
Hundratals småföretagare riskerar fängelsestraff efter en omfattande 
skatterazzia…  
… som genomförts över hela landet. Bland annat optiker, jourbutiker och 
kaféer har ertappats med manipulerade kassaaparater och misstänks ha 
undanhållit en halv miljard kronor. Skatterazzian är enligt SR Ekot en av de mest 
omfattande som Skatteverket någonsin genomfört. Granskningen har pågått under 
de senaste 18 månaderna och gäller den så kallade kontanthandeln, alltså 
verksamheter där kunden kan betala kontant eller med kort. 
500 småföretagare över hela landet har granskats av Skatteverkets revisorer. 
Revisionerna har omfattat optiker, kaféer, pizzerior, blomsterhandlare, frisörer och 
jourbutiker. 
 
Hos väldigt många har man funnit systematiskt skattefusk, ofta med ombyggda 
kassaapparater. 
 
"Det är väldigt förekommande med manipulerade kassaregister i stort, vill jag påstå. 
Pengarna går till svart arbetskraft och till att betala leverantörer", säger Skatteverkets 
Conny Svensson till Ekot. 
 
Flest manipulerade kassaapparater fanns i kafébranschen, här hade 180 av 200 
granskade bolag en apparat som mörkade intäkterna. 
 
Hos de drygt 20 granskade optikerna hittades manipulerade kassaapparater hos en 
tredjedel. 
 
Razzian mot de 500 småföretagarna har lett till åtal mot cirka 300 personer. Förutom 
upptaxeringar riskerar de fängelsestraff. 
 
"Ofta är det väldigt stora belopp och då väljer domstolen fängelse som påföljd 
eftersom brottet betraktas som grovt", säger Conny Svensson till Sveriges Radios 
Dagens Eko. 
 
Toni kommentar: Tillkommer att över 5000 företag fick skatte inbetalnings 
uppskov som skall infrias i mars 2010 där man räknar helt kallt med att hälften 
av bolagen går i konkurs. Det blir dtora rubriker för att Ericsson lägger ned 
Gävle med 1000 anställda. Nu handlar det om mångdubbelt fler och inte en rad 
i mediat. 
Istället för att jaga och hota företagendet handlar hur vore det att gå en annan 
väg? Med att höja frivärdet till 200.000 kronor per anställd så slapp man alla 
dessa problem, det fungera alldeles utmärkt i andra EU länder. Det är jante 
lagen som styr det svenska samhället, småföretagen i det aktuella fallen har 
säkerligen minst 1 anställd, det innebär att skattemyndigheten ensam stänger 
ned motsvarande ett Ericsson som stänger igen i Gävle. Kontraproduktivt och 
skadligt för samhället, det krävs en genom gång hur skattemyndigheten skall 
tillåtas agera, och det krävs större spelrum för små tjänsteföretag så att dessa 
fortsättningsvis kan sälja en kopp kaffe till ett rimligt pris. 
Alternativet är att det blir så dyrt att folk i gemen inte får råd! Samhället stryper 
sig själv genom alla regler och förordningar. 
Citat: med anledning av att många bolag kommer att stänga igen under 2010 



”Detta är bara början, det vabbande, mediagymnasierande, genusforskande, 
konsultfokuserade, politiskt naiva, entreprenörsfientliga Sverige har blivit för vekt för att 
slåss på en global marknad. Svenska politiker gör allt för att döda småföretag samtidigt som 
man inte aktivt stöder storföretagen på den internationella arenan, något som man dessutom 
inte har varken intellektuell kaliber(gymnasieutbildning..) eller pondus att göra.” 
 
 


