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DIK är fackförbundet för de som arbetar eller studerar inom kultur och 

kommunikation, inklusive egenföretagare. Våra 20 000 medlemmar arbetar på 

exempelvis bibliotek, arkiv och museer, som teckenspråkstolkar, kommunikatörer 

eller inom byråbranschen. 

 

Vi har valt att endast resonera kring utredningens bedömning angående 

”Missbruk av F-skattesystemet i syfte att kringgå skyddsregler för arbetstagare”. 

Vi kommenterar inte utredningens förslag. 

 

 

DIK:s kommentarer: 

 

DIK instämmer i att förekomsten av s.k falska egenföretagare behöver hanteras då 

det skapar en otrygg situation för de som tvingas till detta för att klara sin 

försörjning. Det riskerar även att snedvrida konkurrensen till nackdel för seriösa 

bolag. Dock anser DIK att följderna inte ensidigt kan drabba den som anses vara 

felaktigt godkänd för F-skatt. 

Problemet med att bara fokusera på giltigheten i ”företagares” F-skatt är att hela 

ansvaret läggs på arbetstagaren/uppdragstagaren. I de fall när arbetsgivaren, för 

att kringgå arbetsrättsliga skyddsregler eller t.ex. kollektivavtal, kräver betalning 

via F-skatt, men där de som arbetar gör det under anställningsliknande 

förhållanden, är arbetstagaren extremt utsatt. Att ta ifrån denne möjlighet till F-

skatt leder först och främst till att hen förlorar sin försörjning. I många 

yrkesgrupper, framför allt dem med lägre kvalifikationsgrad, finns det heller inget 

som hindrar arbetsgivaren att ta in en ny person under precis samma 

förutsättningar. Inte minst med tanke på att prövningen av näringskriterierna är 

svåra att göra i förhand. 

DIK föreslår att Skattemyndigheten åläggs att automatiskt undersöka företagen på 

vilka denna typ av F-skattare arbetar när fall uppmärksammas. Om anlitandet av 

så kallade falska företagare är satt i system bör sanktioner riktas mot 



•

arbetsgivaren. Arbetstagare som blivit uppsagda för att istället fakturera bör 

också ersättas för eventuella förlorade inkomster och försäkringar. 

 

Om förslaget om ett utökat uppföljningsarbete av efterföljandet av 

näringskriterierna blir verklighet anser DIK att det måste kombineras med ökad 

information till dem som söker F-skatt om vad som gäller. Skatteverket måste 

också vara mycket tydliga med att näringskriterierna kommuniceras till blivande 

företagare. Dessa stipuleras varken i Skatteverkets blankett SKV 4620, det vill 

säga företagsregistreringsblanketten för F-skatt, eller i t.ex. broschyren ”Starta 

företag” som Verksamt.se ger ut till blivande företagare (SKV 410, utgåva 12). 

Informationen om att ”falska egenföretagare” inte är tillåtet måste förklaras och 

kommuniceras. 


