
Fusk och svartjobb på krogen 
 
Uppgift 
Diskutera följande artiklar och ta ställning i de olika frågorna artiklarna berör. Vad tycker 
du och varför tycker du så? 
 
 
 
Utbrett fusk med svarta löner på Malmös krogar 
AV JOHANNA NIHLÉN PUBLICERAD 19 MARS 2003 0.02 | UPPDATERAD 22 
APRIL 2005 8.26 
70 procent av krogägarna i Malmö fuskar med skatten, enligt en 
 undersökning. 
MALMÖ. Skattemyndighetens granskningar av restauranger i Malmöområdet ledde 
till ökade skatteintäkter på 4,4 miljoner kronor förra året. Det är oredovisade 
inkomster och svarta löner som främst har kontrollerats.  
- Det fuskas oerhört mycket i restaurangbranschen. Malmö ligger dåligt till eftersom 
det finns en överetablering av restauranger. Och det är svårt att komma åt fusket 
med rådande lagstiftning, säger Anders Schönbeck, projektledare på 
Skattemyndigheten.  
 
Skattemyndigheten har bland annat handlat mat på olika restauranger i Malmö och 
fått indikationer på att kassaapparater manipulerats.  
- Trots att tre testpersoner köpt tre olika slags rätter har de på kvittona redovisats 
som samma slags rätt, säger Anders Schönbeck.  
Idag finns inte något krav på att restauranger överhuvudtaget måste ha 
kassaapparater i Sverige. Däremot måste alla restauranger skriva ut kvitton från och 
med i sommar.  
 
När skattemyndigheten granskar jämför de också normala levnadskostnader med 
vilka inkomster en restaurangägare har deklarerat.  
- Man kan till exempel konstatera att det inte är rimligt att en person levt med en 
årsinkomst på minus hundratusen, säger Anders Schönbeck.  
Har personen dessutom köpt bil och hus under året beskattas han eller hon 
retroaktivt även utifrån de pengar han eller hon uppenbart måste ha tjänat för att ha 
råd med bil- och hus-  
köpet.  
 
Anders Schönbeck ger ett annat exempel:  
- Om något köpt in 1 500 öl, men redovisar att han sålt 1 100 öl är det en brist på 400 
öl som inte kan förklaras av spill. Då måste man anta att den är såld.  
Han berättar att en undersökning i Malmö, Göteborg, Stockholm och några mindre 
städer visar att 70 procent av restaurangägarna fuskar med skatten.  
- I kontantbranscher överlag är det vanligt med svart arbetskraft. Förutom i 
restaurangbranschen till i exempel taxibranschen. Och även i matbutiker är det 
vanligt. Men det är mindre sannolikt att kooperativa förbundets affärer betalar svarta 
löner och på andra sätt fuskar med skatten, än att ett litet tvåmansbolag med stort 
intresse av att öka vinsten gör det, säger Anders Schönbeck. 
 



 
 
Krogar upptaxeras för svartjobb 
AV ELIN FJELLMAN JADERUP PUBLICERAD 30 OKTOBER 2006 1.30 | 
UPPDATERAD 30 OKTOBER 2006 11.34 
Skatteverket har granskat två Malmökrögare och kommit fram till att de under 
år 2004 betalade ut svarta löner på 487 500 kronor och struntat i att redovisa 
600 000 av intäkterna. 
MALMÖ. Skatteverkets erfarenhet är att restaurangbranschen är ett högriskområde 
för fusk och sedan flera år pågår därför en specialgranskning. 
Nu har en kontroll av två krögare avslöjat en rad brister för år 2004. 
Krögarna drev två restauranger under året. 
Skatteverkets anmärkningar: 
De redovisade intäkterna är orimligt små. Skatteverket bedömer att intäkterna är 600 
000 kronor högre än redovisat. Utgångspunkten är jämförelser med likvärdiga 
restauranger, enligt statistik från Sveriges Hotell- och Restaurangförbund. 
 
På en av krogarna har det varit anmärkningsvärt vanligt att kassan öppnats utan att 
någon försäljning har slagits in. Krögarnas förklaring är att personal haft nycklar och 
cigaretter i kassan och att man ofta hjälpt folk som velat växla till sig 
parkeringspengar. 
 
Men Skatteverket drar slutsatsen att en del försäljning inte har redovisats. 
Alla löner har inte redovisats. Skatteverket avfärdar krögarnas uppgifter om 
bemanning som orimlig. Krögarna hävdar att deras fruar och den enes mamma har 
jobbat gratis i stor omfattning. 
 
Skatteverket konstaterar att fruarna samtidigt studerar heltid på högskolan och 
mamman har redovisat annan verksamhet som bör ha tagit betydande tid i anspråk. 
 
Även om Skatteverket räknar med att de anhöriga har jobbat gratis 3 000 timmar, 
bedömer man att löner på 487 500 kronor har betalats ut svart. 
 
Konsekvensen blir att krögarnas handelsbolag ska betala extra moms, 
arbetsgivaravgifter, skatt samt skattetillägg på totalt 525 125 kronor. 
Krögarna hävdar att Skatteverkets beslut är fel, och de tänker överklaga. 
 
 
Priskrig på öl kan leda till fusk 
AV DAN IVARSSON OCH PIA REHNQUIST PUBLICERAD 31 JULI 2003 22.24 | 
UPPDATERAD 29 APRIL 2005 10.54 
Starkölsförsäljningen måste ge klirr i kassan för att krogarna ska överleva. Men 
runt Möllevångstorget har ölpriserna pressats ner så långt att krögarna tvingas 
fuska om restaurangen ska ge någon vinst. 
Något är ruttet med ölpriserna runt Möllevångstorget. De törstiga struparna hos 
fattiga studenter, knegare, musiker och arbetslösa har pressat fram ett priskrig, som 
tvingar många krogar att sälja starköl för bara 20 eller 25 kronor glaset. 
 
Och alla krögare är överens: för att kunna hålla sådana priser måste man antingen 
fuska, till exempel genom att fiffla med bokföringen, anställa svart arbetskraft eller 



smita från momsen. Eller också så måste man jobba dygnet runt för en slavlön. Eller 
göra både och. 
 
 
- Jag antar att de som säljer öl för 20-25 kronor är små familjeföretag där alla bor på 
restaurangen. Jag tror inte att de betalar moms heller, om jag ska vara ärlig. För då 
förstår jag inte hur det går ihop, säger Bo-Magnus Olsson, delägare på restaurang 
Tempo, som säljer Möllans dyraste öl för 40 kronor glaset. 
 
- Det är alldeles för billigt här runt Möllevångstorget om man ska kunna leva på sin 
restaurang utan att fuska, säger Bo-Magnus Olsson. 
 
Trots att Tempos bar och uteservering är packad till bristningsgränsen nästan varje 
kväll har krogen inte redovisat någon vinst alls de senaste åren. Hur ser det då ut på 
de ölschapp som säljer bärs för halva priset jämfört med Tempo? 
 
På puben Atalay står Ayhan Oral och tappar upp fyra stora starköl för 20 kronor 
styck, samtidigt som han kollar leg på några kunder med spretigt hår och trendigt 
gällivarehäng. 
 
- Jag är trött på branschen. Jag vill sluta, det är mycket hårt. Men jag har inget 
alternativ, inget annat yrke, säger Ayhan Oral, som äger krogen tillsammans med sin 
bror och syster. 
 
Härom året höjde Atalay sitt ölpris till 25 kronor, men då tappade de sina kunder i ett 
nafs. Så priskänslig är publiken runt Möllan, och Atalay tvingades sänka priset igen. 
 
- Vi tjänar ingenting. Vi räknar med att vi får fyra kronor över på varje öl. Med de 
pengarna ska vi betala hyran, personalen, städmaterial, el och alla andra räkningar, 
säger Ayhan Oral. 
 
Han bor en trappa upp från krogen, är nästan alltid i restaurangen när den är öppen 
klockan 15-01 och deklarerar en inkomst på 10 800 kronor i månaden. 
Ägarna till Atalay är inte misstänkta för något fiffel. Men både skattemyndigheten, 
kontrollanterna på kommunen och de flesta konkurrenter i restaurangbranschen 
säger att krögarna i princip måste fuska om de säljer starköl för bara 20-25 kronor. 
 
- Vi fuskar inte, vi jobbar helt rent. Vi har billig hyra, det är det viktigaste, annars 
klarar vi oss inte, säger Oral. 
 
Nästan alla krogar runt Möllevångstorget drivs som handelsbolag eller enskilda 
firmor. Därför är det omöjligt för Sydsvenskan att gå in och granska deras 
räkenskaper. 
 
Även skattemyndigheten och Malmö stad har uppenbara svårigheter att sätta dit dem 
som fuskar. Exempelvis gjorde tillståndsenheten en rutinkontroll på en av krogarna 
runt Möllevångstorget på fredagskvällen 21 mars i år. Förutom krogägaren fanns det 
ytterligare två servitörer, som var klädda i restaurangkläder och betedde sig som att 
de jobbade på krogen. När kontrollanterna presenterade sig hänvisade en av 



"servitörerna" till ägaren - och sedan försvann de båda serveringsklädda männen 
från krogen. 
 
Kontrollanterna blev också misstänksamma när de såg fyra tonåringar, som drack öl 
vid ett av borden. Ungdomarna sa att de hade glömt sina legitimationer, uppgav 
falska personnummer och blev utkörda av ägaren. 
 
Men trots att krogen bevisligen serverade minderåriga personer och troligen hade 
svart personal får restaurangen behålla sitt utskänkningstillstånd. Veckan efter 
midsommar bestämde politikerna i SDF Centrums sociala utskott att 
restaurangägaren bara får en varning, om han i gengäld går en tvådagarsutbildning i 
"ansvarsfull alkoholhantering" till hösten. 
 
För många Malmöbor med tunna plånböcker är Möllevångstorget en härlig 
tillflyktsort. Men de flesta restaurangägare runt torget klagar över att de sitter i ett 
ekonomiskt skruvstäd mellan fattiga kunder, chockhöjda hyror och höga 
personalkostnader. 
Pavlina Angelovska, som driver Krogen Legolas sedan 19 år, tvingades höja sina 
ölpriser med fem kronor lagom till midsommar. 
 
- Det är alldeles för mycket restauranger här runt Möllevångstorget, därför är det så 
svårt. Den tionde varje månad ska man betala moms och skatt, sedan kämpar jag för 
att betala hyran, som är 20 000 kronor. Allting är för dyrt, det är bara räkningar. 
 
- Jag har inte varit på semester på åtta år. Jag jobbar 18 timmar varje dag, och ändå 
blir det inget stort resultat. Jag älskar mitt jobb, men det är inte roligt längre att ha 
restaurang. Det blir inte en krona över, suckar Angelovska medan hon går runt och 
torkar av borden på uteserveringen, morsar på en av sina stamkunder och hoppas på 
en riktigt, riktigt het sommardag. 
 
Dels för att solsteket driver iväg törstiga kunder från Möllevångstorget till Legolas 
skuggiga uteservering. Dels för att Angelovska aldrig haft råd att köpa gasolvärmare 
för kyliga sommarkvällar. 
 
- Jag drömmer om att vinna en miljon på hästar. Då åker jag på semester. Och tar 
alla mina stammisar med mig, säger Pavlina Angelovska på Krogen Legolas. 
 
 


