
Revision
Här hittar du information om vad revision är, hur det går till om Skatteverket 

beslutar att göra revision hos dig och vilka rättigheter och skyldigheter du har 

i samband med revisionen. 
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Vad innebär revision? 
Revision innebär att Skatteverket granskar 
om de uppgifter som du har lämnat stämmer. 
Vid en revision kan till exempel underlagen 
för din deklaration granskas i syfte att din 
skatt ska bli rätt.

Det är sekretess på beslutet om revision och 
allt som Skatteverket gör vid revisionen. Det 
innebär att ingen annan får veta att det pågår 
en revision hos dig. Om resultatet av 
 revisionen blir att vi ändrar din skatt, blir 
däremot beslutet om det offentligt.

Vid revisionen kan Skatteverket också hämta 
in uppgifter om andra företag som du har 
kontakt med, till exempel leverantörer. Vi 
talar då om för dig vem eller vad uppgifterna 
handlar om, utom i undantagsfall om det 
finns särskilda skäl. Vi kan också hämta in 
uppgifter som ett annat land har begärt. 

Revisionen kan omfatta uppgifter som gäller 
allt från en månad till flera år. 

Hos vem kan vi göra 
revision? 
Skatteverket får göra revision hos till exempel

• den som bedriver enskild närings verksamhet

• aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska 
föreningar

• den som har anmält sig för moms 
registrering eller registrering som 
 arbetsgivare 

• den som har ansökt om Fskatt.

Vad kan vi granska 
vid revisionen? 
Vid en revision kan Skatteverket granska till 
exempel

• räkenskaper och andra handlingar som 
ligger till grund för ditt företags inkomst
deklaration

• individuppgifter som du har lämnat för 
dina anställda 

• att du har deklarerat rätt moms, 
arbetsgivar avgifter, skatt eller punktskatt

• uppgifter du har lämnat i registrerings
anmälan. 

Om du vill att Skatteverket inte ska granska 
vissa handlingar vid revisionen ska du tala 
om det för revisorn. Om revisorn ändå vill 
 kontrollera handlingarna kan du lämna in 
en begäran om undantag av handling till 
förvaltnings rätten.

Själva revisionen
Här kan du läsa om hur du behöver förbereda 
dig inför revisionen, hur och var revisionen 
utförs och vad som händer när revisionen 
är klar.



Inför revisionen

Skatteverkets revisor tar i regel kontakt med dig 
före revisionen för att komma överens om tid och 
plats och vilka handlingar du behöver ta fram i 
 förväg. Du får också alltid ett beslut om revisionen 
som visar 

• vem revisionen gäller

• vad som är syftet med revisionen 

• vilka revisorer som ska utföra revisionen 

• vem som har beslutat om revisionen. 

Skatteverket försöker alltid genomföra revisionen så 
att den hindrar din verksamhet så lite som möjligt. 
Vi kan göra den antingen i din verksamhetslokal 
eller på Skatteverkets kontor. I vissa fall måste vi 
göra den i din verksamhetslokal, till exempel för att 
materialet är mycket omfattande eller för att vi 
behöver inventera kassan. 

Vi gör alltid revisionen i din verksamhetslokal 
om du själv vill det och det är möjligt utan stora 
 svårigheter. 

Under revisionen 

Under revisionen ska revisorn kunna legitimera sig. 
Revisorn granskar räkenskaper och andra hand
lingar som rör verksamheten, inklusive eventuella 
elektroniska handlingar. Om revisorn lånar hand
lingar för att granska dem på Skatteverkets kontor, 
får du ett kvitto. Du får tillbaka alla handlingar så 
snart som möjligt och senast när revisionen är klar. 

Utöver att granska räkenskaperna kan revisorn till 
exempel inventera kassor, prova kassaregister och 
annan teknisk utrustning samt besiktiga verksam
hetens lokaler.

Det här behöver du göra i samband med 
 revisionen:

• Ge revisorn tillgång till alla handlingar som ni 
har kommit överens om. 

• Se till att revisorn kan komma in i verksamhets
lokalen för att inventera, besiktiga, granska eller 
ta prover. Det gäller även om delar av revisionen 
görs någon annanstans. 

• Se till att revisorn vid behov kan använda före
tagets datasystem eller så lämnar du en kopia av 
informationen till revisorn, till exempel på ett 
usbminne. Revisorn behöver också kunna 
 kontrollera att den kopierade informationen 
stämmer med den som finns i systemet.

• Ordna en plats där revisorn kan sitta och arbeta, 
om ni har kommit överens om det.

• Var tillgänglig under revisionen för att hjälpa till 
vid behov. 

Detta är skyldigheter man har enligt lag, för att 
Skatteverket ska kunna göra revisionen. Om någon 
vägrar att göra detta, kan Skatteverket till exempel 
förelägga personen att lämna handlingarna eller 
ansöka om bevissäkring hos förvaltningsrätten. Det 
innebär att den som granskas kan bli tvungen att 
lämna informationen.

Efter revisionen

Om Skatteverket föreslår en ändring av din skatt 
efter revisionen, får du ett förslag till beslut som du 
har möjlighet att lämna synpunkter på. Därefter 
beslutar Skatteverket eventuellt att din skatt ska 
ändras. 

Blir det ingen ändring av din skatt får du ett 
 meddelande där det står vilken tidsperiod vi 
har granskat och att kontrollen inte har medfört 
några ändringar.
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