Att arbeta svart
är både
riskfyllt och olagligt
Men varför då?

Vad är svart arbete?
Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om
du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren
inte betalar några sociala avgifter för dig till staten. Om du har
ett eget företag arbetar du svart om du inte anmäler till Skatteverket att du tjänar pengar. Det leder bl.a. till att du inte betalar…
skatt på din lön,
egenavgifter (motsvarar sociala avgifter för anställda),
moms (mersvärdesskatt).
Du förlorar på svart arbete

Om du arbetar svart får du mer snabba pengar på kort sikt. Det
kan verka bra, men du har också mycket att förlora och tar
risker. Och andra kan tjäna stora pengar på att du arbetar svart.
Ett exempel: Du jobbar vitt som snickare på ett byggföretag.
Kunden betalar ungefär 400 kronor i timmen plus moms (25 %)
för att du ska bygga ett garage. Om du jobbar svart på ett byggföretag betalar kunden ofta samma timpris, men utan moms.
Det betyder att…
Kunden tjänar på att inte betala moms.
Du som svart arbetskraft får 100-150 kronor i timmen.
Din arbetsgivare stoppar 250-300 kronor i timmen i egen ficka.
Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom
att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Vart går skatten?

Skatten du betalar på din lön går främst till din hemkommun.
Om du arbetar svart får kommunen mindre pengar till service
som daghem, skolor, idrottsanläggningar och vårdcentraler.
I längden betyder det att andra måste betala mer skatt för att
täcka kommunens kostnader.

Vilka är riskerna med att arbeta svart?

Du får ingen ersättning när du blir sjuk, arbetslös eller är
föräldraledig.
Din pension blir lägre. Det känns kanske som en evighet
tills du ska gå i pension, men tänk på att du säkert vill leva
ett gott liv även när du har fyllt 65 år.
Du får sämre arbetstrygghet. Arbetsgivarens avtal och
försäkringar gäller inte för dig. Du får till exempel ingen
ersättning om du skadas i en arbetsplatsolycka.
Du kan bli tvungen att själv få betala den skatt som
arbetsgivaren skulle ha betalat in.
Du kan åtalas och dömas till böter om du tjänar stora belopp
som du inte deklarerar. Är brottet mycket allvarligt kan du
dömas till fängelse.
Vad ska jag tänka på när jag får jobb?

Se till att du får ett anställningsbevis som innehåller din lön
och andra förmåner.
Kräv skriftliga lönebesked med uppgifter om lön och
skatteavdrag.
Spara lönebeskeden! De visar den lön du har fått och att arbetsgivaren har dragit skatt. Då har du alltid rätten på din sida.

Vad ska jag tänka på när jag startar eget?

Alla företagare måste bokföra alla affärshändelser, det vill säga
fakturor, betalningar, kontanta utgifter och inkomster.
Sköt din bokföring redan från starten. Annars riskerar du att
begå bokföringsbrott. Om du inte vet hur man gör när man
bokför, se till att anlita hjälp i tid.
6 snabba kom ihåg om svart arbete

1. Det är brottsligt att arbeta svart.
2. Du får ingen ersättning om du blir sjuk, arbetslös
eller är föräldraledig.
3. Du kan bli tvungen att betala in skatten själv.
4. Du kan åtalas och dömas till böter eller fängelse.
5. Har du ett eget företag måste du sköta bokföringen.
6. På sikt är du den som förlorar mest på svart arbete.

Sociala avgifter (sjukförsäkring, pensioner)
Moms (skatt på varor och tjänster)
Egenavgifter (egenföretagarens sociala avgifter)
Bokföring (att systematiskt bokföra alla händelser i företaget)

Om Ekobrottsmyndigheten
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 brottslighet och lagföra de brott som redan har inträffat på
ett effektivt och rättssäkert sätt.
Ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer, ekosekreterare och andra experter utreder i nära samverkan
bl.a. bokföringsbrott, skattebrott och insiderbrott.
Ekobrottsmyndigheten finns i storstadsområdena
men samarbetar också med andra regioner.
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