
Skydda dig mot svart 
arbete när du köper

 hushållsnära tjänster
Svart arbete är ofta billigt, 

men olagligt. Läs om riskerna med   

att anlita svart arbetskraft



När du köper hushållsNära tjäNster

Den som köper hushållsnära tjänster kan få skattereduktion. 
Hushållsnära tjänster är till exempel städning, matlagning, 
gräsklippning, snöröjning, barnpassning och annan omsorg  
i anslutning till bostaden.

Vad är sVart arbete?

Att arbeta svart är att helt eller delvis låta bli att betala skatt för 
sina inkomster. Det är olagligt. 
 En arbetsgivare som använder svart arbetskraft betalar inga 
sociala avgifter till staten för den anställde. Det är också olagligt.

hur skyddar jag mig mot sVart arbetskraft  
När jag köper hushållstjäNster?

Du kommer långt med sunt förnuft. Till exempel kan du miss-
tänka svart arbetskraft om priset för en tjänst verkar orimligt lågt. 

 Undersök om företaget använder egen anställd personal  
 och i vilka situationer de använder underentreprenörer  
 eller bemanningsföretag. 

 Begär att få se F-skattebeviset och ta referenser på  
 företagaren om du anlitar ett okänt företag.

 Du kan också ringa Skatteverket för att kontrollera om  
 företaget har F-skatt. Med hjälp av Skatteverket kan du  
 också kontrollera att företaget betalar skatter och avgifter  
 för sina anställda.

svart arbEtE är Ofta billigt, mEn Olagligt

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom 
att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.



svart arbEtE är Ofta billigt, mEn Olagligt

 Branschorganisationer kan bistå med uppgifter om vad  
 som är skäliga löner. Till exempel kan du kontakta Almega  
 och Kommunal för hushållsnära tjänster. 

 Begär alltid att få en faktura och undvik att betala kontant  
 – det minskar risken för svart arbete. På fakturan ska det  
 stå att företaget har F-skattsedel. Annars kan du själv bli  
 skyldig att betala den skatt som företaget hållit inne.

 Var också noga med att företaget du använder i förväg  
 anmäler vem som ska utföra tjänsten. Kräv att de  
 legitimerar sig om du inte känner dem sedan tidigare.

Vilka koNsekVeNser får sVart arbete?

Den som arbetar vitt betalar det mesta av sin skatt till den 
kommun där hon eller han bor. Svart arbete innebär minskade 
inkomster för staten och kommunerna. Kommunen får mindre 
pengar till service som daghem, skolor, idrottsanläggningar och 
vårdcentraler. Staten får mindre pengar till vägar, järnvägar, 
utbildning, pensioner m.m. I längden blir resultatet att andra 
måste betala högre skatt för att täcka kommunens kostnader.
 Företag som anlitar svart arbetskraft konkurrerar på ojusta 
villkor, vilket medför att seriösa företag slås ut. 
 Svart arbete ger sämre trygghet både för dig som kund och  
för den som utför arbetet eftersom arbetsgivarens försäkring 
normalt inte omfattar svart arbete.

kom ihåg  
När du köper hushållsNära tjäNster

 Svart arbete ger sämre trygghet för både dig som  
 kund och för den som utför arbetet. 

 Ifrågasätt priser du tycker är onormalt låga.

 Kräv att företaget i förväg anmäler vem som ska  
 utföra arbetet.

 Kolla att det finns F-skattsedel.

 Undvik att betala kontant.

Information om bland annat skattereduktion  
för hushållsnära tjänster får du från Skatteverket.

Webbplats: www.skatteverket.se 
Servicetelefon: 020-567 000
Skatteupplysningen: 0771-567 567



Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet 
för ekobrottsbekämpning. Vår uppgift är att 
förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra 
ekonomisk brottslighet. 
 Ekobrottsmyndigheten arbetar proaktivt och 
långsiktigt för att förhindra och förebygga brottslig-
het och lagföra de brott som redan har inträffat på  
ett effektivt och rättssäkert sätt. 
 Ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer, ekosekre-
terare och andra experter utreder i nära samverkan  
bl.a. bokföringsbrott, skattebrott och insiderbrott. 
 Ekobrottsmyndigheten finns i storstadsområdena 
men samarbetar också med andra regioner.

Om EkObrOttsmyndighEtEn

adresser

stockholm
Box 820, 101 36 Stockholm

Besöksadress: Hantverkargatan 15
Tel: 08-762 00 00
Fax: 08-613 40 19

göteborg
Box 2333, 403 15 Göteborg

Besöksadress: Rosenlundsgatan 4
Tel: 031-743 18 00
Fax: 031-743 19 50

malmö
Box 27, 201 20 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 1a
Tel: 040-662 28 00
Fax: 040-662 29 00

E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se
www.ekobrottsmyndigheten.se


