000 kr. Bolaget anser att bidragen ger goodwill samt är att 

betrakta som avdragsgill sponsring, alternativt marknadsföring. Skatteverket 

bedömer dock att bidragen, utifrån tillgängliga underlag och uppgifter, inte 

uppfyller de krav som ställs på avdragsgill sponsring.  

 

Brister i bokföringen 

 

Bolaget har inte använt kassakonto under det granskade räkenskapsåret. Istället 

används ett avräkningskonto. På avräkningskontot kostnadsför bolaget stora 

belopp med bokföringsordrar som underlag. Avräkningskontot och 

bokföringsordrarna har använts på ett sådant sätt, att det inte går att följa 

bokföringen.  

 

Vid granskning av checkräkningskontot har framkommit att bolaget löpande gör 

utbetalningar till sina brukare. Underlagen i bokföringen för dessa utbetalningar är 

bokföringsordrar, som inte visar vem som erhållit pengarna. Bakgrunden till 

utbetalningarna är, enligt bolaget, att brukarna haft utlägg för 

assistansomkostnader. Utläggen medför att bolaget, enligt bokföringen, fått en 

skuld till brukaren. Senare återbetalar bolaget sin skuld till brukaren, genom att 

pengar utbetalas från bolagets bankkonto. 

 

Enligt bolaget utbetalas viss lön till lokalanställd personal i utlandet. Löner till 

lokalanställda utomlands uppgår enligt bokföringen till ca 600 tkr. Det är svårt att, 

utifrån tillgängliga underlag, veta vem som får pengarna eller om något arbete har 

utförts för brukarens eller bolagets räkning.  

 

Sammanfattning 

 

De privata kostnaderna samt bokföringens brister har sådan omfattning att 

Skatteverket upprättat brottsanmälan avseende misstanke om skattebrott, 

bokföringsbrott,  försvårande av skattekontroll samt misstanke om felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemen. Skatteverket kommer även att skriva en 

anmälan till Revisorsnämnden avseende den auktoriserade revisorn, som för 

bolagets räkning skrivit ”rena” revisionsberättelser, d v s helt utan anmärkningar.  
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Bilaga 4 

 

Stort bolag – Felaktiga kontrolluppgifter och utlandslöner 

 

Bolagets huvudsakliga omsättning utgörs av assistansersättning från 

Försäkringskassan. Under granskad period har omsättningen uppgått till ca 78 

mkr. Av avtalen med brukarna framgår att 85% av assistansersättningen ska avse 

löner till assistenterna och 5% ska täcka upp omkostnader för assistenterna. 

Därutöver tar bolaget 7-10% av assistansersättningen för att sköta administration 

m.m. Det som blir kvar tar bolagets företrädare ut i form av privata kostnader.  

 

Företrädarna och närstående 

 

Bolaget är ett familjeföretag som drivs av fyra personer. Företrädarna har uppgett 

att samtliga är verksamma i bolaget men inte som assistenter. Vuxna barn till 

företrädarna är anställda i bolaget. De erhåller månadslöner och har 

kontrolluppgifter från bolaget på inkomster mellan 160 000 - 340 000 kr. Även 

makar till företrädare avlönas och erhåller kontrolluppgifter från bolaget, men 

inga anställningsavtal avseende makarna har lämnats till Skatteverket. Uppgifter 

saknas helt om vilket arbete de två makarna utför. 

 

Allmänt om falska/felaktiga KU 

 

KU lämnas för varje kalenderår senast den 31 januari närmast följande år. Dessa 

förtrycks därefter i inkomstdeklarationerna. KU för anställda ligger till grund för 

inkomsttaxering, kreditering av skatt och för bestämmande av sjuk- och 

pensionsgrundande inkomst. Genom att lämna felaktiga kontrolluppgifter kan 

skattesystemet utnyttjas på olika sätt. Det kan röra sig om personer med svarta 

inkomster, som uppger sig vara arbetstagare, och låter sända in KU från oseriösa 

bolag, dvs. en påstådd arbetsgivare. På så sätt omvandlas svarta inkomster till vita, 

personen tillgodoräknas även preliminär skatt, får sjuk- och pensionsgrundande 

inkomst, skaffar sig kreditvärdighet och en seriös fasad som kan utnyttjas i olika 

sammanhang.  

 

I detta fall har emellertid assistansbolaget betalt in skatt och sociala avgifter för de 

personer som fått KU. Fördelarna för företrädarna och deras närstående är 

uppenbara. Sammanlagt blir den slutliga skatten lägre. De närstående för en sjuk- 

och pensionsgrundande inkomst samt skaffar sig kreditvärdighet. Den vita lönen 

ger dem även en seriös fasad som kan utnyttjas i olika sammanhang. 
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Granskningen av bolaget 

 

Utredningen visar att löner som enligt KU gått till närstående, i själva verket gått 

till företrädarna. Lönen har i dessa fall satts in på bankkonton som tillhör någon 

av företrädarna. 

 

Skatteverkets bedömning är att bolaget har lämnat felaktiga KU för att dölja 

utbetalning av lön till bolagets företrädare. Genom att redovisa felaktiga KU för 

närstående personer, samtliga under 26 år, har bolaget redovisat lägre 

arbetsgivaravgifter. I utbyte har de närstående kunnat uppvisa att de haft 

anställning, fått sjuk- och pensionsgrundande inkomst samt blivit kreditvärdiga. 

 

Detta innebär att det är företrädarna själva som varit de egentliga mottagarna av 

utbetalningarna från bolaget Beloppen ska rätteligen utgöra lön till företrädarna 

och därför ska full arbetsgivaravgift betalas. Bolaget har på detta sätt betalat     

120 000 kr i arbetsgivaravgifter i stället för 250 000 kr som de skulle ha betalat 

om de hade lämnat KU för företrädarna.  

 

Felaktiga kontrolluppgifter forts. 

 

I utredningen har identifierats ytterligare en personkrets, där flera av de personer 

som fått KU inte arbetat som assistenter. De har lånat ut sina namn och 

personuppgifter till att stå på tidrapporter. I gengäld har de fått KU på vit lön från 

bolaget. Löneutbetalningarna har gått direkt in på bankkonton tillhöriga två av 

personerna i kretsen. Vad som därefter hänt med pengarna och vilken relation 

dessa två personer har till företrädarna i bolaget framkommer inte i utredningen.  

 

Utlandslöner 

 

På kontot ”lön utlandsanställd personal” har bolaget bokfört totalt 860 000 kr som 

löner. I skattedeklarationerna är inte detta belopp inräknat, vilket är korrekt om 

kostnaderna avser löner utomlands till personer som inte är skattskyldiga i 

Sverige. Bolaget uppgav vid första mötet med Skatteverket att det förekommer 

utlandsanställda när brukarna åker utomlands och behöver ta med sig assistenter. 

Det förekommer att assistenter anställs på plats. Bolaget uppgav att KU skickas 

till respektive lands skatteförvaltning. Enligt Försäkringskassans riktlinjer har 

man rätt att behålla sin assistansersättning under kortare utlandsvistelser.  
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I utredningen har framkommit att personer som är skrivna utomlands arbetat som 

assistenter åt bolaget. Arbetet har utförts i Sverige. Lönerna har bolaget bokfört 

som ”Lön utlandsanställda personer”, totalt 160 000 kr. Inga KU angående lön har 

lämnats för dessa personer.  

 

Skatteverket bedömer att dessa löner ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. 

Arbetet är utfört i Sverige och inte utomlands och då skall arbetsgivaravgifter 

påföras. Underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter ska därför höjas med 160 000 

kr i denna del. 

 

Löner i samband med utlandsresa 

 

Flera av verifikationerna i bolagets bokföring avser kostnader för en utlandsresa 

som ska ha ägt rum under 2010. Bolaget har även bokfört utlandslöner i samband 

med resan. Flera av underlagen avser reseförskott. Av dessa framgår att bolaget 

gjort stora kontantuttag av utländsk valuta. De efterföljande underlagen till 

utläggsredovisningen är mycket bristfälliga. Av underlagen är det svårt att utläsa 

vad som avses. Det mesta är handskrivna uträkningar som inte går att förstå. Det 

går bl. a inte att utläsa vilka som varit med på resan. Underlaget till 

resekostnaderna är således bristfälligt och det framgår inte vem som erhållit 

kontanterna.  

 

Sammanlagt har bolaget kostnadsfört 590 000 kr beträffande resan, varav 260 000 

kr avser löner till utländsk personal. Detta skulle motsvara en timlön på 200 kr. 

Underlagen är så bristfälliga att det kan ifrågasättas om någon resa verkligen 

skett, och har den skett så är underlagen otillräckliga för att bedöma om resan är 

avdragsgill. Bolaget har inte visat att de stora kontantuttagen verkligen har gått till 

löner utomlands, eftersom de inte kan visa vem som varit mottagare av pengarna. 

Avdrag för utlandslöner kan därför inte att medges. 

 


