
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
031-701 10 02
E-post: avdelning2tgg@dom.se
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax
031-701 13 02

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 9)

Tilltalad
Biljana Kalinovic, 19750305-0846
Stjärnbildsgatan 118 Lgh 1101
415 18 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Thomas Pettersson
Advokatbyrån Thomas Pettersson KB
Box 5243
402 24 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2011-01-01 -- 2011-12-31

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor
Frivården Göteborg

Förverkande och beslag
Beslaget av bokföringsmaterial ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2014-9000-
BG1224 p1, 2014-9000-BG130 p 1, 2014-9000-BG130 p 2, 2014-9000-BG130 p 3, 2015-
9000-BG316 p 1, 2015-9000-BG316 p 2, 2015-9000-BG316 p 3, 2015-9000-BG316 p 4,
2015-9000-BG824 p 1, 2015-9000-BG824 p 2, 2015-9000-BG824 p 3, 2015-9000-BG830 p
1). Det ska därefter utlämnas till Hans Bilén (2014-9000-BG 1224, 2015-9000-BG 824 och
2015-9000-BG 830), Maja Marinkovic (2014-9000-BG 130) och Sandra Sprem (2015-9000-
BG 316).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Thomas Pettersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 144 239 kr.

Av beloppet avser 108 031 kr arbete, 7 360 kr tidsspillan och 28 848 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
MAJA Marinkovic, 19890102-0563
Stjärnbildsgatan 124 Lgh 1002
415 18 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Jan Breikss
Advokatfirman Grönvall HB
Box 10248
434 23 Kungsbacka

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2011-01-01 -- 2011-12-31

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor
Frivården Göteborg

Förverkande och beslag
Beslaget av bokföringsmaterial ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2014-9000-
BG1224 p 1, 2014-9000-BG130 p 1, 2014-9000-BG130 p 2, 2014-9000-BG130 p 3, 2015-
9000-BG316 p 1, 2015-9000-BG316 p 2, 2015-9000-BG316 p 3, 2015-9000-BG316 p 4,
2015-9000-BG824 p 1, 2015-9000-BG824 p 2, 2015-9000-BG824 p 3, 2015-9000-BG830 p
1). Det ska därefter utlämnas till Hans Bilén (2014-9000-BG 1224, 2015-9000-BG 824 och
2015-9000-BG 830), Maja Marinkovic (2014-9000-BG 130) och Sandra Sprem (2015-9000-
BG 316).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Jan Breikss tillerkänns ersättning av allmänna medel med 367 601 kr. Av

beloppet avser 281 149 kr arbete, 12 300 kr tidsspillan, 632 kr utlägg och 73 520 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
SANDRA Jadwiga Sprem, 19860620-4843
Virvelvindsgatan 8 Lgh 1102
417 02 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Glenn Bejerstrand
Bejerstrands Advokatbyrå AB
Stora Badhusgatan 14
411 21 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2011-01-01 -- 2011-12-31

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 200 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor
Frivården Göteborg

Näringsförbud
Sandra Sprem meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid
av 3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan
hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Förverkande och beslag
Beslaget av bokföringsmaterial ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2014-9000-
BG1224 p 1, 2014-9000-BG130 p 1, 2014-9000-BG130 p 2, 2014-9000-BG130 p 3, 2015-
9000-BG316 p 1, 2015-9000-BG316 p 2, 2015-9000-BG316 p 3, 2015-9000-BG316 p 4,
2015-9000-BG824 p 1, 2015-9000-BG824 p 2, 2015-9000-BG824 p 3,2015-9000-BG830 p
1). Det ska därefter utlämnas till Hans Bilén (2014-9000-BG 1224, 2015-9000-BG 824 och
2015-9000-BG 830), Maja Marinkovic (2014-9000-BG 130) och Sandra Sprem (2015-9000-
BG 316).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Glenn Bejerstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med 160 935 kr.

Av beloppet avser 119 438 kr arbete, 8 610 kr tidsspillan, 700 kr utlägg och 32 187 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
Stanimir Kalinovic, 19511030-2873
Sandeslättskroken 53
424 36 Angered

Offentlig försvarare:
Advokat Peter Edlund
Vasaplatsen 7 A
411 26 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2011-01-01 -- 2014-12-31 (4 tillfällen)
2. Grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69)

2012-02-13 -- 2015-01-19 (42 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 2 år 2 månader

Näringsförbud
Stanimir Kalinovic meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en
tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan
hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag
1. Beslaget av pärm med räkenskapsmaterial rörande Kalis Städservice i Göteborg KB ska

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG136 p 1).
2. Beslaget av tagen plastmapp med handlingar rörande Miroslav Kalinovic samt

Kalis Städservice i Göteborg KB ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-
9000-BG606 p 1). Materialet ska därefter utlämnas till Miroslav Kalinovic.

3. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG 17 p 1:2).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

4. Beslaget av ett USB-minne innehållande material från Västtrafik ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG57 p 1).

5. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess domen
vunnit laga kraft (2015-9000-BG71 p 5-10).

6. Beslaget av bokföringsmaterial ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2014-9000-
BG1224 p 1, 2014-9000-BG130 p 1, 2014-9000-BG130 p 2, 2014-9000-BG130 p 3,
2015-9000-BG316 p 1, 2015-9000-BG316 p 2, 2015-9000-BG316 p 3, 2015-9000-
BG316 p 4, 2015-9000-BG824 p 1, 2015-9000-BG824 p 2,  2015-9000-BG824 p 3,
2015-9000-BG830 p 1). Det ska därefter utlämnas till Hans Bilén (2014-9000-BG 1224,
2015-9000-BG 824 och 2015-9000-BG 830), Maja Marinkovic (2014-9000-BG 130)
och Sandra Sprem (2015-9000-BG 316).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Peter Edlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 617 597 kr. Av

beloppet avser 481 778 kr arbete, 12 300 kr tidsspillan och 123 519 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
Anna Kalinovic, 19670803-2849
Sandeslättskroken 53
424 36 Angered
Medborgare i Polen

Offentlig försvarare:
Advokat Richard Backenroth
Advokatbyrå Richard Backenroth AB
Stampgatan 14
411 01 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Medhjälp till grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 §

brottsbalken
2012-02-13 -- 2015-01-19 (42 tillfällen)

2. Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken
2012-01-01 -- 2014-12-31 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år

Förverkande och beslag
1. Beslaget av pärm med räkenskapsmaterial rörande Kalis Städservice i Göteborg KB ska

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG136 p 1).
2. Beslaget av tagen plastmapp med handlingar rörande Miroslav Kalinovic samt Kalis

Städservice i Göteborg KB ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-9000-
BG606 p 1). Materialet ska därefter utlämnas till Miroslav Kalinovic.

3. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess domen
vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG 17 p 1:2).

4. Beslaget av ett USB-minne innehållande material från Västtrafik ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG57 p 1).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

5. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess domen
vunnit laga kraft (2015-9000-BG71 p 5-10).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Richard Backenroth tillerkänns ersättning av allmänna medel med 458 945 kr.

Av beloppet avser 344 894 kr arbete, 22 140 kr tidsspillan, 122 kr utlägg och 91 789 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
Miroslav Kalinovic, 19900429-3271
Sandeslättskroken 53
424 36 Angered
Medborgare i Polen och Sverige

Offentlig försvarare:
Advokat Björn Hallengren
Halldin Advokater
Norra Hamngatan 6
411 14 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69)

2012-02-13 -- 2015-01-19 (42 tillfällen)
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2012-01-01 -- 2014-12-31 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 10 månader

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Näringsförbud
Miroslav Kalinovic meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för
en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan
hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag
1. Beslaget av pärm med räkenskapsmaterial rörande Kalis Städservice i Göteborg KB ska

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG136 p 1).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

2. Beslaget av tagen plastmapp med handlingar rörande Miroslav Kalinovic samt
Kalis Städservice i Göteborg KB ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-
9000-BG606 p 1). Materialet ska därefter utlämnas till Miroslav Kalinovic.

3. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG 17 p 1:2).

4. Beslaget av ett USB-minne innehållande material från Västtrafik ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG57 p 1).

5. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg ska bestå till dess domen
vunnit laga kraft (2015-9000-BG71 p 5-10).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Björn Hallengren tillerkänns ersättning av allmänna medel med 398 141 kr. Av

beloppet avser 309 063 kr arbete, 8 610 kr tidsspillan, 840 kr utlägg och 79 628 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvararen och för den tidigare försvararen ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
Nenad Kalinovic, 19941103-0217
c/o Cezar Pirvu
Galileis Gata 2 Lgh 1101
415 17 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Per Gunnarsson
Advokatfirman Wåhlin AB, Göteborg
Box 11909
404 39 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott
2014-07-01 -- 2014-12-31

2. Penninghäleri, grovt brott, 9 kap 6 a § 2 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli
2014

2014-01-01 -- 2014-06-30

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Medhjälp till grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 §

brottsbalken
2014-02-12 -- 2015-01-19 (15 tillfällen)

2. Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken
2014-01-01 -- 2014-12-31

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 100 å 50 kr
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Förverkande och beslag
1. Beslaget av pärm med räkenskapsmaterial rörande Kalis Städservice i Göteborg KB ska

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG136 p 1).
2. Beslaget av tagen plastmapp med handlingar rörande Miroslav Kalinovic samt Kalis

Städservice i Göteborg KB ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-9000-
BG606 p 1). Materialet ska därefter utlämnas till Miroslav Kalinovic.

3. Beslaget av ett USB-minne innehållande material från Västtrafik ska bestå till dess
domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG57 p 1).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Per Gunnarsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 417 975 kr. Av

beloppet avser 322 080 kr arbete, 12 300 kr tidsspillan och 83 595 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
Mile Stankic, 19630601-2391
Stjärnbildsgatan 130 Lgh 1101
415 18 Göteborg
Medborgare i Upphört Land

Offentlig försvarare:
Advokat Rickard Eriksson
Advokatfirman Rickard Eriksson AB
Box 5260
402 25 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69)

2013-02-12 -- 2014-07-01 (13 tillfällen)
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2013-01-01 -- 2013-12-31

Påföljd m.m.
Fängelse 10 månader

Näringsförbud
Mile Stankic meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid av
3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder
av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag
1. Beslaget av bokföringsmaterial rörande Nordiska Städentreprenad HB ska bestå till dess

domen vinner laga kraft (2015-9000-BG67 p 1, 6-15).
2. Beslaget av pärmar innehållande bokföringsmaterial avseende Nordiska

Städentreprenad HB ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG12 p
1-8).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Rickard Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 458 920 kr. Av

beloppet avser 334 158 kr arbete, 31 980 kr tidsspillan, 998 kr utlägg och 91 784 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 933-15

B 1551-14, B 941-15, 
B 988-15

Tilltalad
DANICA Natalie Christina Stankic, 19920608-0328
Merkuriusgatan 5
415 19 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Erik Bergenhem
Bergenhem Advokatbyrå AB
Högåsvägen 9
475 31 Öckerö

Åklagare
Kammaråklagare Anna Broman Olasdotter och kammaråklagare Per-Olof Hermansson
Ekobrottsmyndigheten
Andra ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2013-01-01 -- 2013-12-31

Åtal som den tilltalade frikänns från
Grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69)

2013-02-12 -- 2014-07-01 (13 tillfällen)

Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor
Frivården Göteborg

Förverkande och beslag
1. Beslaget av material rörande Nordiska Städentreprenad HB ska bestå till dess domen

vinner laga kraft (2015-9000-BG67 p 1, 6-15).
2. Beslaget av pärmar innehållande material avseende Nordiska Städentreprenad HB ska

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG12 p 1-8).
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2017-05-16

Mål nr: B 933-15

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Erik Bergenhem tillerkänns ersättning av allmänna medel med 368 780 kr. Av

beloppet avser 267 729 kr arbete, 24 600 kr tidsspillan, 2 695 utlägg och 73 756 kr
mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2017-05-16 

B 933-15 

 

 

 

 

 

BAKGRUND 

 

I november 2012 inkom anmälan från Skatteverket till Ekobrottsmyndigheten avse-

ende ekonomisk brottslighet i firman Maja Städ, som drevs av Maja Marinkovic. 

Utredningen utvidgades till att avse även MSA Städ (MSA) och BNMI Städ. MSA 

har varit registrerad på Sandra Sprem. Enligt åklagarens påstående har Sandra 

Sprem bedrivit verksamheten i MSA tillsammans med Stanimir Kalinovic, som är 

gift med Sandra Sprems mamma Anna Kalinovic. Biljana Kalinovic, med verksam-

het i BNMI Städ, är Stanimir Kalinovics dotter. Åtal mot Sandra Sprem, Stanimir 

Kalinovic, Biljana Kalinovic och Maja Marinkovic avseende ekonomisk brottslig-

het i MSA väcktes i januari 2016 (B 1551-14). Maja Marinkovic var anhållen den 

5-6 februari 2014. 

   

I maj 2014 inkom anmälningar från Skatteverket avseende ekonomisk brottslighet i 

Kalis Städ i Göteborg (Kalis Städ), Kalis Städservice i Göteborg KB (Kalis Städ-

service) och Nordiska Städentreprenad HB (Nordiska Städ). Miroslav Kalinovic, 

som är son till Stanimir och Anna Kalinovic, har bedrivit enskild näringsverksamhet 

under firman Kalis Städ från den 1 januari 2012. Verksamheten ombildades till Ka-

lis Städservice per den 1 januari 2014, med Miroslav Kalinovic som komplementär. 

Enligt åklagarens påstående har Stanimir Kalinovic bedrivit verksamheten i Kalis 

Städ tillsammans med Miroslav Kalinovic och varit faktisk företrädare för Kalis 

Städservice. Miroslav Kalinovic kallas för Mirko och Stanimir Kalinovic för Miro. 

Nenad Kalinovic, som är åtalad för medhjälp till brottsligheten, är son till Biljana 

Kalinovic och barnbarn till Stanimir Kalinovic. 

 

Mile Stankic och Danica Stankic har varit företrädare för Nordiska Städ. De är far 

och dotter. Mile Stankic är dessutom gudfar till Miroslav Kalinovic och de båda 

familjerna har umgåtts mycket genom åren.  
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I januari 2015 genomfördes tillslag och samtliga tilltalade i målen Kalis Städ, Kalis 

Städservice och Nordiska Städ, förutom Nenad Kalinovic, hämtades in för förhör. 

Alla dessa, förutom Danica Stankic, var anhållna den 26-29 januari 2015. Även 

husrannsakningar genomfördes. Förundersökningen slutfördes under sommaren 

2016 och åtal väcktes i december 2016 (B 933-15, B 941-15 och B 988-15).  

 

YRKANDEN  

 

Åklagaren har yrkat enligt bilagorna 1-6.  

 

INSTÄLLNINGAR 

 

MSA (B 1551-14, bilagorna 1-2) 

 

Sandra Sprem har förnekat gärningarna. Sandra Sprem har anfört att hon har bedri-

vit näringsverksamhet i MSA själv och inte tillsammans med Stanimir Kalinovic 

eller någon annan. Hon har vidgått att hon inte har fört kassabok eller omgående 

bokfört kontanta utbetalningar men uppgett att hon har anlitat bokförare. Hon har 

förnekat att bokföring skett av osanna fakturor. 

 

Stanimir Kalinovic har förnekat gärningarna. Han har anfört att han varken själv 

eller tillsammans med annan bedrivit näringsverksamhet i MSA och att han inte 

heller har deltagit i några administrativa uppgifter. 

 

Biljana Kalinovic har förnekat gärningen. Hon har anfört att hon har upprättat fak-

turor på nämnda belopp och att dessa inte har varit osanna. Hon har vidare vitsordat 

att hon har gjort utbetalningar till MSA men angett att detta inte har varit för bestri-

dande av svart arbetskraft.  
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Maja Marinkovic har förnekat gärningen. Hon har anfört att hon inte har ställt ut 

osanna fakturor samt att hon inte heller har återbetalat pengar till MSA för bestri-

dande av svart arbetskraft. 

 

Kalis Städ (B 933-15, bilagorna 3-4) 

 

Miroslav Kalinovic har medgett ansvar för skattebrott och bokföringsbrott. Han har 

inte vitsordat några av de av åklagaren angivna beloppen och har inte avgett någon 

inställning i rubriceringsfrågan. 

 

Stanimir Kalinovic har förnekat gärningarna. Han har anfört att han inte har bedrivit 

näringsverksamhet i Kalis Städ och att han inte har lämnat några oriktiga uppgifter 

eller åsidosatt någon bokföringsskyldighet. Han har inte vitsordat några av de av 

åklagaren angivna beloppen. 

 

Anna Kalinovic har förnekat gärningen. 

 

Kalis Städservice (B 988-15, bilaga 4-5) 

 

Miroslav Kalinovic har medgett ansvar för skattebrott och bokföringsbrott. Han har 

inte vitsordat några av de av åklagaren angivna beloppen och har inte avgett någon 

inställning i rubriceringsfrågan. 

 

Stanimir Kalinovic har förnekat gärningarna. Han har anfört att han inte har varit 

faktisk företrädare för Kalis Städservice och att han inte har lämnat några oriktiga 

uppgifter eller åsidosatt någon bokföringsskyldighet. Han har inte vitsordat några av 

de av åklagaren angivna beloppen. 

 

Anna Kalinovic har förnekat gärningen. 
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Nenad Kalinovic har förnekat gärningen avseende både första- och andrahandsyr-

kandet. Han har anfört att han inte uppsåtligen har främjat brotten i Kalis Städser-

vice och inte heller uppsåtligen otillbörligen medverkat till att bortföra, överlåta, 

omsätta, förvärva, förvara eller vidta annan sådan åtgärd med pengarna. Han har 

förnekat att han har gjort överföringar till Miroslav Kalinovics och Stanimir Kali-

novics konton. Han har inte vitsordat några av de av åklagaren angivna beloppen. 

 

Nordiska Städ (B 941-15, bilaga 6) 

 

Mile Stankic har förnekat gärningarna. Han har vitsordat att han har varit företrä-

dare för bolaget och därmed ansvarig för bolagets skattedeklarationer och bokfö-

ringsskyldighet. Han har bestritt att han uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter i 

skattedeklarationerna och i sin inkomstdeklaration, i vart fall har det inte lett till fara 

för skatteundandragande, samt att han har åsidosatt bokföringsskyldigheten. Han 

har anfört att han har sökt att bevara räkenskaper på ett betryggande sätt och att rö-

relsens förlopp i huvudsak har kunnat bedömas. Han har inte vitsordat några av de 

av åklagaren angivna beloppen.    

 

Danica Stankic har förnekat gärningarna. Hon har anfört att hon inte uppsåtligen har 

lämnat några felaktiga uppgifter samt att hon inte har varit ansvarig för bolagets 

bokföringsskyldighet och inte uppsåtligen har åsidosatt någon bokföringsskyldighet. 

 

UTREDNINGEN 

 

MSA  

 

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Samtliga tilltalade har hörts 

över åtalet. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med tidigare medmiss-

tänkta Radu Bojan och Nebojsa Stankovic, med skatterevisorn Anders Ellinge, med 

bokförarna Hans Bilén och Eva Magnusson samt med följande företrädare för kun-
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der till MSA: Anders Bjerkhede, Dzevad Ohranovic, Malin Ranebjörk, Anders 

Tillqvist och Stefan Svensson. 

 

Kalis Städ och Kalis Städservice 

 

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Samtliga tilltalade har hörts 

över åtalet. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med bokföraren Eva 

Magnusson samt med följande företrädare för kunder till Kalis Städ och Kalis Städ-

service: Anders Tillqvist, Fredrik Karlsson, Mikael Andersson, Bengt Dahlström, 

Robert Englund, Anneli Fredriksson, Thomas Malm, Anders Bjerkhede och Malin 

Ranebjörk. 

 

Stanimir Kalinovic har åberopat viss skriftlig bevisning. 

 

Nordiska Städ 

 

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Mile Stankic och Danica 

Stankic har hörts över åtalet. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med 

bokförarna Edina Zuljevic och Salminka Ajdinovic. 

 

DOMSKÄL 

 

MSA  

 

Åklagarens påstådda brottsupplägg 

 

Åklagaren har gjort gällande att följande brottsupplägg har förekommit i MSA. 

 

Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic har tillsammans drivit MSA. MSA har under 

år 2011 haft flera kunder. Det fakturerade beloppet uppgår till drygt 3 200 000 kr. 
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Dessa pengar har flutit in på MSA:s konto. Det har bedrivits svart städverksamhet i 

MSA. MSA har inte varit registrerat som arbetsgivare men har på papperet haft un-

derentreprenörer i form av BNMI Städ och Maja Städ. Penningströmmarna från och 

till dessa underentreprenörer har varit ett falsarium, för att frigöra pengar till svarta 

löner i MSA. Underentreprenörerna har ställt ut osanna fakturor till MSA. De har 

dock inte utfört något arbete för MSA. Betalning, till viss del, har gått via konto 

från MSA till underentreprenörerna. Underentreprenörerna har sedan genom kon-

tanta uttag återfört pengarna till MSA.   

 

Osanna fakturor? 

 

En huvudfråga i målet är om underentreprenörerna har ställt ut osanna fakturor till 

MSA. I denna del har Sandra Sprem, Biljana Kalinovic och Maja Marinkovic upp-

gett bl.a. följande. 

 

Sandra Sprem: Det var hon som skrev MSA:s fakturor. De fakturor som kom från 

Maja Städ och BNMI Städ har till största delen betalats genom insättning på konto. 

Differensen mellan inbetalningarna och faktureringarna måste betyda att det också 

har förekommit kontantutbetalningar. De stora kontantuttagen som har gjorts i MSA 

avser pengar som hon har tagit ut och betalat kontantfakturor med. Hon vet inte nu 

till vem. Hon tänkte inte då på att det skulle behövas kvittenser. Hon hörde av sig 

till Biljana Kalinovic och Maja Marinkovic när hon behövde anlita dem. De kom 

överens om vad som skulle göras och när. Hon minns inte om de hade en dialog 

kring hur antal timmar m.m. bestämdes. Hon minns inte heller om hon kontrolle-

rade deras arbete eller hur hon kunde kontrollera oprecisa fakturor. Hon litade på 

dem. 

 

Biljana Kalinovic: Hon hade ett bra samarbete med MSA. När det behövdes ringde 

Sandra Sprem och så utförde BNMI Städ arbetet. Det fanns inte något skriftligt av-

tal dem emellan. Hon bestämde fakturornas innehåll även om det var en av hennes 
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anställda som skrev dem. Hon utfärdade fakturorna på enklast möjliga vis. Det var 

inte någon som hade sagt till henne att de skulle innehålla någon beskrivning av det 

utförda arbetet. Hon fick ibland betalt på bankkontot, ibland kontant. Hon fick inte 

något kvitto när hon tog emot kontanter. Hon minns inte hur det gick till när hon 

gav arbete åt sin underentreprenör. Hon vet dock att Nebojsa Stankovic arbetade för 

henne under år 2011. Hon kommer inte ihåg att hon tagit ut stora kontantuttag under 

våren 2011. Pengarna har dock gått till hennes underleverantör. Hon fick inte några 

kvitton men hon litade på honom. Hon har inte bokfört några fakturor för år 2011. 

Hon blev väldigt sjuk under detta år och slutade gå till bokföraren Hans Bilén.  

 

Maja Marinkovic: Hon har skött verksamheten i Maja Städ. Hon hade bl.a. MSA 

som kund. Det rörde sig om olika uppdrag, såsom trappstäd, flyttstäd och fönster-

puts. Det var inte direkt några förhandlingar mellan henne och Sandra Sprem utan 

de kom bara överens. Hon minns inte hur de gjorde upp om pris. Hon fick betalt 

genom insättning på bankkonto. Hon vet inte hur hon fått betalt för mellanskillna-

den mellan dessa insättningar och det fakturerade beloppet. Om hon inte hann ut-

föra arbetet själv anlitade hon en underentreprenör, Radu Bojan. Hon skrev Maja 

Städs fakturor och lämnade dessa till bokföraren Hans Bilén varje månad. Hon har 

dock inte skrivit alla fakturor. Många är felstavade och dem har hon inte skrivit. Det 

var också hon som betalade företagets fakturor. De kontantuttag som gjordes under 

år 2011 om cirka 1,3 miljoner kr gick till betalning av underentreprenören Radu 

Bojan. Hon kan inte svara på hur hon fått tag på mellanskillnaden om cirka 600 000 

kr då Radu Bojans fakturor är på 1,9 miljoner kr. Han måste ha lämnat fakturorna 

till henne men det minns hon inte idag. Han hade inget konto så därför blev det kon-

tant betalning. Han kvitterade inte på fakturorna att han hade tagit emot pengarna. 

Kvittering har skett i efterhand, på Skatteverkets begäran.  
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Tingsrättens bedömning 

 

Såväl BNMI Städ som Maja Städ har fakturerat MSA höga belopp. Det rör sig om 

totalt 2 481 250 kr (1 187 500 kr från BNMI Städ och 1 293 750 kr från Maja Städ). 

Det är således ett mycket omfattande arbete som dessa underentreprenörer enligt 

fakturorna ska ha utfört. Varken Sandra Sprem, Biljana Kalinovic eller Maja Ma-

rinkovic har emellertid kunnat lämna annat än väldigt vaga uppgifter om arbetets 

utförande. De har exempelvis inte kunnat precisera hur avtalet om de olika arbetena 

träffades, hur de kom överens om pris eller hur arbetet kontrollerades. De fakturor 

som har utställts till MSA från BNMI Städ och Maja Städ är också oprecisa och 

innehåller i huvudsak bara den fakturerade summan tillsammans med beskrivningen 

”Städning enligt överenskommelse” eller liknande.  

 

Det är vidare oklart hur BNMI Städ och Maja Städ har utfört det arbete som fram-

går av utställda fakturor. Biljana Kalinovic har uppgett att hon anlitat underentre-

prenören NEBO Städ genom Nebojsa Stankovic och att denne erhållit kontanta ut-

betalningar. Hon har dock lämnat mycket vaga uppgifter om hur uppdragen lämnats 

till honom. Enligt Nebojsa Stankovic arbetade han inte för BNMI Städ under år 

2011 men kan ha fått betalt till viss del under detta år för tidigare utfört arbete. Av 

åklagarens underlag framgår att vissa fakturor från NEBO Städ till BNMI Städ på-

träffats med kvittenser av mottagna kontanter om sammanlagt 229 841 kr under 

januari 2011. Fakturorna är dock från december 2010 och det saknas underlag för 

utfört arbete under 2011. Tingsrätten konstaterar vidare att Nebojsa Stankovic gick i 

konkurs den 1 februari 2011. Det är därmed osannolikt att de omfattande kontantut-

tag som gjorts från BNMI Städs bankkonto under perioden februari till maj 2011 

gått till betalning av fakturor från NEBO Städ.  

 

Maja Marinkovic har uppgett att hon anlitat underentreprenören Radu Bojan. Hon 

har dock lämnat mycket vaga uppgifter om hur uppdragen lämnats till honom. Radu 

Bojan har också förnekat att han har utfört något arbete för Maja Städ. Det kan 
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också konstateras att även Radu Bojans fakturor till Maja Städ är oprecisa och i 

huvudsak hänvisar till en överenskommelse om städning. Det går inte heller att kon-

trollera att Radu Bojan har fått betalt för något arbete. Enligt Maja Marinkovic har 

han erhållit kontanta utbetalningar. Påståendet är osannolikt i sig eftersom det faktu-

rerade beloppet uppgår till cirka 1,9 miljoner kr. Detta belopp täcks inte heller av de 

kontanta uttag om cirka 1,3 miljoner kr som gjorts i Maja Städ. Vidare har de kvit-

tenser som finns på fakturorna tillkommit i efterhand.   

 

Dessa omständigheter talar med styrka för att det inte har förekommit något arbete i 

varken BNMI Städ eller Maja Städ eller hos deras underentreprenörer och att faktu-

rorna från BNMI Städ och Maja Städ till MSA därmed skulle vara oriktiga. 

 

Till detta kommer att de inbetalningar som skett från MSA till BNMI Städ och Maja 

Städ är betydligt lägre än de fakturerade beloppen (991 250 kr har betalats in på 

BNMI Städs konto och 925 000 kr till Maja Städs konto). Sandra Sprem och Biljana 

Kalinovic har förklarat detta med att mellanskillnaden har betalats kontant medan 

Maja Marinkovic inte alls har kunnat förklara differensen. Kontantutbetalningar har 

emellertid inte bokförts i MSA. Det saknas också kvittenser av sådana utbetalning-

ar.  

 

Sammantaget anser tingsrätten att det är styrkt att de av åklagaren åberopade faktu-

rorna från BNMI Städ och Maja Städ till MSA varit osanna. 

 

Sandra Sprems ansvar 

 

Sandra Sprem har under aktuell tidsperiod bedrivit näringsverksamhet under firman 

MSA Städ och har därigenom varit ansvarig för att näringsverksamhetens bokfö-

ringsskyldighet har fullgjorts i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. 
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Som tingsrätten kommit fram till är det utrett att fakturorna från MSA:s påstådda 

underentreprenörer har varit osanna. Detta måste Sandra Sprem ha varit medveten 

om. Hon har genom att bokföra dessa fakturor till ett sammanlagt belopp om 

2 481 250 kr uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten.  

 

Sandra Sprem har vidare erkänt att hon underlåtit att löpande föra kassabok eller att 

omgående bokföra kontanta utbetalningar om i vart fall 565 000 kr. Hon har hävdat 

att hon ändå ska gå fri från ansvar eftersom hon anlitat bokförare.  

 

Bokföraren Eva Magnusson har uppgett bl.a. följande. Sandra Sprem gav fakturor 

till henne att bokföra. Eva Magnusson frågade efter kontoutdrag men fick det först i 

slutet av året. Då fick hon göra om bokföringen eftersom hon såg att det gjorts stora 

kontantuttag. Hon tänkte att det troligen rörde sig om betalning av leverantörsskul-

der men frågade inte mer om detta. Hon bokförde kontantuttagen mot leverantörs-

skulder utan att ha underlag för det.  

 

Det saknas skäl att ifrågasätta Eva Magnussons uppgift om vilket bokförings-

material hon fått av Sandra Sprem. Sandra Sprem har alltså inte löpande gett bokfö-

raren underlag att bokföra de kontanta uttagen. Hennes invändning om att hon anli-

tat bokförare kan därmed inte frita henne från ansvar. Även i denna del ska hon fäl-

las till ansvar för att uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten. 

 

Till följd av åsidosättandet av bokföringsskyldigheten kan rörelsens förlopp, eko-

nomiska resultat eller ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföring-

en.  

 

Sandra Sprem ska således fällas till ansvar helt i enlighet med åklagarens i första 

hand framställda gärningspåstående. Brottet är på de av åklagaren angivna skälen 

att bedöma som grovt.  
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Stanimir Kalinovics ansvar 

 

Åklagaren har gjort gällande att Stanimir Kalinovic tillsammans med Sandra Sprem 

bedrivit näringsverksamhet i MSA och att de tillsammans och i samförstånd åsido-

satt bokföringsskyldigheten. Stanimir Kalinovic har anfört att han varken själv eller 

tillsammans med annan bedrivit näringsverksamhet i MSA och att han inte heller 

har deltagit i några administrativa uppgifter. 

 

I denna del har Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic uppgett bl.a. följande.  

 

Sandra Sprem: Det var hon som skötte verksamheten i MSA. Stanimir Kalinovic 

hjälpte henne ibland. Om en kund exempelvis inte fick tag på henne kunde han eller 

hon kontakta Stanimir Kalinovic i stället. Stanimir Kalinovic förmedlade sedan till 

henne vad kunden ville. Det kan ha varit så att kunderna ibland inte litade på henne 

eftersom hon var så ung och därför vände sig till Stanimir Kalinovic. Hon minns 

inte vilka kundkontakter hon själv har haft. Kunderna beställde jobb över telefon. 

Hon minns inte vilka uppgifter hon frågade om eller hur priset bestämdes.  

 

Stanimir Kalinovic: Han har tidigare bedrivit verksamhet i städbranschen. Det var 

dock längesedan. Han upphörde med det runt år 2002-03 då han inte klarade av att 

jobba mer eftersom han blev sjuk. Han hjälpte Sandra Sprem när hon drev verk-

samhet i MSA. Hon var inte så insatt i sådant arbete. Han hjälpte till med kunderna. 

En del av dem kände han sedan sin tid i städbranschen. Om de inte kunde nå Sandra 

Sprem ringde dem till honom. Det var inte han som skötte förhandlingar om pris 

m.m. Det var Sandra Sprem som kontaktade personer som utförde städarbetena. 

Han kan ha gjort det vid något tillfälle liksom han kan ha kört personal till en ar-

betsplats ibland. Han kan också ha varit med och köpt städmaterial och ibland kon-

trollerat att arbetet blivit utfört. Han har inte skrivit några fakturor och inte heller 

skrivit under några dokument för MSA.  
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Tingsrättens bedömning 

 

Anders Bjerkhede, Dzevad Ohranovic, Malin Ranebjörk, Anders Tillqvist och Stef-

an Svensson har hörts som vittnen i egenskap av företrädare för MSA:s kunder. De 

har lämnat samstämmiga uppgifter om att de kontaktade Stanimir Kalinovic när de 

ville anlita MSA, att de förhandlade om pris med honom och att de vände sig till 

honom om de hade synpunkter på utfört arbete, dock att Anders Tillqvist och Stefan 

Svensson har uppgett att de även haft viss kontakt med Sandra Sprem och Anna 

Kalinovic. Anders Bjerkhede, vars företag utför bl.a. flyttstädning, har därutöver 

uppgett att han alltid lämnade nycklar till Stanimir Kalinovic som när städningen 

var klar lämnade tillbaka nycklarna till honom. Stefan Svensson har även uppgett 

att Stanimir Kalinovic kom med personal till arbetsplatserna och satte dem i arbete.  

 

Vittnenas uppgifter talar starkt för att Stanimir Kalinovic har haft ett bestämmande 

inflytande över verksamheten i MSA och tagit en aktiv del i dess bedrivande. Han 

framstår som den som har organiserat verksamheten. Till detta kommer att Sandra 

Sprem inte närmare har kunnat redogöra för vilka kundkontakter hon haft eller hur 

hon kommit överens med kunderna om villkoren för de olika uppdragen. Detta mot-

säger hennes och Stanimir Kalinovics uppgifter om att hon ensam bedrivit verk-

samheten. Det kan inte heller bortses från att Stanimir Kalinovic tidigare bedrivit 

näringsverksamhet inom städbranschen och att vissa av MSA:s kunder varit kunder 

i denna verksamhet. Det talar för att han fortsatt att bedriva samma verksamhet i 

MSA. 

 

Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Stanimir Kali-

novic drivit verksamheten tillsammans med Sandra Sprem. Han har därför varit 

ansvarig för att näringsverksamhetens bokföringsskyldighet fullgjorts i enlighet 

med bokföringslagen. Bokföringsskyldigheten har åsidosatts i enlighet med vad 

som redovisats beträffande Sandra Sprem. Stanimir Kalinovic måste ha varit med-

veten om att bokföring skett av osanna fakturor och att kontantuttag inte redovisa-
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des. Stanimir Kalinovic ska således dömas för att härigenom tillsammans och i sam-

förstånd med Sandra Sprem uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten. Brot-

tet är på de av åklagaren angivna skälen att bedöma som grovt. 

 

Biljana Kalinovics ansvar 

 

Det är utrett att BNMI Städ ställt ut 14 osanna fakturor till MSA. Det är Biljana 

Kalinovic som har utställt och förmedlat dem. Hon har härigenom uppsåtligen främ-

jat Sandra Sprems och Stanimir Kalinovics gärning att bokföra 14 osanna fakturor 

till ett belopp om 1 187 500 kr. Åklagaren har även gjort gällande att Biljana Kali-

novic upplåtit sitt verksamhetskonto för utbetalningar som hon återfört till MSA för 

bestridande av svart arbetskraft. Detta påstående kan inte anses vara ett främjande 

av Sandra Sprems och Stanimir Kalinovics åsidosättande av bokföringsskyldigheten 

(jfr rättsfallet NJA 2012 s. 826). Tingsrätten tar därför inte vidare ställning till på-

ståendets riktighet. Biljana Kalinovic ska på grund av sin gärning dömas för med-

hjälp till bokföringsbrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren an-

givna skälen.  

 

Maja Marinkovics ansvar 

 

Det är utrett att Maja Städ ställt ut 29 osanna fakturor till MSA. Maja Marinkovic 

har invänt att hon inte har ställt ut samtliga fakturor. Tingsrätten konstaterar att så-

väl Maja Marinkovic som bokföraren Hans Bilén har uppgett att Maja Marinkovic 

lämnade företagets fakturor till Hans Bilén personligen varje månad. Maja Marin-

kovic måste därmed ha varit medveten om fakturornas innehåll och har i vart fall 

förmedlat dem. Hon har härigenom uppsåtligen främjat Sandra Sprems och Stani-

mir Kalinovics gärning att bokföra 29 osanna fakturor till ett belopp om 1 293 750 

kr. Åklagaren har även gjort gällande att Maja Marinkovic upplåtit sitt verksam-

hetskonto för utbetalningar som hon återfört till MSA för bestridande av svart ar-

betskraft. Detta påstående kan inte anses vara ett främjande av Sandra Sprems och 
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Stanimir Kalinovics åsidosättande av bokföringsskyldigheten (jfr rättsfallet NJA 

2012 s. 826). Tingsrätten tar därför inte vidare ställning till påståendets riktighet. 

Maja Marinkovic ska på grund av sin gärning dömas för medhjälp till bokförings-

brott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.  

 

Kalis Städ och Kalis Städservice 

 

Åklagarens påstådda brottsupplägg 

 

Åklagaren har gjort gällande att följande brottsupplägg har förekommit i Kalis Städ 

och Kalis Städservice. 

 

Vid en jämförelse mellan mottagna kundinbetalningar och redovisade intäkter i Ka-

lis Städ har stora differenser kunnat konstateras. Endast en löneutbetalning är redo-

visad under år 2012 och inte någon under år 2013. De överföringar som under 2013 

har gjorts från Kalis Städ till underentreprenören Nordiska Städ kan inte förklara 

den stora skillnaden mellan kundinbetalningar och redovisade intäkter. Kalis Städ 

måste därför ha använt svart arbetskraft. Från Miroslav Kalinovics konton har det 

gjorts omfattande uttag och överföringar till andra konton, bl.a. till Anna Kalinovic. 

Anna Kalinovic har också fått stora överföringar från Nordiska Städ i samband med 

att Kalis Städ gjort utbetalningar till detta bolag. Bedömningen är att Anna Kalino-

vics konto använts för utbetalning av svarta löner i Kalis Städ.  

 

Verksamheten har under år 2014 fortsatt i Kalis Städservice. Även i detta bolag 

förekom stora differenser mellan mottagna kundinbetalningar och redovisade intäk-

ter. I bolaget har bokförts fakturor från Nenad Kalinovic, som påstådd underentre-

prenör till Kalis Städservice. Det rör sig dock om osanna fakturor. Avdrag för ingå-

ende mervärdesskatt har därför gjorts med ett för högt belopp och svart arbetskraft 

måste ha använts. Även från Kalis Städservice har stora överföringar gjorts till 
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Anna Kalinovic. Bedömningen är att Anna Kalinovics konto har använts för utbe-

talning av svarta löner i Kalis Städservice. 

 

Skattebrotten 

 

Det är redan genom Miroslav Kalinovics uppgifter om användandet av svart arbets-

kraft klarlagt att det förekommit skattebrott i Kalis Städ och Kalis Städservice ge-

nom lämnande av oriktiga uppgifter till Skatteverket. Frågan är i vilken omfattning 

detta skett. 

 

Osanna fakturor i Kalis Städservice? 

 

Kalis Städservice har bokfört sex stycken fakturor från Nenad Kalinovic och gjort 

avdrag för ingående mervärdesskatt för dessa. Enligt åklagaren har dessa fakturor 

varit oriktiga och Kalis Städservice har i stället använt sig av svart arbetskraft.  

 

Miroslav Kalinovic har uppgett att han anlitade Nenad Kalinovic som underentre-

prenör och att denne bedrev egen verksamhet och inte agerade på uppdrag av ho-

nom. Miroslav Kalinovic har således menat att fakturorna är riktiga. Nenad Kalino-

vic har å sin sida berättat att han agerade helt på Miroslav Kalinovics uppdrag och 

att han inte har bedrivit någon verksamhet i den näringsverksamhet som han regi-

strerade år 2013. Enligt Nenad Kalinovic har han inte känt till de utställda faktu-

rorna.  

 

Miroslav Kalinovic har lämnat mycket vaga uppgifter om vilket arbete som Nenad 

Kalinovic skulle ha utfört och hur de sinsemellan kom överens om pris m.m. Av de 

utställda fakturorna, som uppgår till betydande belopp, framgår inte annat än att 

städning har utförts enligt överenskommelse. Någon bokföring för verksamhet be-

driven av Nenad Kalinovic har inte återfunnits. Det finns inte heller någon annan 

utredning som talar för att han har bedrivit någon näringsverksamhet. Mot denna 
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bakgrund anser tingsrätten att Miroslav Kalinovics uppgift om att det varit riktiga 

fakturor kan lämnas utan avseende.  

 

Tingsrätten anser därmed att åklagaren har styrkt att de sex fakturor som ställts ut 

från Nenad Kalinovic till Kalis Städservice har varit osanna. 

 

I det följande utgår därmed tingsrätten från att Kalis Städservice inte haft någon 

underentreprenör. 

 

Beräkning av arbetsgivaravgifterna 

 

Åklagaren har i huvudsak utgått från Skatteverkets beräkningar i revisionsprome-

moriorna vad gäller underlaget för arbetsgivaravgifter. Ingen av de tilltalade har 

vitsordat några belopp i denna del.  

 

Skatteverket har beräknat lönekostnaden genom att först uppskatta antalet verkliga 

arbetstimmar i Kalis Städ och Kalis Städservice. Detta har gjorts genom att dividera 

nettoomsättningen för varje år med ett genomsnittligt timpris på 200 kr. Skattever-

ket har därefter fördelat arbetstimmarna på känd respektive okänd arbetskraft. Den 

kända arbetskraften, förutom Miroslav Kalinovic och hans sambo Suzana Colic, har 

enligt Skatteverket bestått av Stanimir Kalinovic, Anna Kalinovic, Sandra Sprem 

och, varierande för varje år, en till fyra ytterligare personer, bl.a. tre polska kvinnor. 

Skatteverket har uppskattat vad dessa personer kan ha fått i lön för respektive år och 

angett detta som lönekostnad. Efter att ha uppskattat det antal arbetstimmar som har 

utförts av denna kända arbetskraft har resterande antal arbetstimmar bedömts ha 

utförts av okänd arbetskraft. Lönekostnaden för denna har beräknats genom att mul-

tiplicera antalet arbetstimmar med det belopp som Miroslav Kalinovic i utredningen 

uppgav ha betalat till den svarta arbetskraften, 80 kr per timme. Efter att summering 

skett av lönekostnaden för den okända respektive kända arbetskraften har den totala 

lönekostnaden erhållits. 
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I detta fall - när redovisning i princip helt har underlåtits - måste enligt tingsrätten 

en uppskattning av lönekostnaden göras, med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet och med goda säkerhetsmarginaler. Tingsrätten anser att den upp-

skattning av antal utförda arbetstimmar som Skatteverket har gjort utifrån mottagna 

kundinbetalningar och det i förekommande fall fakturerade timpriset är rimlig och 

kan godtas. Även om vissa arbeten är utförda på fast pris är beräkningen gjord med 

sådan försiktighet att en viss skillnad ryms inom säkerhetsmarginalerna.  

 

Den beräknade lönekostnaden för den, enligt Skatteverket, kända arbetskraften är 

dock behäftad med flera osäkerhetsfaktorer. En sådan faktor är att omfattningen av 

det arbete som de tre polska kvinnorna har utfört inte är klarlagd. De har inte hörts i 

målet och de tilltalade har inte lämnat några säkra uppgifter i detta hänseende. Det 

finns inte heller något säkert underlag beträffande hur mycket övriga personer har 

arbetat och till vilken kostnad. Exempelvis har inte Sandra Sprem, som upptagits 

som känd arbetskraft i Skatteverkets utredning, hörts i denna del och det är inte hel-

ler tillräckligt utrett i vilken omfattning Anna Kalinovic respektive Stanimir Kali-

novic har arbetat. Beräkningen av lönekostnaden bör därför göras på det sätt som 

Skatteverket har gjort beträffande den okända arbetskraften, nämligen genom att 

antalet arbetstimmar multipliceras med den uppgift om lönekostnad som Miroslav 

Kalinovic själv har uppgett. Han har under förhandlingen uppskattat denna till cirka 

70 kr per timme. Genom denna beräkningsmetod får lönekostnaden anses bli fast-

ställd med god säkerhetsmarginal. 

 

För år 2012 uppgår antalet beräknade arbetstimmar utifrån mottagna kundinbetal-

ningar till i vart fall 15 000. Avdrag bör göras motsvarande en årsarbetstid om 1 760 

timmar som kan antas vara utförda av Miroslav Kalinovic själv och som därmed 

inte utgör någon lönekostnad. Det innebär att lönekostnaden kan uppskattas till  

926 800 (13 240 x 70) kr. Endast 2 865 kr har betalats i arbetsgivaravgift för detta 

år. Undanhållna arbetsgivaravgifter (31,42 procent av lönesumman) kan således för 
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detta år beräknas till 288 335 (291 200 – 2 865) kr. De bör fördelas jämnt under 

året.  

 

För år 2013 uppgår antalet beräknade arbetstimmar utifrån mottagna kundinbetal-

ningar till i vart fall 18 500. Under detta år har emellertid Kalis Städ anlitat Nor-

diska Städ som underentreprenör. Arbetsgivaravgifter som hänför sig till Nordiska 

Städs arbete ska påföras detta bolag. Avdrag måste därför göras för de arbetstimmar 

som Nordiska Städ kan ha utfört. Enligt Skatteverkets uppskattning rör det sig om 

cirka 9 000 arbetstimmar. Denna uppskattning synes rimlig utifrån att Nordiska 

Städ har fakturerat Kalis Städ med 1 763 500 kr för detta år och att Kalis Städ i in-

komstdeklarationen det aktuella året har yrkat avdrag för Nordiska Städs utförda 

städarbeten med cirka 1,5 miljoner kr exklusive mervärdesskatt (se för denna upp-

skattning även avsnittet rörande Nordiska Städ).  

 

Det skulle innebära att 9 500 timmar är hänförliga till utfört arbete i Kalis Städ, vil-

ket motsvarar cirka 5 årsarbetskrafter. Enligt Miroslav Kalinovic arbetade omkring 

fem personer svart för honom under denna period samt jobbade han också mycket 

själv i verksamheten. Anna Kalinovic har berättat att det har varit omkring 10-15 

personer som arbetat i verksamheten. Mot bakgrund av dessa uppgifter anser tings-

rätten att Skatteverkets uppskattning av antalet arbetstimmar kan ligga till grund för 

beräkningen. Avdrag bör göras motsvarande en årsarbetstid om 1 760 timmar som 

kan antas vara utförda av Miroslav Kalinovic själv och som därmed inte utgör nå-

gon lönekostnad. Lönekostnaden kan därmed utifrån tidigare redovisad beräk-

ningsmetod bestämmas till 541 800 (7 740 x 70) kr. Inga arbetsgivaravgifter har 

betalats för detta år. Undanhållna avgifter (31,42 procent av lönesumman) kan såle-

des fastställas till 170 233 kr. De bör fördelas jämnt under året.  

 

För år 2014 uppgår antalet beräknade arbetstimmar utifrån mottagna kundinbetal-

ningar till i vart fall 20 000. Avdrag bör göras motsvarande en årsarbetstid om 1 760 

timmar som kan antas vara utförda av Miroslav Kalinovic själv och som därmed 
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inte utgör någon lönekostnad. Uppskattad lönekostnad kan således beräknas till 

1 276 800 (18 240 x 70) kr. Inga arbetsgivaravgifter har betalats för detta år. Un-

danhållna avgifter (31,42 procent av lönesumman) kan således fastställas till  

401 170 kr. De bör fördelas jämnt under året.  

 

Beräkning av mervärdesskatten 

 

Inte heller i denna del har någon av de tilltalade vitsordat några beräkningar.  

 

I Kalis Städ har intäkterna beräknats utifrån mottagna kundinbetalningar för respek-

tive år. På detta belopp har mervärdesskatten beräknats och avdrag har gjorts för 

den mervärdesskatt som har redovisats. Tingsrätten anser liksom åklagaren att det är 

detta belopp som ska ligga till grund för åtalet. Utgående mervärdesskatt har där-

med redovisats med ett för lågt belopp.  

 

I Kalis Städservice har åklagaren gjort gällande att den ingående mervärdesskatten 

har redovisats med ett för högt belopp. Enligt åklagaren grundar sig redovisad mer-

värdesskatt för perioden januari – juni 2014 på sex stycken osanna fakturor från 

Nenad Kalinovic. Som redovisats ovan anser tingsrätten att det är styrkt att de fak-

turor som ställts ut från Nenad Kalinovic till Kalis Städservice har varit osanna. 

Ingående mervärdesskatt för perioden januari – juni 2014 har således redovisats 

med ett för högt belopp. Det redovisade beloppet för perioden juli – september 2014 

saknar helt fakturaunderlag. Kalis Städservice har därför inte haft rätt att göra av-

drag för ingående mervärdesskatt. Även i denna del har alltså ingående mervär-

desskatt redovisats med ett för högt belopp.  
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Slutsatser 

 

Det är således klarlagt att skattebrott förekommit i Kalis Städ och Kalis Städservice. 

Förfarandet har inneburit fara för skatteundandragande i Kalis Städ med samman-

lagt 1 902 239 kr och i Kalis Städservice med sammanlagt 869 429 kr. 

 

Bokföringsbrotten 

 

Kalis Städ 

 

Åklagaren har gjort gällande bokföringsbrott i Kalis Städ genom underlåtenhet att 

bokföra dels intäkter, dels samma moms och arbetsgivaravgifter som angetts som 

oredovisade under påståendet om skattebrott, samt underlåtenhet att bevara räken-

skapsinformation på ett betryggande sätt. Vid en jämförelse mellan momsbeloppen i 

gärningspåståendena för bokföringsbrott och skattebrott skiljer sig dessa åt för såväl 

2012 som 2013. Skillnaden för 2012 beror på att bokföring har skett till ett något 

högre belopp än vad som redovisats i skattedeklarationerna. För 2013 beror skillna-

den på att skattebrottet endast avser perioderna juli-september och oktober-

december 2013 medan bokföringsbrottet avser hela 2013. 

 

Av utredningen framgår att bokföring i Kalis Städ endast skett av en mindre del av 

fakturorna och att bokföring har underlåtits avseende de intäkter som åklagaren har 

gjort gällande i åtalet. Räkenskapsinformationen har inte heller bevarats på ett be-

tryggande sätt. Även den moms och de arbetsgivaravgifter som enligt tingsrättens 

bedömning ovan skulle ha redovisats i verksamhetens skattedeklarationer skulle 

rätteligen ha bokförts i den löpande bokföringen.  
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Kalis Städservice 

 

Åklagaren har gjort gällande bokföringsbrott i Kalis Städservice genom bokföring 

av osanna fakturor samt för hög ingående moms samt underlåtenhet att bokföra de 

arbetsgivaravgifter som angetts som oredovisade under påståendet om skattebrott. 

 

I enlighet med vad tingsrätten kommit fram till ovan har fakturorna från Nenad Ka-

linovic varit osanna. Detta innebär att bokföringsskyldigheten har åsidosatts genom 

att dessa osanna fakturor bokförts samt att ingående mervärdesskatt redovisats med 

ett för högt belopp på det sätt som åklagaren påstått. Det är vidare utrett att bokfö-

ring av arbetsgivaravgifter underlåtits på det sätt som redovisats beträffande skatte-

brotten.  

 

Slutsatser 

 

Till följd av bristerna i bokföringen i Kalis Städ och Kalis Städservice har rörelser-

nas förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Det har 

därmed förekommit bokföringsbrott i enlighet med åklagarens påståenden, med 

undantag för att bristerna vad gäller oredovisade arbetsgivaravgifter ska upptas med 

de belopp som tidigare redovisats.  

 

Miroslav Kalinovics ansvar 

 

Miroslav Kalinovic har medgett ansvar för skatte- och bokföringsbrott. De invänd-

ningar han har framfört gällande belopp och osanna fakturor har tingsrätten redan 

tagit ställning till. Miroslav Kalinovic har också invänt att han inte själv har under-

tecknat samtliga skattedeklarationer. Det kan dock konstateras att det är han som 

har försett Eva Magnusson med bokföringsmaterial och han har själv uppgett att 

han ibland bad Eva Magnusson skriva under med hans namn. Eva Magnusson har 

således i dessa hänseenden agerat på Miroslav Kalinovics uppdrag. Miroslav Kali-
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novic har också uppgett att han lämnat alla fakturor till Eva Magnusson för bokfö-

ring. Det saknas dock anledning att ifrågasätta Eva Magnussons uppgift om att hon 

bokfört samtliga fakturor som hon fått av Miroslav Kalinovic. Miroslav Kalinovics 

invändningar kan därför inte frita honom från ansvar. Han ska således dömas för 

uppsåtliga skatte- och bokföringsbrott i enlighet med vad tingsrätten funnit objektivt 

styrkt i gärningsbeskrivningarna. 

 

Brotten är på de av åklagaren angivna skälen att bedöma som grova.  

 

Stanimir Kalinovics ansvar 

 

Åklagaren har gjort gällande att Stanimir Kalinovic tillsammans med Miroslav Ka-

linovic har bedrivit näringsverksamhet under firman Kalis Städ och att Stanimir 

Kalinovic har varit faktisk företrädare i Kalis Städservice. Enligt åklagaren har 

Stanimir Kalinovic härigenom varit ansvarig för näringsverksamheternas skatte- 

och inkomstdeklarationer samt för bokföringsskyldigheten i respektive näringsverk-

samhet. Stanimir Kalinovic har bestritt dessa påståenden.  

 

I denna del har Stanimir Kalinovic och Miroslav Kalinovic uppgett bl.a. följande. 

 

Stanimir Kalinovic: Han hjälpte Miroslav Kalinovic i städverksamheterna genom 

att ibland hämta nycklar till lägenheter samt städmaterial. Han har ibland, cirka tre 

till fyra gånger per månad, även kört personal till arbetsplatserna. Han vet inte var-

för hans namn förekommer på Riksbyggens bemanningslistor. Han tror inte att han 

har hjälpt till med någon städning. Det kan också ha hänt att han har gett anvisning-

ar till städpersonalen om arbetets utförande. Han vet inte varför många kunder har 

uppfattat honom som ansvarig för verksamheten. Han hade viss kontakt med kun-

derna när Miroslav Kalinovic inte kunde ha det. Anledningen till att viss bokföring 

hittades hemma hos honom var att Miroslav Kalinovic hade sitt kontor där. Stanimir 

Kalinovic har inte tittat på dessa handlingar. Han är uppsatt som referens på faktu-
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rorna från Städcentralen på grund av att Miroslav Kalinovic inte kunde ha dem i sitt 

namn. Han fick 160 000 kr av Miroslav Kalinovic år 2012 som återbetalning av 

belopp som han hade gett till Miroslav Kalinovic när maffian hotade denne. Han 

minns dock inte hur mycket han betalade till maffian mer än att det rörde sig om 

stora summor. Senare tog dock Miroslav Kalinovic tillbaka pengarna som han gett 

till Stanimir Kalinovic. Han vet inte varför han fick 360 000 kr respektive 700 000 

kr via Anna Kalinovics konto under år 2013 och 2014. Han blev inte förvånad över 

insättningarna och frågade varken Anna eller Miroslav Kalinovic om detta. Mi-

roslav Kalinovic hade tillgång till hans konto och pengarna togs ut av honom. Han 

tittade sällan på behållningen på kontot och vet knappt hur man gör. Han vet inte 

heller varför det sattes in 250 000 kr från Nenad Kalinovics konto under år 2014.  

 

Miroslav Kalinovic: Han tog över sin syster Sandra Sprems verksamhet och tog 

även över hennes kunder. Han kommer inte ihåg hur han kom överens om pris m.m. 

med kunderna men han gick efter Sandra Sprems system. Hans föräldrar hade kon-

takt med kunderna när han själv inte kunde. När han var utan körkort i sex månader 

under 2012 och inte kunde ta sig fram till vissa platser bad han kunderna kontakta 

Stanimir Kalinovic. Stanimir Kalinovic har också hjälpt till med att bl.a. hämta 

städmaterial. Överföringarna till Stanimir Kalinovics konto avser återbetalning på 

grund av att Stanimir Kalinovic hade betalat pengar till en maffialiknande gruppe-

ring som hotade Miroslav Kalinovic. Han vet inte hur stor denna slutsumma var.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Flera företrädare för kunder till Kalis Städ och Kalis Städservice har hörts. Mikael 

Andersson, Bengt Dahlström och Fredrik Karlsson har inte kunnat lämna några 

säkra uppgifter om vem som var ansvarig för Kalis Städ och Kalis Städservice. 

Dessa personer har dock inte haft direktkontakt med Kalis Städ och Kalis Städser-

vice som i dessa fall har varit underentreprenörer till Skatås Städ. Anders Bjerk-

hede, Robert Englund, Annelie Fredriksson, Thomas Malm, Malin Ranebjörk och 
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Anders Tillqvist har emellertid haft sådan direktkontakt och de har lämnat sam-

stämmiga uppgifter om att det framför allt var Stanimir Kalinovic som de kontak-

tade när de ville anlita Kalis Städ och Kalis Städservice. Anders Bjerkhede, vars 

företag utför bl.a. flyttstädning, har därutöver uppgett att han vände sig till Stanimir 

Kalinovic om det fanns synpunkter på det utförda arbetet och att han alltid lämnade 

nycklarna till Stanimir Kalinovic. Malin Ranebjörk har uppgett att Stanimir Kalino-

vic körde städarna till Villa Belparc och hämtade dem när arbetet var klart och att 

hon lämnade information till Stanimir Kalinovic om vilket städarbete som skulle 

utföras. Anders Tillqvist, som driver Skatås Städ, har uppgett att han hade en nästan 

daglig kontakt med Kalis Städ och senare Kalis Städservice och att kontakten mest 

var med Stanimir Kalinovic, med vem han diskuterade utförandet av jobb och för-

handlade om pris, även om han också hade sådana kontakter med Anna Kalinovic 

och Miroslav Kalinovic. Enligt Anders Tillqvist var det även Stanimir Kalinovic 

han kontaktade om något var fel med fakturorna. Robert Englund har berättat att 

Stanimir Kalinovic ett år ville ge Balder en julgåva om 1 000 kr i kontanter. 

 

Uppgifterna från vittnena talar starkt för att Stanimir Kalinovic har haft ett bestäm-

mande inflytande över verksamheten i Kalis Städ och Kalis Städservice och tagit en 

aktiv del i dess bedrivande. Han framstår som den som har organiserat verksamhet-

en. Till detta kommer att Miroslav Kalinovic inte närmare har kunnat redogöra för 

vilka kundkontakter han haft eller hur han kommit överens med kunderna om vill-

koren för de olika uppdragen. Detta motsäger hans och Stanimir Kalinovics uppgif-

ter om att han ensam bedrivit verksamheten. 

 

Vidare påträffades hos Stanimir Kalinovic - vid den husrannsakan som gjordes i 

januari 2015 - en bokföringspärm för Kalis Städ för år 2013, fakturor i plastmappar 

hänförliga till städverksamheten samt, i en sopsäck innanför entrén, bl.a. ytterligare 

fakturor och en resultatrapport. På vissa av fakturorna står Stanimir Kalinovics 

folkbokföringsadress som företagets adress. Av fakturor från Städcentralen anges 

Stanimir Kalinovic (Miro) som referens i fråga om beställningar av städmaterial och 
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i underlaget står Miro angiven som den som oftast hämtat ut materialet. Enligt be-

manningslistor från Riksbyggen står Stanimir Kalinovic (Miro) angivet på ett flertal 

ställen som en av dem som städat på dessa arbetsplatser. Dessa omständigheter talar 

starkt för att Stanimir Kalinovic varit delaktig i bedrivandet av Kalis Städ och Kalis 

Städservice. 

 

Härtill kommer att det har förts över betydande belopp till Stanimir Kalinovics 

konto under respektive år. Från Miroslav Kalinovics konto sattes det in 160 000 kr 

under år 2012 och 89 800 kr under år 2013. Från Anna Kalinovics konto fördes 

360 000 kr över under år 2013 och 700 000 kr, som ursprungligen kom från Mi-

roslav Kalinovic, under år 2014. Från Kalis Städservice konto men via Nenad Kali-

novics konto fördes 250 000 kr över under år 2014. Varken Stanimir Kalinovic, 

Anna Kalinovic eller Miroslav Kalinovic har kunnat lämna några rimliga förkla-

ringar till dessa stora insättningar. Det får anses utrett att pengarna avser del av de 

intäkter som städverksamheterna inbringade. Detta utgör därmed ytterligare en om-

ständighet som talar starkt för att Stanimir Kalinovic varit delaktig i bedrivandet av 

Kalis Städ och Kalis Städservice. 

 

Mot denna bakgrund anser tingsrätten att det är styrkt att Stanimir Kalinovic drivit 

verksamhet under firman Kalis Städ tillsammans med Miroslav Kalinovic samt att 

han varit faktisk företrädare för Kalis Städservice. Han har därför, på samma sätt 

som Miroslav Kalinovic, varit ansvarig för näringsverksamheternas skatte- och in-

komstdeklarationer samt för bokföringsskyldigheten i respektive näringsverksam-

het. Han måste ha varit medveten om att oriktiga uppgifter lämnades till Skattever-

ket i skatteundandragande syfte och att bokföringsskyldigheten åsidosattes. Han ska 

således dömas för uppsåtliga skatte- och bokföringsbrott i enlighet med vad tings-

rätten funnit objektivt styrkt i gärningsbeskrivningarna, se tidigare redovisning. 

Brotten är på de av åklagaren angivna skälen att bedöma som grova.  
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Anna Kalinovics ansvar 

 

Anna Kalinovic har medgett att hennes konto har använts för de penningströmmar i 

form av insättningar och uttag som åklagaren har gjort gällande, vilket också styrks 

av den skriftliga bevisning som åklagaren har åberopat. Hon har emellertid förnekat 

att hon har upplåtit sitt konto i det syfte som åklagaren har påstått och anfört att det 

är andra personer som har förfogat över kontot och som har kunnat genomföra 

transaktioner utom hennes kontroll. Hon har vidare medgett att hon har betalat ut 

löner vid några tillfällen för att hjälpa Miroslav Kalinovic, vilket även denne upp-

gett, men bestritt att hon haft kännedom om att det var svarta löner. Hon har också 

medgett att hon vid några tillfällen har hjälpt personalen vid utförandet av städupp-

drag men bestritt att hon vetat om att det var svart arbetskraft. Att Anna Kalinovic 

varit städpersonalen behjälplig på sätt åklagaren gjort gällande bekräftas bl.a. av de 

vittnen som hörts i egenskap av kunder till Kalis Städ och Kalis Städservice. Många 

av dem har sett Anna Kalinovic städa på arbetsplatserna. Anders Tillqvist har sär-

skilt angett att Anna Kalinovic ofta var på plats när nya arbetsuppgifter skulle utfö-

ras och Thomas Malm har uppgett att hon stämde av att saker fungerade och säk-

rade städjobbet.  

 

Det är alltså styrkt att Anna Kalinovic har utfört de gärningar som åklagaren har 

påstått i åtalet. Gärningarna har också rent objektivt främjat Stanimir Kalinovics 

och Miroslav Kalinovics gärningar. Frågan är om Anna Kalinovic har haft uppsåt 

till ett sådant främjande samt till skatte- och bokföringsbrotten i Kalis Städ och Ka-

lis Städservice.  

 

Utredningen har visat att det har överförts betydande belopp till Anna Kalinovic 

från konton tillhörande Miroslav Kalinovic och Kalis Städservice. Det rör sig om 

280 000 kr under år 2012, nio överföringar under år 2013 om sammanlagt 

1 361 829 kr och omkring 900 000 kr under år 2014. Vidare har 581 500 kr i tre 

olika poster överförts från Nordiska Städ i direkt anslutning till att detta bolag fått 
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denna summa överförd från Miroslav Kalinovics konto. Även från Nenad Kalinovic 

har det överförts 150 000 kr under år 2014 via Miroslav Kalinovics konto. Utred-

ningen har vidare visat att omfattande uttag och överföringar gjorts från Anna Kali-

novics konto, däribland överföringar till Stanimir Kalinovic som ovan redovisats. 

 

Anna Kalinovic och Miroslav Kalinovic har uppgett bl.a. följande om betalnings-

strömmarna.  

 

Anna Kalinovic: Miroslav Kalinovic hade tillgång till och dosa till hennes konto 

och hon hade inte någon kontroll över betalningsströmmarna. Hon tittade väldigt 

sällan på sitt konto. Hon tog ut pengar från kontot som Miroslav Kalinovic hade satt 

in och gav dem till honom eller använde dem till betalning av kontanta löner till 

städpersonalen. Hon minns inte hur mycket som gick åt till vad. Det var självklart 

för henne att göra detta när Miroslav Kalinovic bad henne. Hon har fått veta i efter-

hand att pengarna som hon gav till Miroslav Kalinovic gick till spel. Hon vet inte 

varför hon förde över stora belopp till Stanimir Kalinovic, bortsett från att hon 

tänkte att den summa om 700 000 kr som hon förde över under år 2014 kunde ut-

nyttjas för husköp. Hon trodde att Miroslav Kalinovic då hade vunnit mycket 

pengar. Angående den summa om 581 500 kr som sattes in på hennes konto från 

Nordiska Städ så bad Mile Stankic om att få föra över pengar till hennes konto och 

eftersom han är gudfar till hennes barn så gick hon med på det. Han behövde kon-

tanta pengar. Hon minns inte varför stora summor sattes in på hennes konto från 

Nenad Kalinovic. - Det stämmer inte att hon i polisförhör sagt att det hänt att hon 

betalat ut svarta löner och att hon var medveten om att Miroslav Kalinovic betalade 

svarta löner. Det måste vara fel översättning eller ett missförstånd. 

 

Miroslav Kalinovic: Han förde över pengar till sin mammas konto för att få ut kon-

tanter till att betala svartarbetarna med. Han utnyttjade hennes konton och sade till 

henne att det rörde sig om spelvinster. Anna Kalinovic gav pengarna till honom. I 

de fall hon betalade arbetarna hade hon fått pengar till det av honom i ett kuvert. 
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Han gav henne instruktioner om vem pengarna skulle lämnas till och hon visste inte 

vad det handlade om. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Det är klarlagt att Anna Kalinovics konto använts för insättningar från Kalis Städ 

och Kalis Städservice till betydande belopp. Det framstår som mycket osannolikt att 

Anna Kalinovic inte skulle ha känt till att dessa insättningar gjordes på hennes 

konto, särskilt med hänsyn till att hon har disponerat medlen, dels genom att göra 

kontanta uttag, dels genom överföringar. Enligt tingsrätten måste Anna Kalinovic 

ha förstått att det rört sig om medel som kommit från en svart verksamhet. Vid 

denna bedömning beaktar tingsrätten särskilt att Anna Kalinovic av medlen betalat 

ut stora summor i löner genom kontant betalning och gjort stora överföringar till 

bl.a. Stanimir Kalinovic utan att ifrågasätta var pengarna kommit ifrån. Anna Kali-

novic har vidare i polisförhör erkänt att hon betalat ut svarta löner och att hon visste 

om att Miroslav Kalinovic betalade svarta löner. Hennes invändning om att hon inte 

har uttryckt sig så och att det måste vara ett missförstånd eller ett fel i översättning-

en är inte trovärdig. 

 

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att Anna Kalinovic har varit medveten 

om att Stanimir Kalinovic och Miroslav Kalinovic har lämnat oriktiga uppgifter till 

Skatteverket genom att bedriva svart städverksamhet vilket har lett till att staten 

undandragits skatter och avgifter. Hon måste också ha insett att bokföringsskyldig-

heten åsidosattes för att dölja den svarta verksamheten och att hon genom att vidta 

de åtgärder som åklagaren har påstått har främjat dessa skatte- och bokföringsbrott. 

Hon ska således dömas för medhjälp till dessa brott i enlighet med åklagarens gär-

ningsbeskrivningar. På de av åklagaren angivna skälen är brotten att bedöma som 

grova. 
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Nenad Kalinovics ansvar 

 

Medhjälp till skatte- och bokföringsbrott 

 

För att Nenad Kalinovic ska kunna dömas för ett medhjälpsbrott krävs att åklagaren 

har visat att Nenad Kalinovic har haft uppsåt till att det bedrivits svart städverksam-

het i Kalis Städservice. Det krävs också att de åtgärder Nenad Kalinovic vidtagit har 

främjat brotten i Kalis Städservice.  

 

Nenad Kalinovic har uppgett bl.a. följande. Han tog kontakt med Miroslav Kalino-

vic när han var i behov av hjälp då han inte hade någonstans att ta vägen och be-

hövde pengar. Miroslav Kalinovic skulle hjälpa honom att hitta jobb. Nenad Kali-

novic registrerade sin firma och öppnade företagskonton efter anvisningar från Mi-

roslav Kalinovic. Tanken var att han skulle bedriva verksamhet i firman, dock blev 

det inte så. Han har inte gjort överföringarna på kontot. Det var Miroslav Kalinovic 

som hade tillgång till bankdosan. Nenad Kalinovic gjorde kontantuttag från kontona 

på Miroslav Kalinovics uppdrag och gav kontanterna till Miroslav Kalinovic. Han 

frågade inte vad pengarna skulle användas till. Han trodde att det var till Miroslav 

Kalinovics verksamhet och tänkte inte på att det kunde vara något olagligt. Han 

litade på Miroslav Kalinovic. Han bedrev inte någon verksamhet i den enskilda fir-

man och ställde inte ut några fakturor. Han har inte sett fakturorna före Skattever-

kets utredning. Han arbetade för Miroslav Kalinovic och fick lön av honom. Han 

vet inte något om överföringarna till Anna och Stanimir Kalinovic. Han har skrivit 

under skattedeklarationerna men fyllde inte i några belopp. Han vet inte vem som 

gjorde det. Han gav deklarationerna till Miroslav Kalinovic efter att ha skrivit under 

dem. Miroslav Kalinovic sade att han skulle ordna bokföringen. Nenad Kalinovic 

lämnade in konkursansökan när Miroslav Kalinovic sade till honom att göra det och 

sade i enlighet med Miroslav Kalinovics instruktioner att bokföringen hade blivit 

stulen.  
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Förutom att han har utfört visst städarbete har Nenad Kalinovic inte deltagit i drif-

ten av Kalis Städservice. Mot Nenad Kalinovics bestridande är det inte visat att han 

kände till de osanna fakturor som ställdes ut från hans firma till Kalis Städservice. 

Hans påstående om att Miroslav Kalinovic tog hand om allt och att Nenad Kalino-

vic endast agerade på dennes uppdrag är inte osannolikt med hänsyn till Nenad Ka-

linovics ungdom och att han synes ha litat på Miroslav Kalinovic, som är hans mor-

bror. Åklagaren har därmed inte styrkt att Nenad Kalinovic har registrerat sin en-

skilda firma endast för att möjliggöra utställandet av osanna fakturor till Kalis Städ-

service och inte heller att Nenad Kalinovic undertecknat oriktiga skattedeklarationer 

för att ge sken av att det fanns en verksamhet när firman i stället endast användes 

som utställare av osanna fakturor till Kalis Städservice.  

 

Nenad Kalinovic har gjort stora kontantuttag från den egna firmans konton till Mi-

roslav Kalinovic och kan inte ha varit ovetande om de överföringar och insättningar 

som gjorts på hans konton till och från Kalis Städservice. Han måste därmed ha haft 

insikt om att kontona användes för Miroslav Kalinovics verksamhet. Tingsrätten 

anser emellertid inte att han härigenom har haft insikt om att han genom hantering-

en av kontanterna medverkade till skatte- och bokföringsbrott i Kalis Städservice. 

Enligt tingsrätten kan den slutsatsen inte heller dras att Nenad Kalinovic insett att 

det förelåg risk för detta och varit likgiltig inför ett sådant förhållande. Vid denna 

bedömning har tingsrätten bl.a. beaktat att Nenad Kalinovic endast var 19 år vid 

denna tid.  

 

Att Nenad Kalinovic utfört städuppdrag mot s.k. svart betalning kan inte, sett för 

sig, anses ha främjat brotten i Kalis Städservice på ett sådant sätt att det är att be-

döma som ett medhjälpsbrott.  

 

Åtalet för medhjälp till skatte- och bokföringsbrott ska således ogillas avseende 

Nenad Kalinovic. 
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Penninghäleri/penningtvättsbrott 

 

Det är klarlagt att det på Nenad Kalinovics konton satts in pengar från Kalis Städ-

service om totalt 2 187 000 kr under år 2014. Nenad Kalinovic har tagit befattning 

med pengarna genom kontanta uttag om 1 289 000 kr som han gett till Miroslav 

Kalinovic. Det är däremot inte, mot Nenad Kalinovics bestridande, visat att han 

tagit befattning med pengarna genom att göra överföringar till Miroslav Kalinovic 

och Stanimir Kalinovic.  

 

Nenad Kalinovic har inte lämnat någon rimlig förklaring till att så stora penning-

summor tagits ut kontant från hans konton och han har uppgett att han inte ställde 

några frågor till Miroslav Kalinovic om detta. Han måste ha insett att det fanns en 

avsevärd risk för att dessa pengar kom från brottslig verksamhet. Genom att ändå 

befatta sig med pengarna har han varit likgiltig inför detta förhållande. Han har 

härigenom uppsåtligen otillbörligen medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta 

förvärva, förvara eller vidta annan sådan åtgärd med pengarna. Åtgärden har varit 

ägnad att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning och att pengarna 

härrör från brottslig verksamhet. Nenad Kalinovic har därmed gjort sig skyldig till 

penninghäleri avseende tiden den 1 januari 2014 t.o.m. den 30 juni 2014 beträffande 

659 000 kr i kontanthantering och till penningtvättsbrott för tiden därefter t.o.m. den 

31 december 2014 beträffande 630 000 kr i kontanthantering.  

 

Brotten är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen.  

 

Nordiska Städ 

 

Åklagarens påstådda brottsupplägg 

 

Åklagaren har gjort gällande att följande brottsupplägg har förekommit i Nordiska 

Städ.  
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Vid en jämförelse mellan mottagna kundinbetalningar på Nordiska Städs företags-

konto och bolagets redovisade intäkter under 2013, kan stora differenser konstate-

ras, vilket talar för att bolaget redovisat endast en del av den verkliga omsättningen. 

Under samma period har bolaget redovisat bruttolöner med ett förhållandevis lågt 

belopp, samtidigt som stora överföringar skett från bolagets företagskonto eller från 

Mile Stankics konto till andra personer. Den stora skillnaden mellan redovisade 

bruttolöner och kundinbetalningarna tillsammans med de stora överföringarna till 

andra personer talar för att bolaget redovisat endast en liten del av de faktiskt utbe-

talade lönerna i bolagets städverksamhet. Bolaget har gjort gällande att det inte be-

talats några svarta löner utan att bolaget anlitat en grekisk underentreprenör, som 

fått kontant betalning. De fakturor som påstås komma från underentreprenören har 

dock inte bokförts då de inte ansetts uppfylla grundläggande krav på en faktura. De 

bedöms vara upprättade för skens skull. Det finns i bolagets bokföring endast en 

bokförd post avseende underleverantör (legoarbeten), men den saknar verifikation. I 

övrigt finns inga spår av underleverantörer i bolagets bokföring. Nordiska Städ har 

under 2013 haft städuppdrag från Kalis Städ. Flera fakturor till Kalis Städ har varit 

bokförda men strukits. De inbetalningar som gjorts från Kalis Städ har inte bokförts. 

 

Skattebrotten 

 

Åklagaren har gjort gällande skattebrott genom dels under första halvåret 2013 fel-

aktigt redovisad moms (388 750 kr för lågt belopp) och arbetsgivaravgifter 

(358 188 kr för lågt belopp), dels för taxeringsåret 2014 oriktiga uppgifter i Mile 

Stankics och Danica Stankics inkomstdeklarationer där bolagets överskott uppgetts 

till sammanlagt 453 509 kr för lågt belopp.  

 

Av utredningen framgår att Nordiska Städ under 2013 i skattedeklarationer redovi-

sade en omsättning inklusive moms med 1 473 978 kr. De betalningar från kunder 

som kom in på Nordiska Städs företagskonto var under samma period 3 363 496 kr. 
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Det finns därmed en differens mellan redovisad omsättning och inbetalningar till 

företagskontot om 1 889 518 kr. Den stora differensen talar enligt tingsrättens me-

ning för att endast en del av omsättningen och momsen har redovisats.  

 

Av den utredning som åklagaren har åberopat framgår vidare följande. Nordiska 

Städ redovisade under 2013 bruttolöner om totalt 299 000 kr. Redovisade arbetsgi-

varavgifter och avdragen skatt uppgick under samma period till 179 052 kr. Av in-

betalningarna från kunder under 2013 kom 1 763 500 kr från Miroslav Kalino-

vic/Kalis Städ, genom tretton bankgiroinbetalningar. Vid tre av dessa inbetalningar 

överfördes samma dag motsvarande belopp från Nordiska Städ eller Mile Stankic 

till Anna Kalinovics bankkonto (sammanlagt 581 500 kr). I samband med de övriga 

tio inbetalningarna gjordes överföringar till konton som disponerades av Mile 

Stankic, hans före detta fru Andjelka Stankic och deras barn. Den utredning som 

åklagaren har lagt fram visar att det har skett överföringar från bolagets konto till 

Mile Stankics bankkonto med cirka 1 500 000 kr samt till Andjelka Stankics och de 

två döttrarnas konton med sammanlagt 787 000 kr, varav 132 000 kr till Danica 

Stankic. 

 

Tingsrätten anser att den stora skillnaden mellan kundinbetalningar och redovisade 

bruttolöner tillsammans med de stora överföringarna från bolagets företagskonto 

talar för att de faktiskt utbetalade lönerna är avsevärt större än de som har redovi-

sats.  

 

Har det funnits en underentreprenör? 

 

Mile Stankic har uppgett att det inte betalats ut några svarta löner. Nordiska Städ 

har enligt Mile Stankic i stället anlitat en grekisk underentreprenör (RAM Europe), 

som utfört det arbete för Kalis Städ som bolaget självt inte hunnit med och som fått 

kontant betalning. Han har om detta uppgett i huvudsak följande. Han kände före-

trädaren för det grekiska bolaget, Yanis, sedan tidigare genom en förening. Han 
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började anlita Yanis i januari 2013, när han själv inte hann med uppdragen han fick 

från Kalis Städ. Han nämnde inte för Miroslav Kalinovic att han behövde anlita en 

underentreprenör. Vinsten för Nordiska Städ skulle ligga i att bolaget skulle få fem 

procent av det belopp som det grekiska bolaget fakturerade. Han lämnade såväl fak-

turorna från underentreprenören som Nordiska Städs provisionsfakturor till bokfö-

ringsbyrån. Han vet inte hur många anställda Yanis hade, men jobben blev alltid 

utförda. Han tror att Yanis företag hade lokaler någonstans i Frölunda, men minns 

inte var. Han tror att Yanis ägde RAM Europe och antar att det namn som står på 

bolagets hemsida, Andreas Th. Rentzos, är den person som han känner som Yanis. 

Fakturorna från Yanis var på grekiska och han förstod inte vad det stod, men litade 

på Yanis, eftersom ingen klagade på jobben som utfördes. Han betalade fakturorna 

kontant och i svenska pengar, även om det stod ett kontonummer på fakturorna, 

eftersom det var enklare och de var överens om det. 

 

Danica Stankic har uppgett att hon inte känner till någon grekisk underentreprenör 

och inte hört Mile Stankic prata om någon sådan. Hon har uppgett att hon inte stä-

dade tillsammans med någon annan än sin mamma. 

 

Tingsrätten konstaterar att det inte finns något spår av någon underentreprenör i 

bolagets bokföring, förutom en kostnad om 149 000 kr som tagits upp som ”legoar-

bete”, som dock saknar verifikation. Vidare förefaller bolaget RAM Europe inte 

syssla med trappstädning eller liknande, såvitt framgår av bolagets hemsida på in-

ternet. Mile Stankic har inte heller kunnat lämna annat än mycket vaga uppgifter om 

sina kontakter med underentreprenören. Om denne underentreprenör skulle driva 

verksamhet i Göteborg genom den person som Mile Stankic har berättat om, före-

faller det märkligt om fakturor skulle ställas ut på grekiska eller engelska. Tingsrät-

ten anser att avsaknaden av spår av en underentreprenör och den stora vagheten i 

det som Mile Stankic har berättat, gör att uppgifterna om en underentreprenör måste 

lämnas utan avseende. Tingsrätten anser det i stället vara utrett att en stor del av det 
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arbete som Nordiska Städ har fakturerat sina kunder måste ha utförts av Nordiska 

Städ med svart avlönad arbetskraft, så som åklagaren har påstått.  

 

Beräkning av arbetsgivaravgifterna 

 

Åklagaren har gjort gällande att den oredovisade lönen kan beräknas enligt följande 

metod, som använts av Skatteverket i revisionspromemorian.  

 

Enligt de fakturor som bolaget upprättat och som också bokförts har bolaget utfört 

arbete i huvudsak på löpande räkning med angivande av arbetad tid i fakturorna. 

Antalet utfakturerade timmar avseende sådana arbeten uppgår till cirka 4 600 under 

2013.  

 

Av övriga fakturor framgår att arbeten utförts till fast pris eller där pris per timme 

inte har angetts.  

 

Utfakturerade arbeten, där fakturorna bokförts, avseende fast pris uppgår till drygt 

160 000 kr exklusive moms. I enlighet med det timpris bolaget debiterat de kunder 

där detta angetts (250 kr/timme) har motsvarande pris använts för att beräkna anta-

let timmar vid de utförda bokförda fastprisjobben (avrundat nedåt till 160 000 kr). 

Beräknat antal arbetade timmar för dessa bokförda fastprisjobb uppgår då till 640. 

 

Utfakturerade belopp till Kalis Städ i Göteborg uppgår till 1 555 000 kr exklusive 

moms. Vad avser debiterat pris till Kalis Städ i Göteborg har Mile Stankic i förhör 

uppgett att priset till dessa har skett efter överenskommelse dem emellan. Enligt 

Mile Stankic har såväl fast pris som pris per timme använts gentemot detta företag. 

Mile Stankic har i förhör uppskattat timpriset till storleksordningen 150-170 kr, 

normalt det lägre beloppet. Med uppgifterna i förhör som grund har beräknad er-

sättning per timme till Kalis Städ i Göteborg upptagits till det i genomsnitt högre 

53



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2017-05-16 

B 933-15 

 

 

 

 

 

uppgivna timpriset eller 175 kr. Antalet arbetade timmar i dessa fakturor kan häri-

genom beräknas till 8 800.  

 

Med dessa beräkningar som grund uppgår bolagets totala antal arbetade timmar 

under 2013 till, avrundat nedåt, 14 000 timmar.  

 

Avdrag har därefter gjorts med dels det beräknade antal timmar som de anställda 

vars löner har redovisats har arbetat under 2013, dels det beräknade antal timmar 

som Danica och Mile Stankic arbetat under 2013. Den redovisade lönekostnaden för 

2013 är totalt 299 000 kr. Mile Stankic har i förhör uppgett att i de fall det före-

kommit timlön har timersättningen uppgått till 110-115 kr. Genomsnittlig månads-

lön uppgår enligt lönebeskeden till 20 000 kr. Vid en beräknad arbetstid av 170 

timmar/månad uppgår lönen per timme till cirka 120 kr. Antal arbetade timmar för 

den arbetskraft där lön redovisats kan härigenom beräknas till cirka 2 500. Den ar-

betstid som Danica och Mile Stankic kan beräknas ha arbetat vid 170 timmar per 

månad under 6 månader (det finns inte någon faktura upprättad för arbete i juli) blir 

då cirka 2 000 timmar. Totalt 4 500 timmar ska därmed dras bort från det beräknade 

totala antalet arbetade timmar under 2013 (14 000).  

 

9 500 arbetade timmar är vid denna beräkning därmed oredovisade avseende ar-

betsgivaravgifter under januari till juni 2013. Vid en timlön på 120 kr per timme 

blir den oredovisade lönesumman för den perioden 1 140 000 kr. Oredovisade ar-

betsgivaravgifter (31,42 procent av lönesumman) uppgår därmed till totalt 358 188 

kr under perioden. 

 

Mile Stankic har invänt att det inte går att beräkna antal timmar på fakturorna med 

fast pris på det sätt som åklagaren gjort gällande. Han har därvid uppgett att fast-

prisuppdragen i verkligheten kan ha tagit avsevärt kortare tid än den tid som varit 

utgångspunkt vid bestämmandet av det fasta priset. 
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Tingsrätten anser att åklagarens beräkning av antalet timmar oredovisad arbetad tid 

är försiktigt utförd i alla led. Beräkningen har skett med utgångspunkt i Mile 

Stankics egna uppgifter och med marginal till Nordiska Städs förmån. Vid omräk-

ning av fastprisuppdragen för Kalis Städ till antal arbetade timmar har åklagaren 

således räknat med ett högre timpris (175 kr) än det som Mile Stankic själv angett 

var det vanliga priset gentemot Kalis Städ (130-170 kr), vilket resulterar i betydligt 

färre antal uppskattade arbetstimmar än om Mile Stankics egen uppgift hade an-

vänts. Även om det skulle vara så som Mile Stankic har uppgett, att fastprisuppdra-

gen inte alltid tagit så lång tid som beräknats i förväg när det fasta priset bestämdes, 

kan den skillnaden inte vara så stor att den inte ryms inom de goda marginaler som 

finns i åklagarens beräkning. Tingsrätten anser att åklagarens beräkning av antalet 

timmar oredovisad arbetad tid kan godtas och att antalet timmar därmed måste ha 

uppgått till minst 9 500. 

 

Åklagaren har vid beräkningen av lönekostnaden för dessa 9 500 timmar räknat 

med en timlön om 120 kr. Mile Stankic har dock i förhör uppgett att en månadslön 

för fast anställd personal låg mellan 19 000 och 21 000 kr. Vid 170 arbetstimmar 

per månad ger det en timlön om drygt 110-120 kr. Mile Stankic har uppgett att tim-

lönen för extrapersonal var cirka 110-115 kr. I avsaknad av annan utredning anser 

tingsrätten att beräkningen av lönekostnaden för den oredovisade arbetstiden bör 

ske med utgångspunkt i Mile Stankics egna uppgifter, och att då det lägre beloppet 

bör väljas, dvs. 110 kr. Den oredovisade lönekostnaden uppgår i så fall till 

1 045 000 kr. Vid denna beräkning får lönekostnaden anses bli fastställd med god 

säkerhetsmarginal. Arbetsgivaravgifterna på den lönekostnaden uppgår till 328 339 

kr, vilket är något lägre än det belopp som åklagaren angett. Tingsrätten anser det 

därmed bevisat att arbetsgivaravgifterna under 2013 tagits upp till ett för lågt belopp 

om 328 339 kr i Nordiska Städs skattedeklarationer. 
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Beräkning av mervärdesskatten 

 

Det framgår av utredningen att Nordiska Städ inte redovisat den moms som ingår i 

fakturorna till Kalis Städ. Momsen på de fakturerade beloppen (1 555 000 kr) upp-

går sammanlagt till 388 750 kr, så som åklagaren gjort gällande. Nordiska Städ har 

således redovisat moms för 2013 med ett för lågt belopp om 388 750 kr. 

 

Beräkning av bolagets överskott 

 

Åklagaren har utgått från den beräkning av bolagets oredovisade överskott som 

Skatteverket gjort i revisionspromemorian. Det framgår av utredningen att Nordiska 

Städ inte redovisat intäkter i form av fakturorna till Kalis Städ om 1 555 000 kr och 

ytterligare fakturor om 166 031 kr (allt exklusive moms). Skatteverket har därför 

höjt bolagets intäkter med 1 721 031 kr. Bolagets överskott har också ökats med det 

stöd för nystartsjobb som inte redovisats (275 704 kr) och den kostnad för underent-

reprenör om 149 000 kr som tagits upp i bokföringen men som saknar verifikation. 

Från detta belopp har gjorts avdrag för dubbelbokförda intäkter, ej bokförda kredit-

fakturor, ej bokförda kostnader, ej bokförda löner, ej redovisade löner och arbetsgi-

varavgifter avseende oredovisade löner.  

 

Som framgår av tingsrättens bedömningar ovan, har Nordiska Städ inte redovisat 

alla sina intäkter i form av fakturor. Bolaget har inte heller redovisat de bidrag bo-

laget fått för nystartsjobb. Som tingsrätten har kommit fram till ovan, har det inte 

funnits någon underentreprenör. Efter de avdrag som bolaget har tillgodoräknats, 

för bland annat oredovisade löner och arbetsgivaravgifter, uppgår bolagets oredovi-

sade överskott till i vart fall det belopp som åklagaren har gjort gällande, dvs. 

453 509 kr. 
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Slutsatser 

 

Tingsrätten anser det således bevisat att det lämnats oriktiga uppgifter till Skatte-

verket genom att det i bolagets skattedeklarationer redovisats utgående moms med 

388 750 kr för lågt belopp samt arbetsgivaravgifter med 328 339 kr för lågt belopp. 

Tingsrätten anser det vidare utrett att det i Mile Stankics och Danica Stankics re-

spektive inkomstdeklarationer för taxeringsåret 2014 lämnats oriktiga uppgifter 

genom att bolagets överskott uppgetts till sammanlagt 453 509 kr för lågt belopp, 

vilket gett upphov till fara för skatteundandragande med 113 994 kr för Mile 

Stankic och 97 243 kr för Danica Stankic. Förfarandet har inneburit fara för skat-

teundandragande med sammanlagt 928 326 kr.  

 

Tingsrätten återkommer nedan till vilket ansvar Mile Stankic och Danica Stankic 

kan bedömas ha för dessa felaktigheter. 

 

Bokföringsbrotten  

 

Åklagaren har gjort gällande bokföringsbrott under 2013 genom underlåtenhet att 

bokföra dels insättningar från Kalis Städ om 1 763 500 kr, dels samma moms och 

arbetsgivaravgifter som angetts som oredovisade under påståendet om skattebrott, 

samt underlåtenhet att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt.  

 

Insättningarna från Kalis Städ om 1 763 500 kr skulle rätteligen ha bokförts i den 

löpande bokföringen. Detta har ostridigt inte skett. Även den moms och de arbets-

givaravgifter, som enligt tingsrättens bedömning ovan skulle ha redovisats i bola-

gets skattedeklarationer, skulle rätteligen ha bokförts i den löpande bokföringen. 

Räkenskapsinformation har inte heller bevarats på ett betryggande sätt. 

  

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat 

bedömas med ledning av bokföringen. 
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Mile Stankics ansvar 

 

Mile Stankic har medgett att han varit ansvarig för bolagets skattedeklarationer och 

bokföringsskyldighet, men gjort gällande att han inte uppsåtligen lämnat några orik-

tiga uppgifter och inte åsidosatt bokföringsskyldigheten.  

 

Mile Stankic har angående detta uppgett i huvudsak följande. Han lämnade alla fak-

turor och annat material till bokföringsbyrån och litade på att allt skulle blir rätt 

bokfört och deklarerat. Han kontrollerade inte hur skattedeklarationerna eller hans 

egen inkomstdeklaration fylldes i av bokförarna, eftersom han litade på dem. Han 

hade inga diskussioner med någon på bokföringsbyrån om att fakturor skulle tas 

bort ur bokföringen. Bokföringsbyrån hade inte tillgång till bolagets bankkonto och 

han lämnade inte heller kontoutdrag till bokföringsbyrån under 2013, eftersom han 

inte tänkte på det. Han ville också slippa frågor från bokföringsbyrån om de uttag 

som gjordes från bankkontot, för hans omfattande spelande. Vad gäller nystartsbi-

dragen antog han att de inte behövde redovisas i bolaget, eftersom det var utbetal-

ningar som gjordes direkt till bolagets skattekonto och aldrig kom bolaget tillhanda. 

Han lämnade inte in något material till bokföringsbyrån angående bidragen. Föru-

tom fakturorna på grekiska och engelska som bokföringsbyrån inte ville ta emot om 

de inte först renskrevs, har han inte tagit med sig något inlämnat material från bok-

föringsbyrån. 

 

Salminka Ajdinovic har uppgett i huvudsak följande. Hon stryker aldrig något ur en 

kunds bokföring utan att Edina Zuljevic först haft kontakt med kunden och fattat 

beslut om detta. Hon har inte haft någon egen diskussion med Mile Stankic om att 

något skulle strykas ur bokföringen. I de fall där det står ett ”l” vid strykningen är 

det hon som har utfört åtgärden. När det står ett ”e” vid strykningen är det Edina 

Zuljevic som utfört åtgärden. Hon har aldrig sett någon faktura från RAM Europe 

eller någon provisionsfaktura från Nordiska Städ till RAM Europe. Hon vet inte vad 

som kan ha hänt med underlaget till bokföringsposten legoarbete (149 000 kr). End-
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ast om Nordiska Städ lämnade in underlag för nystartsbidrag under 2013 eller om 

de hade tillgång till kontoutdrag kunde de känna till sådana bidrag. Hon hade inte 

tillgång till Nordiska Städs skattekonto. Hon skötte endast den löpande bokföringen 

och upprättade inte någon inkomstdeklaration. Hon gjorde vissa skattedeklarationer. 

Skattedeklarationerna var oftast redan undertecknade när de lämnades till bokfö-

ringsbyrån, som sedan tog fram siffrorna som skulle fyllas i utifrån det underlag 

som getts in till bokföringsbyrån. 

 

Edina Zuljevic har uppgett i huvudsak följande. Det material som Mile Stankic 

lämnade till bokföringsbyrån bokfördes också. Hon minns inte om det fanns någon 

underentreprenör under 2013. Mile Stankic lämnade in något som var skrivet på 

grekiska som hon lämnade tillbaka till honom för att rätta till. Han ville även lämna 

in någon handling på engelska. Hon bad honom kontrollera hur det skulle vara med 

momsen på dessa handlingar. Han återkom inte angående de handlingarna. Hon 

kände inte till att Nordiska Städ fick nystartsbidrag. Bokföringsbyrån hade inte till-

gång till bolagets bankkonto eller skattekonto. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Tingsrätten ser ingen anledning att ifrågasätta bokförarnas uppgifter om att det 

material som lämnades in till bokföringsbyrån också bokfördes och att skattedekla-

rationer upprättades utifrån det ingivna underlaget. Utgångspunkten för bedömning-

en blir därför att underlag för det som inte redovisats till Skatteverket och som inte 

tagits med i bokföringen inte heller har lämnats in till bokföringsbyrån. Mile 

Stankic måste ha varit medveten om att han inte lämnade in allt det material till 

bokföringsbyrån som krävdes för att uppgifterna i bolagets skattedeklarationer 

skulle bli riktiga avseende moms och arbetsgivaravgifter. Samma gäller för uppgif-

terna i den egna inkomstdeklarationen om bolagets överskott. Hans antagande att 

nystartsbidragen inte skulle behöva redovisas framstår inte som rimligt. Han måste 

ha förstått att bidragen påverkade bolagets överskott. Tingsrätten anser det således 
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bevisat att Mile Stankic haft uppsåt till att det lämnades oriktiga uppgifter i bolagets 

skattedeklarationer och i den egna inkomstdeklarationen på det sätt som tingsrätten 

kommit fram till ovan. Han måste också ha insett att insättningarna från Kalis Städ 

och riktiga arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt inte kunde bokföras när 

bokföringsbyrån inte fick relevant underlag. Han hade således uppsåt även till att 

bolagets bokföringsskyldighet åsidosattes och räkenskapsinformationen inte beva-

rades på ett betryggande sätt, samt att detta fick till följd att rörelsens förlopp inte i 

huvudsak kunde bedömas med ledning av bokföringen. 

 

Mile Stankic ska således dömas för skattebrott och bokföringsbrott i enlighet med 

åtalet, dock i fråga om arbetsgivaravgifterna avseende det något lägre belopp som 

tingsrätten kommit fram till ovan, och avseende inkomstdeklarationen endast för 

skatteundandragande för hans egen del (113 994 kr). 

 

Brotten ska bedömas som grova, på de skäl som åklagaren har anfört. 

 

Danica Stankics ansvar 

 

Danica Stankic har förnekat att hon uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter och gjort 

gällande att hon inte varit ansvarig för bolagets bokföringsskyldighet och inte heller 

uppsåtligen har åsidosatt någon bokföringsskyldighet. 

 

Mile Stankic och Danica Stankic har båda uppgett att verksamheten bedrevs helt av 

Mile Stankic och att Danica Stankic stod som formell företrädare för handelsbolaget 

enbart därför att hon inte hade några skulder, samt att hon inte hade någon insyn i 

eller var delaktig i bolagets verksamhet förutom att hon städade och undertecknade 

bolagets skattedeklarationer in blanco innan de lämnades in av Mile Stankic till 

bokföringsbyrån. Bokförarnas uppgifter om att de inte hade några kontakter angå-

ende bolaget med Danica Stankic, ger stöd åt Mile och Danica Stankics uppgifter 

om vem som var ansvarig för bolagets verksamhet. Det finns inte någon utredning i 
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målet som ger något egentligt stöd för att Danica Stankic skulle ha haft en större 

delaktighet i bolagets verksamhet än den hon själv har medgett. Danica Stankics 

egna uppgifter om vilken insyn hon hade i bolagets verksamhet får därför godtas.  

 

Med hänsyn till hennes ungdom och till att verksamheten drivits av hennes far un-

der flera år utan att det tidigare framkommit någon anledning för henne att miss-

tänka att bolaget inte redovisade och bokförde sin verksamhet på ett korrekt sätt, 

anser tingsrätten att åklagaren inte har bevisat att hon hade uppsåt till att uppgifter-

na i bolagets skattedeklarationer eller att uppgifterna om bolagets överskott i hennes 

egen inkomstdeklaration var oriktiga. Åtalet mot Danica Stankic för skattebrott ska 

därmed ogillas.  

 

Av samma skäl anser tingsrätten att det inte heller är bevisat att hon hade uppsåt till 

att bolagets bokföringsskyldighet åsidosattes. Åklagaren har dock i andra hand gjort 

gällande att hon åsidosatt bokföringsskyldigheten av oaktsamhet. Som formell före-

trädare för bolaget har Danica Stankic haft ett ansvar för att bolagets bokföring 

sköttes på ett korrekt sätt. Hon har inte vidtagit några som helst egna åtgärder för att 

försäkra sig om att bokföringsskyldigheten sköttes. Detta måste anses oaktsamt. 

Tingsrätten anser därför att hon ska dömas för ett oaktsamt åsidosättande av bokfö-

ringsskyldigheten. Brottet bör bedömas som grovt av de skäl som åklagaren har 

angett. 

 

Påföljder 

 

Sandra Sprem 

 

Sandra Sprem är inte tidigare dömd för brott. Frivården har bedömt att det inte finns 

något övervakningsbehov och Sandra Sprem har bedömts lämplig för och samtyckt 

till samhällstjänst. 
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Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottsligheten motsvarar något mer än fäng-

else 10 månader. Vid denna bedömning har tingsrätten särskilt beaktat att osanna 

fakturor, till betydande belopp, använts som underlag i bokföringen. 

 

Vid påföljdsbestämningen bör hänsyn tas till att brotten begicks under 2011 och att 

åtal väcktes först i januari 2016 med huvudförhandling drygt ett år senare. Den 

långa tidsutdräkten beror såvitt framkommit inte på någon av de tilltalades age-

rande.  

 

Mot bakgrund av den sena lagföringen och myndigheternas till viss del långsamma 

handläggning och med viss hänsyn till att Sandra Sprem meddelas näringsförbud 

(se nedan) anser tingsrätten att straffmätningsvärdet kan bestämmas till fängelse 8 

månader.  

 

Vid bokföringsbrott med ett så högt straffmätningsvärde krävs alldeles särskilda 

skäl för att bestämma påföljden till något annat än fängelse. Sandra Sprems person-

liga förhållanden talar för en icke frihetsberövande påföljd. Hon har bedömts lämp-

lig för och samtyckt till samhällstjänst. Åklagaren har inte påkallat en frihetsberö-

vande påföljd. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den långa tidsutdräkten 

anser tingsrätten att påföljden bör bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst. 

Om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse 8 månader ha dömts ut.  

 

Maja Marinkovic 

 

Maja Marinkovic är inte tidigare dömd för brott. Frivården har bedömt att det inte 

finns något övervakningsbehov och Maja Marinkovic har bedömts lämplig för sam-

hällstjänst. Hon har under huvudförhandlingen samtyckt till en sådan påföljd. 
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Tingsrätten anser att brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse 6 månader. Vid 

denna bedömning har tingsrätten särskilt beaktat att Maja Marinkovics medhjälps-

brott främjat användandet av osanna fakturor i bokföringen till betydande belopp. 

 

Straffmätningsvärdet kan med beaktande av den långa tidsutdräkten (se ovan beträf-

fande Sandra Sprem) bestämmas till fängelse 4 månader. Brottets art talar för att 

påföljden bör bestämmas till fängelse. Tingsrätten anser emellertid att det, med hän-

syn till Maja Marinkovics personliga förhållanden, finns särskilda skäl att i stället 

bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Om fängelse hade valts 

som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.  

 

Biljana Kalinovic 

 

Biljana Kalinovic är inte tidigare dömd för brott. Frivården har bedömt att det inte 

finns något övervakningsbehov och har med hänvisning till Biljana Kalinovics psy-

kiska hälsotillstånd inte bedömt henne lämplig för samhällstjänst. Biljana Kalinovic 

har dock under huvudförhandlingen uppgett att hon kan utföra samhällstjänst i en 

trygg miljö och har samtyckt till en sådan påföljd. 

 

Tingsrätten anser att brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse 6 månader. Vid 

denna bedömning har tingsrätten särskilt beaktat att Biljana Kalinovics medhjälps-

brott främjat användandet av osanna fakturor i bokföringen till betydande belopp. 

 

Straffmätningsvärdet kan med beaktande av den långa tidsutdräkten (se ovan beträf-

fande Sandra Sprem) bestämmas till fängelse 4 månader. Brottets art talar för att 

påföljden bör bestämmas till fängelse. Tingsrätten anser emellertid att det, med hän-

syn till Biljana Kalinovics personliga förhållanden, finns särskilda skäl att i stället 

bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Mot bakgrund av vad 

Biljana Kalinovic uppgett under huvudförhandlingen kan det inte anses föreligga 
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något hinder för henne att utföra en sådan påföljd. Om fängelse hade valts som på-

följd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.  

 

Stanimir Kalinovic 

 

Stanimir Kalinovic är inte tidigare dömd för brott. Frivården har bedömt att det inte 

finns något övervakningsbehov.  

 

Tingsrätten anser att straffvärdet av den samlade brottsligheten motsvarar fängelse 2 

år och 6 månader. Vid denna bedömning har tingsrätten beaktat att den ekonomiska 

brottsligheten avsett betydande belopp och skett systematiskt under mycket lång tid 

i skatteundandragande syfte. 

 

Med hänsyn till det höga straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte 

komma i fråga. Viss hänsyn ska vid straffmätningen tas till att Stanimir Kalinovic 

åläggs näringsförbud (se nedan) och till den långa tid som gått sedan brotten i MSA 

begicks (se beträffande Sandra Sprems påföljd). Med hänsyn till dessa förhållanden 

bör fängelsestraffets längd bestämmas till 2 år och 2 månader. 

 

Miroslav Kalinovic 

 

Miroslav Kalinovic förekommer under 11 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 

senast den 28 april 2016 för stöld till en månads fängelse. Han dömdes den 20 au-

gusti 2010 för grovt rån till fängelse 2 år 9 månader. Han påbörjade verkställighet 

av detta straff den 22 augusti 2010 och blev villkorligt frigiven den 14 november 

2011. Prövotiden gick ut den 14 november 2012. Miroslav Kalinovic har kallats till 

Frivården men har inte inställt sig. 

 

Tingsrätten anser att straffvärdet av den samlade brottsligheten motsvarar fängelse 2 

år. Vid denna bedömning har tingsrätten beaktat att den ekonomiska brottsligheten 

64



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2017-05-16 

B 933-15 

 

 

 

 

 

avsett betydande belopp och skett systematiskt under lång tid i skatteundandragande 

syfte. 

 

Med hänsyn till det höga straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte 

komma i fråga. Viss hänsyn ska vid straffmätningen tas till att Miroslav Kalinovic 

åläggs näringsförbud (se nedan). Fängelsestraffets längd bör bestämmas till 1 år och 

10 månader. 

 

Anna Kalinovic 

 

Anna Kalinovic är inte tidigare dömd för brott. Av yttrande från Frivården framgår 

att Anna Kalinovic är i dåligt psykiskt skick och att det finns ett klart behov av in-

satser i form av psykiatrisk vård samt möjligen uppföljning vad gäller alkoholsituat-

ionen. Frivården har bedömt att det inte finns något övervakningsbehov och att det 

inte finns något behov av insatser i brottsriskreducerande syfte men att en frihetsbe-

rövande påföljd bör betraktas som olycklig utifrån Anna Kalinovics förhållanden. 

Anna Kalinovic har inte bedömts lämplig att fullgöra samhällstjänst. 

 

Tingsrätten anser att straffvärdet av Anna Kalinovics medhjälpsbrott motsvarar 

fängelse 1 år. Vid denna bedömning har tingsrätten särskilt beaktat att Anna Kali-

novic främjat den ekonomiska brottsligheten i Kalis Städ och Kalis Städservice un-

der lång tid i skatteundandragande syfte och att beloppen varit betydande. Det höga 

straffvärdet och arten av brottsligheten talar starkt för att påföljden bör bestämmas 

till fängelse. Utifrån vad som framkommit genom Frivårdens yttrande saknas dessu-

tom ett fullgott alternativ till ett fängelsestraff. Någon annan påföljd än fängelse kan 

därför inte komma i fråga. Fängelsestraffets längd bör bestämmas till 1 år. 
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Nenad Kalinovic 

 

Nenad Kalinovic är inte tidigare dömd för brott. Frivården har bedömt att det inte 

finns något övervakningsbehov.  

 

Nenad Kalinovic döms visserligen för förhållandevis allvarlig brottslighet, särskilt 

med hänsyn till de betydande belopp som den avser, men varken straffvärdet eller 

brottets art talar för att påföljden bör bestämmas till fängelse. Påföljden bör därför 

bestämmas till villkorlig dom i förening med ett bötesstraff. Vid bestämmande av 

antalet dagsböter beaktar tingsrätten att Nenad Kalinovic endast var 19 år när mer-

parten av brotten begicks.   

 

Mile Stankic 

 

Det som finns antecknat om Mile Stankic i belastningsregistret saknar betydelse för 

påföljdsfrågan i detta mål. Av yttrande från Frivården framgår att han lever under 

ordnade förhållanden och att han är sjukskriven efter en ryggoperation. Han har 

bedömts lämplig för och samtyckt till samhällstjänst. 

 

Straffvärdet för de brott Mile Stankic nu döms för motsvarar närmare 1 års fängelse. 

Vid denna bedömning har tingsrätten beaktat att den ekonomiska brottsligheten 

avsett betydande belopp i skatteundandragande syfte. 

 

Med hänsyn till det höga straffvärdet och brottens art anser tingsrätten att någon 

annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Eftersom Mile Stankic nu också 

åläggs näringsförbud, anser tingsrätten att påföljden ska bestämmas till fängelse 10 

månader. 
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Danica Stankic  

 

Danica Stankic är inte tidigare dömd för brott. Av yttrande från Frivården framgår 

att hon lever under ordnade förhållanden och studerar. Hon har bedömts lämplig för 

samhällstjänst. Hon har under huvudförhandlingen samtyckt till detta. 

 

Straffvärdet för det brott som Danica Stankic nu döms för motsvarar fängelse 6 må-

nader. Vid denna bedömning har tingsrätten beaktat att den ekonomiska brottslig-

heten avsett betydande belopp. Brottets art talar för att påföljden ska bestämmas till 

fängelse. Det är dock fråga om ett oaktsamhetsbrott och det har gått förhållandevis 

lång tid sedan brottet. Tingsrätten anser att det med hänsyn härtill och till Danica 

Stankics personliga förhållanden, finns särskilda skäl att bestämma påföljden till 

villkorlig dom med samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd 

skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. 

 

Näringsförbud 

 

Sandra Sprem, Stanimir Kalinovic, Miroslav Kalinovic och Mile Stankic har bestritt 

åklagarens yrkande om näringsförbud.  

 

Näringsförbud ska, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas näringsid-

kare som grovt har åsidosatt vad som har ålegat henne eller honom i näringsverk-

samhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Bestämmel-

serna om näringsförbud tillämpas på enskilda näringsidkare och på vissa befatt-

ningshavare i juridiska personer samt på dem som utåt har framträtt som ansvariga 

för en enskild verksamhet eller faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksam-

het i en juridisk person. Om näringsidkaren har gjort sig skyldig till brott för vilket 

det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader ska näringsförbud anses 

påkallat från allmän synpunkt om inte särskilda skäl talar emot det. Detta framgår 

av 2-4 och 8 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud. Den 2 augusti 2014 trädde 
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denna lag i kraft samtidigt som 1986 års lag angående samma sak upphävdes. Av 

övergångsbestämmelserna till den nya lagen följer att den lagen ska tillämpas i detta 

fall.  

 

De formella förutsättningarna för näringsförbud är uppfyllda i samtliga fall. Ef-

tersom det lägsta föreskrivna straffet för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott 

är fängelse i sex månader är också utgångspunkten att ett sådant förbud är påkallat 

från allmän synpunkt.  

 

Brottsligheten är beträffande Stanimir Kalinovic, Miroslav Kalinovic och Mile 

Stankic av allvarligt slag med bokföringsbrott och skattebrott kombinerade i skat-

teundandragande syfte. Undandragandet har gällt betydande belopp. Det kan inte 

anses föreligga särskilda skäl att i dessa fall frångå presumtionen för näringsförbud. 

 

Även Sandra Sprem har gjort sig skyldig till allvarlig ekonomisk brottslighet i form 

av grovt bokföringsbrott med användande av osanna fakturor till betydande belopp. 

Det kan inte heller beträffande henne anses föreligga särskilda skäl att frångå pre-

sumtionen för näringsförbud. 

 

Stanimir Kalinovic och Miroslav Kalinovic bör åläggas en förbudstid om 5 år. 

Sandra Sprems och Mile Stankics brottslighet är mindre omfattande och de bör 

därmed åläggas en förbudstid om 3 år.  

 

Det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud. Besluten om näringsförbud 

bör därför gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Tiden för nä-

ringsförbuden ska räknas från dagen för denna dom. 
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Särskilda yrkanden 

 

Ingen av de tilltalade har haft någon erinran mot yrkandena som är lagligen grunda-

des och ska bifallas. 

 

Ersättning till de offentliga försvararna 

 

Åklagaren har inte haft någon synpunkt på försvararnas kostnadsräkningar. Tings-

rätten delar åklagarens uppfattning om att yrkade belopp är skäliga och ska bifallas. 

 

Försvararkostnaderna ska stanna på staten 

 

Stanimir Kalinovic, Miroslav Kalinovic, Anna Kalinovic och Mile Stankic döms till 

förhållandevis långa fängelsestraff. De bör av detta skäl inte åläggas någon återbe-

talningsskyldighet till staten.  

 

Sandra Sprem, Biljana Kalinovic, Nenad Kalinovic och Danica Stankic har inte 

sådana ekonomiska förhållanden att de bör åläggas någon återbetalningsskyldighet. 

 

Maja Marinkovic har visserligen en förhållandevis god inkomst. Hon har emellertid 

utmätning i lön om cirka 12 000 kr per månad med anledning av de skatteskulder 

om cirka en miljon kr som hon ådragit sig genom den i målet aktuella brottslighet-

en. Tingsrätten anser med hänsyn till dessa förhållanden att inte heller Maja Marin-

kovic bör åläggas någon återbetalningsskyldighet. 

 

Samtliga försvararkostnader ska därmed stanna på staten. 
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ÖVERKLAGANDE, se bilaga 7 (Dv 400) 

Överklagande ges in till tingsrätten senast den 7 juni 2017, ställs till Hovrätten för 

Västra Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Josefsson  Johanna Hagman 

 

Avräkningsunderlag, se aktbilagor 
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-05-16
Göteborg

Mål nr: B 933-15

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
031-701 10 02
E-post: avdelning2tgg@dom.se
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax
031-701 13 02

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19890102-0563

  Datum för dom/beslut
  2017-05-16

  Efternamn
  Marinkovic

  Förnamn
  MAJA

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2014-02-05   2014-02-06

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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2017-05-16
Göteborg

Mål nr: B 933-15

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19511030-2873

  Datum för dom/beslut
  2017-05-16

  Efternamn
  Kalinovic

  Förnamn
  Stanimir

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-01-26   2015-01-29

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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2017-05-16
Göteborg
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19670803-2849

  Datum för dom/beslut
  2017-05-16

  Efternamn
  Kalinovic

  Förnamn
  Anna

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-01-26   2015-01-29

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19900429-3271

  Datum för dom/beslut
  2017-05-16

  Efternamn
  Kalinovic

  Förnamn
  Miroslav

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-01-26   2015-01-29

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19630601-2391

  Datum för dom/beslut
  2017-05-16

  Efternamn
  Stankic

  Förnamn
  Mile

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2015-01-26   2015-01-29

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift



     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalinovic, Biljana     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19750305-0846 Sverige     
 Adress 

 
  Stjärnbildsgatan 118 Lgh 1101   415 18  GÖTEBORG    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Pettersson, Thomas, Advokatbyrån Thomas Pettersson KB, Box 5243, 402 24  

GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Kalinovic, Stanimir     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19511030-2873 Sverige     
 Adress 

 
  Sandeslättskroken 53   424 36  ANGERED    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Edlund, Peter, Vasaplatsen 7 A, 411 26  GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

3 Marinkovic, Maja     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19890102-0563 Sverige     
 Adress 

 
  Stjärnbildsgatan, Stjärnbildsgatan 124 Lgh 1002   415 18  GÖTEBORG    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Breikss, Jan, Advokatfirman Grönvall HB, Box 10248, 434 23  KUNGSBACKA  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2014-02-05 kl 07.50, Anhållande hävt 2014-02-06 kl 15.05. 

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

4 Sprem, Sandra Jadwiga Sandra   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19860620-4843 Sverige     

 

TR mål: B 1551-14  

Handl.: EKO2 

Göteborgs tingsrätt 

Avdelning 2 
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 Adress 
 
  Virvelvindsgatan 8 Lgh 1102   417 02  GÖTEBORG    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Bejerstrand, Glenn, Bejerstrands Advokatbyrå AB, Stora Badhusgatan 14, 411 21  

GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 

 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Stanimir Kalinovic och Sandra 
Sprem) OCH  MEDHJÄLP TILL GROVT BOKFÖRINGSBROTT 
(Biljana Kalinovic och Maja Marinkovic) (9000-K3578-12) 
 

Gärning 

 

GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic) 

MEDHJÄLP TILL GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Maja Marinkovic 

och Biljana Kalinovic). 

 

Gärning  

Sandra Sprem har tillsammans med Stanimir Kalinovic bedrivit enskild 

näringsverksamhet, under firma MSA Städ, inom Göteborgs kommun under 

tiden 1 januari 2011- 31 december 2011. Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic 

har därigenom varit ansvariga för att näringsverksamhetens 

bokföringsskyldighet fullgjorts i enlighet med bokföringslagen.  

 

Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic har tillsammans och i samförstånd 

uppsåtligen eller av oaktsamhet under tiden omkring den 1 januari – 31 

december 2011 åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom 

att:  

 

*Underlåta att löpande föra kassabok eller att omgående bokföra kontanta 

utbetalningar om i vart fall 565 000 kronor (196 250+368 750) 

  

* Bokföra 43 osanna kostandsfakturor från underentreprenörer om ett 

sammanlagt belopp om 2 481 250  kronor (1 293 750+1 187 500) alt i andra 

hand inte kompletterat de nämnda och ofullständiga fakturorna från 

underentreprenörerna så att fakturorna uppfyller de krav som ställs i 5 kap 7 § 

bokföringslagen (ej verifierbara) 

 

Omsättningen i verksamheten har för år 2011 uppgått till 3 242 425 kronor. Till 

följd av Sandra Sprems och Stanimir Kalinovics förfarande kan rörelsens 
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förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak bedömas med 

ledning av bokföringen.  

 

Alternativ i andra hand framförd brottsrubricering försvårande av 

skattekontroll, grovt brott: 

Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic har vidare genom att uppsåtligen eller i 

andra hand av grov oaktsamhet åsidosätta bokföringsskyldigheten på angivit 

sätt givit upphov till fara för att myndighetens kontrollverksamhet vid 

beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvårats.  

 

Brotten bör bedömas som grova då verksamheten omsatt betydande belopp och 

då förfarandet skett i skatteundandragande syfte med angivande av osanna 

uppgifter i fakturaunderlaget. 

 

 

 

--- 

Maja Marinkovic har i Göteborg uppsåtligen främjat ovan nämnda gärningar 

med råd och dåd genom att upplåta sin verksamhet för att utställa och förmedla 

29 osanna fakturor uppgående till sammanlagt 1 293 750 kronor  till MSA Städ 

jämte upplåta sitt verksamhets konto för utbetalningar som Maja Marinkovic 

återfört till MSA Städ för bestridande av svart arbetskraft.  

 

Brottet bör bedömas som grovt då verksamheten omsatt betydande belopp och 

då förfarandet skett i skatteundandragande syfte med angivande av osanna 

uppgifter i fakturaunderlag.  

 

--- 

 

Biljana Kalinovic har i Göteborg uppsåtligen främjat ovan nämnda gärningar 

med råd och dåd genom att upplåta sin verksamhet för att utställa och förmedla 

14 osanna fakturor uppgående till sammanlagt 1 187 500 kronor  till MSA Städ 

jämte upplåta sitt verksamhets konto för utbetalningar som Biljana Kalinovic 

återfört till MSA Städ för bestridande av svart arbetskraft.  

 

Brottet bör bedömas som grovt då verksamheten omsatt betydande belopp och 

då förfarandet skett i skatteundandragande syfte med angivande av osanna 

uppgifter i fakturaunderlag.  

 

Lagrum 

11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 
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Bevisning 

Muntlig bevisning 

*De tilltalades uppgifter (skall höras mot varandras uppgifter) 

 

*Vittnesförhör med skatterevisor Anders Ellinge. Han skall höras om den 

revision som skatteverket utfört mot Maja Marinkovic.  Förhöret omfattar 

främst hur verksamheterna anmälts till skatteverket, hur kund- och 

leverantörsfakturorna är utformade samt hur dessa betalats jämte övriga 

betalningsströmmar i verksamheterna. Detta till styrkande av att fakturorna 

från Radu Bojan till Maja Marinkovic och fakturorna från Maja Marinkovic till 

MSA Städ är osanna.  

 

 

*Vittnesförhör med Nebojsa Stankovic (tidigare brottsmisstanke nedlagd). Han 

skall höras om att han inte utfört arbete eller fakturerat Biljana Kalinovic för 

arbete. Detta till styrkande av att Nebojsa Stankovic inte haft någon reell 

verksamhet. 

 

*Förhör med Radu Bojan (tidigare brottsmisstanke nedlagd). Han skall höras 

om att han inte utfört arbete för Maja Marinkovic. Detta till styrkande av att 

Radu Bojan inte haft någon reell verksamhet. 

*Vittnesförhör med Anders Tillqvist (företrädare för Skatås Städ & 

Fastighetsservice AB). Han skall höras om det arbete som han fått utfört av 

MSA Städ. Förhöret omfattar främst vem han haft kontakterna med hos 

kundföretaget och vem som utfört arbetet jämte hur fakturering och betalning 

skett. Detta till styrkande av att Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic drivit 

MSA Städ tillsammans. 

 

*Vittnesförhör med Anders Bjerkhede (företrädare för Auktionsmäklaren). Han 

skall höras om det arbete som han fått utfört av MSA Städ. Förhöret omfattar 

främst vem han haft kontakterna med hos kundföretaget och vem som utfört 

arbetet jämte hur fakturering och betalning skett.  Detta till styrkande av att 

Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic drivit MSA Städ tillsammans. 

  

*Vittnesförhör med Dzevad Ohranovic (företrädare för G E Bäst AB). Han 

skall höras om det arbete som han fått utfört av MSA Städ. Förhöret omfattar 

främst vem han haft kontakterna med hos kundföretaget och vem som utfört 

arbetet jämte hur fakturering och betalning skett. Detta till styrkande av att 

Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic drivit MSA Städ tillsammans.  

 

*Vittnesförhör med Malin Ranebjörk (företrädare för Villa Beparc). Hon skall 

höras om det arbete som hon fått utfört av MSA Städ. Förhöret omfattar främst 

vem hon haft kontakterna med hos kundföretaget och vem som utfört arbetet 
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jämte hur fakturering och betalning skett. Detta till styrkande av att Sandra 

Sprem och Stanimir Kalinovic drivit MSA Städ tillsammans.  

 

*Vittnesförhör med Stefan Svensson (anställd Bovista AB). Han skall höras 

om det arbete som han fått utfört av MSA Städ. Förhöret omfattar främst vem 

han haft kontakterna med hos kundföretaget och vem som utfört arbetet jämte 

hur fakturering och betalning skett. Detta till styrkande av att Sandra Sprem 

och Stanimir Kalinovic drivit MSA Städ tillsammans. 

  

*Vittnesförhör med bokföraren Hans Bilén (företrädare för Biléns 

Bokföringsbyrå KB). Han skall höras om det bokföringsuppdrag som han haft 

för Maja Marinkovic och Biljana Kalinovic. Förhöret omfattar främst vilket 

underlag han fått från uppdragsgivarna och de betalströmmar som förevarit och 

hur han hanterat detta. Detta till styrkande av att underentreprenörerna Radu 

Bojan och Nebojsa Stankovic inte bedrivit någon verksamhet.   

 

 

Skriftlig 

Huvudprotokoll 

*Revisionspromemoria jämte bilagor (Fup sid 45-68). Detta till styrkande av 

att fakturorna från Radu Bojan till Maja Marinkovic och fakturorna från Maja 

Marinkovic till MSA Städ är osanna. Det hänvisas till materialet i sin helhet 

men vid huvudförhandlingen avses att gå igenom avsnitt 3.1, 3.3, 3.4,3.5. 

 * Fakturaförteckning 

- MSA Städ (Fup s 112) 

-BS Städ & Bemanning (Fup s 114) 

-Maja Marinkovic (Fup s 116) 

-Bojan Radu (Fup s 118) 

Uppgifterna till styrkande av att  Maja Marinkovic hanterat osanna fakturor i 

namnet Radu Bojan samt förmedlat osanna fakturor till MSA Städ. Uppgifterna 

genomgås vid huvudförhandlingen förutom fakturorna som det hänvisas till. 

 

Protokollsbilaga 1 (Sandra Sprem) 

* Skatte- och avgiftsanmälan (Fup s 1) 

* Registreringsbevis (Fup s 5) 

* Anmälan om avregistrering (Fup s 6) 

* Skattedeklaration (Fup s 8) 

* Slutskatteuppgift Tax 2012 (Fup s 18) 

* Betalningar och fakturering MSA Städ 2011 (Fup s 20) 

* Skiss över kunder-betalningar 2011 (Fup s 21) 

* Förteckning över utställda fakturor från MSA Städ (Fup s 22) 

* Kopior över utställda (Fup s 24 ff) 

 

* MSA Städ UE fakturering och betalning 2011 (Fup s 95) 

* Skiss över MSA Städs UE 2011 (Fup s 96) 

Ansökan om stämning Sida
Handling 238

Andra ekobrottskammaren i Göteborg Ärende EB-4580-12
Kammaråklagare Per-Olof Hermansson 2016-01-04 Handläggare 935-16

5(8)



     

     

     

     

      

 

 

 

 

* Inkomna fakturor (Fup s 97) 

* Förteckning över fakturor från BS Städ och Bemanning (Fup s 99) 

* Kopior över fakturor från BS Städ och Bemanning (Fup s 100 ff) 

 

* Förteckning över inkomna fakturor från Maja Marinkovic (Fup s 114) 

* Kopior över inkomna fakturor från Maja Marinkovic (Fup s 116) 

 

Uppgifterna till styrkande av att Sandra Sprem och Stanimir Kalinovic drivit 

MSA Städ och hanterat osanna fakturor från Maja Marinkovic och Biljana 

Kalinovic. Uppgifterna genomgås vid huvudförhandlingen förutom fakturorna 

som det hänvisas till. 

 

 

Protokollsbilaga 2 (Biljana Kalinovic) 

* Sammanställning över skatte- och avgiftsanmälan (Fup s 1-3) 

* Skattedeklarationer januari-februari 2011 (Fup s 37) 

* Inkomstdeklaration 2011 (Fup s 40) 

* Grundläggande beslut jämte NE bilaga 20121115 (Fup s 47) 

* Slutskatteuppgift Tax 2012 (Fup s 52) 

 

* Skiss över fakturaflöde och betalning (Fup s 53) 

* Fakturering 2011 (Fup s 54) 

* Förteckning över fakturor till MSA Städ (Fup s 55) 

* Kopior över utställda fakturor (Fup s 56 ff) 

 

Uppgifterna till styrkande av att  Biljana Kalinovic inte varit UE till MSA Städ 

AB. Uppgifterna genomgås vid huvudförhandlingen förutom fakturorna som 

det hänvisas till. 

 

*Övervägande om avregistrering 20100819 (Fup s97) 

*Beslut om arbetsgivareavregistrering  20100906(Fup s 101) 

*Beslut om återkallande av F skatt 20101110 (Fup s 102) 

*Beslut om F skatt 20110208 (Fup s 112) 

*Förvaltarberättelse (Fup s 118) 

 

Uppgifterna till styrkande av att Nebojsa Stankovic inte utfört arbete för 

Biljana Kalinovic. Uppgifterna genomgås vid huvudförhandlingen  

 

Protokollsbilaga 3 (Maja Marinkovic) 

* Förteckning över SOA ärende (Fup s 1) 

* Skatte- och avgiftsanmälan 20100601 (Fup s 2) 

* Övervägande F skatt 20100607 (Fup s 4) 

* Förfrågan avseende moms 20100607 (Fup s 5) 

* Beslut att inte tilldela F skatt 20100623 (Fup s 6) 

* Övervägande att ej registrera moms 20100623 (Fup s 7) 
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* Begäran om omprövning F skatt 20100623 (Fup s 8) 

* Nytt beslut att inte tilldela F skatt 20100720 (Fup s 9) 

* Begäran om omprövning av F skatt 20101004 (Fup s 11) 

* Beslut att inte registrera för moms 20100720 (Fup s 12) 

* Uppmaning att lämna ny SOA 20101004 (Fup s 14) 

* Svar med SOA 20101026 (Fup s 15) 

* Övervägande att ej registrera moms 20101101 (Fup s 18) 

* Meddelande om tilldelning av F skatt 20101101 (Fup s 19) 

* Övervägande om att återkalla F skatt 20110826 (Fup s 23) 

* Övervägande om att återkalla moms 20110826 (Fup s 24) 

* Beslut om avskrivning av SOA 20111212 (Fup 30) 

* Inkomstdeklaration samt näringsbilaga (Fup s 34) 

 

* Förteckning över SOA ärenden (Slavoljub Marinkovic) (Fup s 45) 

* Skatte- och avgiftsanmälan 2010 0512 (Fup s 46) 

* Överväganden att inte tilldela F skatt (Fup s 48) 

* Beslut om nekad tilldelning av F skatt 20110303 (Fup s 56) 

* Beslut om att inte registrera för moms (Fup s 57) 

 

* Förteckning fakturor utställda av Maja Marinkovic, efter datum (Fup s 58) 

* Förteckning fakturor utställda av Maja Marinkovic; efter kund  (Fup s 61) 

* Kopior på fakturor (Fup 64 ff) 

 

* Förteckning fakturor utställda till MSA Städ (Fup s 114) 

* Kopior fakturor utställda till MSA Städ (Fup 116 ff) 

 

Uppgifterna till styrkande av att  Maja Marinkovic inte varit UE till MSA Städ 

AB. Uppgifterna genomgås vid huvudförhandlingen förutom fakturorna som 

det hänvisas till. 

 

*Förteckning över SOA ärenden (Bojan Radu) (Fup s 150) 

*Förteckning fakturor utställda av Bojan Radu (Fup s 160) 

*Kopior fakturor utställda av Bojan Radu  (Fup 161 ff) 

 

Uppgifterna till styrkande av att Bojan Radu inte utfört arbete för Maja 

Mainkovic. Uppgifterna genomgås vid huvudförhandlingen  

 

Tilläggsprotokoll (Stanimir Kalinovic) 

* Meddelande om avregistrering 20151117 (Fup sid 16) 

* Inkomstdeklaration taxering  2012 (Fup sid 17) 

Uppgifterna till styrkande av att Stanimir Kalinovic bedrivit näringsverksamhet    

 

Särskilda yrkanden 

Punkt 1 beslag nr 2014-9000-BG1224 p 1 
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Punkt 1 beslag nr 2014-9000-BG130 p 1 

Punkt 2 beslag nr 2014-9000-BG130 p 2 

Punkt 3 beslag nr 2014-9000-BG130 p 3 

Punkt 1 beslag nr 2015-9000-BG316 p 1 

Punkt 2 beslag nr 2015-9000-BG316 p 2 

Punkt 3 beslag nr 2015-9000-BG316 p 3 

Punkt 4 beslag nr 2015-9000-BG316 p 4 

Punkt 1 beslag nr 2015-9000-BG824 p 1 

Punkt 2 beslag nr 2015-9000-BG824 p 2 

Punkt 3 beslag nr 2015-9000-BG824 p 3 

Punkt 1 beslag nr 2015-9000-BG830 p 1 

 

Det yrkas att beslagen ovan skall bestå till dess laga kraftägande dom 

föreligger (bevisbeslag). Efter laga kraftägande dom skall beslagen återställas 

till den person man tog det från enligt nedan 

 

Bsl nr 2014-9000-BG 1224 Hans Bilén 

Bsl nr 2014-9000-BG 130 Maja Marinkovic 

Bsl nr 2015-9000-BG 316 Sandra Prem 

Bsl nr 2015-9000-BG 824 Hans Bilén 

Bsl nr 2015-9000-Bg 830 Hans Bilén 

Handläggning 

*Svaromål 

Rätten bör med stöd av 45 kap 10 § 3st rättegångsbalken förelägga de tilltalade 

att skriftligen redovisa sina inställningar till åtalet, samt ange vilka delar i 

gärningsbeskrivningen som bestrids och vilka som kan vitsordas. Detta till 

syfte att huvudförhandlingen skall kunna planeras och utföras koncentrerat. 

 

 

*Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 

Sakframställan och genomgång av den skriftliga bevisningen: Beräknat till 

omkring 3 timmar 

Förhör med de tilltalade: Beräknat till omkring 1 1/2 timma per person 

Förhör med skatterevisor Ander Ellinge: Beräknat till omkring 40 minuter 

Övriga vittnesförhör. Beräknat till 20 minuter vardera 

 

Total huvudförhandlingstid: Minst 2 dagar + 1 dag reservtid 

 

 

 

Per-Olof Hermansson 

 

 

 

Ansökan om stämning Sida
Handling 238

Andra ekobrottskammaren i Göteborg Ärende EB-4580-12
Kammaråklagare Per-Olof Hermansson 2016-01-04 Handläggare 935-16

8(8)



   Sida 

 

1 (1) 

     Handling 

 

280 

 Andra ekobrottskammaren i Göteborg  Ärende 

 

EB-4580-12 

  Kammaråklagare Per-Olof Hermansson 2017-03-12 Handläggare 935-16 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY BEVISUPPGIFT I B 1551-14 

 

Som tidigare aviserats tillkommer följande: 

 

Nytt vittne 

 
Önskemål om vittnesförhör med  Eva Magnusson. Hon är hörd under 
förundersökningen. Hon har bokfört för MSA Städ. Hon skall kort höras om 
bokföringsuppdraget, hur ofta räkenskapsmaterial redovisades, hur betalning av 
leverantörsfakturorna skett och hur de bokförts, hennes uppfattning om kund- och 
kostnadsfakturorna i verksamheten. 
Med hänsyn till uppgifternas art och till vittnets ålder önskas telefonförhör. Jag 
ringde och varskodde och det gick bra med telefonförhör. Jag föreslår onsdagen den 
15 mars mellan kl 10-11. Id uppgifter se e mail 170310. 
 
 
Tillkommande yrkande om näringsförbud 

 

Annan talan: Det yrkas att tingsrätten meddelar Stanimir Kalinovic och Sandra 

Sprem näringsförbud och, i samband med dom i målet, meddelar sådant förbud för 

tiden till dess frågan slutligt avgjorts. Till grund för yrkandet görs det gällande att 

angivna personer grovt har åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet 

enligt åtalet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. 

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt med hänsyn till att brotten har 

lägsta förskrivna straff om fängelse sex månader. 

 

Lagrum 

1, 3, 4, 8 och 21 §§  lag (2014:836) om näringsförbud 
 

 

 

Per-Olof Hermansson 

 

 
Postadress 

 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 431 
401 26  GÖTEBORG 
 

Ernst Fontells plats 
 

010-562 93 00 
 
Telefax 

010-562 94 00 

registrator.goteborg@ekobrottsmyndigheten.
se 
 
Webbadress 

www.ekobrottsmyndigheten.se 
 

 

Göteborgs tingsrätt 

Avdelning 2 
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Kalinovic, Anna     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19670803-2849 Polen 031-33074002   
 Adress 

 
  SANDESLÄTTSKROKEN 53, 424 36  ANGERED    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Backenroth, Richard, Advokatbyrå Richard Backenroth AB, Stampgatan 14, 411 01  

GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2015-01-26, anhållande hävt 2015-01-29. 

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Kalinovic, Miroslav     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19900429-3271 Polen och Sverige 031203478, 

0303-941 11, 

0729000237 

  

 Adress 
 
  Östra Porten 43 Lgh 1102, 442 54  YTTERBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Lund, Jan-Erik, Advokatbyrå Jan-Erik Lund AB, Norra Hamngatan 6, 411 14  

GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2015-01-26, anhållande hävt 2015-01-29. 

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

3 Kalinovic, Stanimir     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19511030-2873 Sverige     
 Adress 

 
  Länsmansvägen 2, 442 50  YTTERBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Edlund, Peter, Vasaplatsen 7 A, 411 26  GÖTEBORG  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2015-01-26, anhållande hävt 2015-01-29. 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

TR mål: B 933-15  

Handl.: Målsamband med 

B 941-15, B 1551-12,  

B 988-15 

Göteborgs tingsrätt 

Serviceenheten 

  

404 83  GÖTEBORG 
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Ansvarsyrkanden m.m. 
 

1. GROVT SKATTEBROTT (Miroslav Kalinovic och Stanimir 
Kalinovic) (14FU901) 
 

Gärning 

Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic har bedrivit enskild 

näringsverksamhet i Göteborg under registrerade firman Kalis Städ i Göteborg 

under tiden 1 januari 2012-17 februari 2014. De har därigenom varit ansvariga 

för näringsverksamhetens skatte- och inkomstdeklarationer.  

 

Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic har uppsåtligen lämnat oriktiga 

uppgifter till Skatteverket genom att: 

 

- för år 2012: i inkomstdeklaration som inkom den 31 maj 2013 till 

Skatteverket redovisa utgående mervärdesskatt med 740 411 kr för lågt 

belopp samt i verksamhetens skattedeklarationer redovisa 

arbetsgivaravgifter med 357 703 kr för lågt belopp, enligt följande: 

 

 

Arbetsgivaravgifter 2012 

 

Period  Deklarationsdatum Undandraget belopp 

 

jan -12  120213  20 190 kr 

feb -12  120312  19 235 kr 

mar -12  120412  69 507 kr 

apr -12  120514  34 266 kr 

maj -12  120612  23 608 kr 

jun -12  120712  17 048 kr 

jul -12  120817  32 356 kr 

aug -12  120912  27 052 kr  

sep -12  121012  26 027 kr 

okt -12  121112  32 588 kr 

nov -12  121212  23 841 kr 

dec -12  130117  31 985 kr 

 

    Summa: 357 703 kr  
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- för år 2013: i verksamhetens skattedeklarationer redovisa utgående 

mervärdesskatt med 703 260 kr för lågt belopp samt arbetsgivaravgifter 

med 427 081 kr för lågt belopp enligt följande:  
 

 

Mervärdesskatt 2013 

 

 

Period  Dekl. datum  Undandraget belopp 

 

Juli-sept 2013 2013-11-07   258 931 kr 

 

Okt- dec 2013 2014-02-11   444 329 kr 

 

    Summa: 703 260 kr 

 

 

 

Arbetsgivaravgifter 2013 

 

Period  Dekl. Datum  Undandraget belopp 

jan -13  130212  13 091 kr 

feb -13  130312  13 091 kr 

mar -13  130412  13 091 kr 

apr -13  130513  13 091 kr 

maj -13  130612  18 954 kr 

jun -13  130712  18 954 kr 

jul -13  130819  50 374 kr 

aug -13  130912  18 954 kr  

sep -13  131014  37 806 kr 

okt -13  131112  18 954 kr 

nov -13  131212                     144 634 kr 

dec -13  140117   66 087 kr 

  

    Summa: 427 081 kr 

 

Förfarandet har inneburit fara för skatteundandragande med sammanlagt 

2 228 455 kr. Brottet är grovt då det rört betydande belopp samt ingått som ett 

led i en brottslighet som utövats systematiskt under en längre tid. 

 

 

 

Lagrum 

4 § skattebrottslagen (1971:69) 
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Bevisning 

Se åtalspunkten 3 

 

 

2. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Miroslav Kalinovic och Stanimir 
Kalinovic) (14FU901) 
 

Gärning 
Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic har bedrivit enskild näringsverksamhet 

i Göteborg under registrerade firman Kalis Städ i Göteborg under tiden 1 januari 

2012- 17 februari 2014. De har därigenom varit ansvariga för att 

näringsverksamhetens bokföringsskyldighet fullgjorts i enlighet med  

bokföringslagen.  

 

Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic har uppsåtligen under perioden 1 

januari 2012 – 17 februari 2014 åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt 

bokföringslagen genom att: 

 

• för år 2012 underlåta att löpande bokföra i verksamheten förekommande 

affärshändelser, varav intäkter om 2 835 965 kr, utgående mervärdesskatt om 708 

758 kr och arbetsgivaravgifter om 357 703 kr 

 

• för år 2013 underlåta att löpande bokföra i verksamheten förekommande 

affärshändelser, varav intäkter om 2 109 350 kr, utgående mervärdesskatt om 526 

780 kr och arbetsgivaravgifter om 427 081 kr  

 

Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic har vidare underlåtit att bevara 

räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt.  

 

Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning 

av bokföringen.  

 

Brottet är grovt då det skett i skatteundandragande syfte och avsett mycket 

betydande belopp samt då brottet ingått som ett led i en brottslighet som utövats 

systematiskt under en längre tid.  

 

 

Lagrum 

11 kap 5 § 2 st brottsbalken 

    

Bevisning 

Se åtalspunkten 3 
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3. MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT och MEDHJÄLP TILL 
GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Anna Kalinovic) (14FU901) 
 

Gärning 

Anna Kalinovic har uppsåtligen främjat gärningarna under åtalspunkterna 1-2 

med råd och dåd genom att  

 

- upplåta sina konton för insättningar om betydande belopp från Kalis 

Städs oredovisade verksamhet samt överföra dessa belopp till Miroslav 

Kalinovic, Stanimir Kalinovic och andra personer såväl via konto som 

genom kontanta uttag  

- betala ut sk svarta löner till personalen i Kalis Städ  

- vara den sk svart anställda personalen behjälplig genom att visa dem 

hur och var de skulle utföra städuppdragen 

 

Anna Kalinovics agerande har varit en nödvändig förutsättning för de grova 

skatte – och bokföringsbrottens genomförande. 

 

 

Lagrum 

4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken 

11 kap 5 § 2 st och 23 kap 4 § brottsbalken 

    

Bevisning (åtalspunkten 1-3) 

 

1. Förhör med den tilltalade Miroslav Kalinovic 

 

2. Förhör med den tilltalade Stanimir Kalinovic  

 

3. Förhör med den tilltalade Anna Kalinovic  

 

4. Vittnesförhör med Eva Magnusson, Revex Redovisningsbyrå, angående 

hennes kännedom om bokföringen i enskilda firman Kalis Städ i 

Göteborg samt vilka personer i den enskilda firman hon haft kontakt 

med i anledning av sitt uppdrag som bokförare till styrkande av 

bristerna i bokföringen samt av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

5. Vittnesförhör med Anders Tillqvist, Skatås Städ och fastighetsservice, 

angående hans kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir Kalinovic 

och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt angående hans 
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kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman, till styrkande av 

Stanimir Kalinovics och Anna Kalinovics delaktighet  

 

6. Vittnesförhör med Fredrik Karlsson, Riksbyggen, angående hans 

kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hans kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

7. Vittnesförhör med Mikael Andersson, Riksbyggen, angående hans 

kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hans kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

 

8. Vittnesförhör med Bengt Dahlström, Riksbyggen, angående hans 

kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hans kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

 

9. Vittnesförhör med Robert Englund, Balder (tidigare Bovista), angående 

hans kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hans kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

10. Vittnesförhör med Anneli Fredriksson, Balder (tidigare Bovista), 

angående hennes kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, 

Stanimir Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden 

samt angående hennes kännedom om deras delaktighet i den enskilda 

firman Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och 

Anna Kalinovics delaktighet  

 

11. Vittnesförhör med Thomas Malm, Bovista, angående hans kännedom 

om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir Kalinovic och 

Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt angående hans 

kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman Kalis Städ i 
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Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna Kalinovics 

delaktighet  

 

12. Vittnesförhör med Anders Bjerkhede, Auktionsmäklarna, angående 

hans kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hans kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet  

 

13. Vittnesförhör med Malin Ranebjörk, Villa Belparc, angående hennes 

kännedom om och kontakter med Miroslav Kalinovic, Stanimir 

Kalinovic och Anna Kalinovic under den aktuella perioden samt 

angående hennes kännedom om deras delaktighet i den enskilda firman 

Kalis Städ i Göteborg, till styrkande av Stanimir Kalinovics och Anna 

Kalinovics delaktighet   

 

 

 

 

 

Skriftlig bevisning 

 

 

1. Anmälan från Skatteverket jämte bilagor, förundersökningsprotokoll 

sid 1-90 

 

2. Delpromemoria, förundersökningsprotokoll sid 91-104 
 

3. Revisionspromemoria, tilläggsprotokoll 1 sid 2-36 

 

4. Inkomstdeklarationer Miroslav Kalinovic, förundersökningsprotokoll 

sid 105-115 

 

5. Inkomstdeklarationer Stanimir Kalinovic, förundersökningsprotokoll 

sid 117-120 

 

6. Skatteuträkning Miroslav Kalinovic, förundersökningsprotokoll sid 

128-131 

 

7. Transaktionsflöden 2012, förundersökningsprotokoll sid 132 

 

8. Transaktionsflöden 2013, förundersökningsprotokoll sid 133 
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9. Utdrag ur huvudbok för år 2012 för Skatås Städ- och Fastighetsservice 

AB, förundersökningsprotokoll sid 134 

 

10. Fakturor från Kalis Städ till Skatås Städ- och Fastighetsservice AB 

under år 2012, förundersökningsprotokoll sid 135-146 

 

11. Utdrag ur huvudbok för år 2013 för Skatås Städ- och Fastighetsservice 

AB, förundersökningsprotokoll sid 147-148 

 

12. Fakturor från Kalis Städ till Skatås Städ- och Fastighetsservice AB 

under år 2013, förundersökningsprotokoll sid 149-160 

 

13. Bemanningsplan för Västtrafik (från Riksbyggen), 

förundersökningsprotokoll sid 161 

 

14. Bemanningsplan för Västtrafik Offentlig Miljö (från Riksbyggen), 

förundersökningsprotokoll sid 162-163 

 

15. Sammanställning av kundfakturor från Kalis Städ till Bovista Bergsjön 

KB för år 2012, förundersökningsprotokoll sid 164 

 

16. Fakturor från Kalis Städ till Bovista Bergsjön KB under år 2012, 

förundersökningsprotokoll sid 165-183 

 

17. Sammanställning av kundfakturor från Kalis Städ till Bovista Bergsjön 

KB för år 2013, förundersökningsprotokoll sid 184 

 

18. Fakturor från Kalis Städ till Bovista Bergsjön KB under år 2013, 

förundersökningsprotokoll sid 185-216 

 

19. Offerter från Kalis Städ, förundersökningsprotokoll sid 217-218 

 

20. Avtal mellan Bovista Bergsjön KB och Kalis Städ, 

förundersökningsprotokoll sid 219 samt sid 223 

 

21. Åtgärdslista, förundersökningsprotokoll sid 220-222 samt sid 224-226 

 

22. Mejlkommunikation Balder, förundersökningsprotokoll sid 227-228 
 

23. Fakturor från Kalis Städ till Auktionsmäklarna för år 2012-2014, sid 

229-233 
 

24. Fakturor från Kalis Städ till Villa Belparc för år 2012-213, sid 234-240 
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25. Fakturor från Städcentralen Träffpunkten AB till Kalis Städ, sid 241-

274 
 

26. Beräkning av lönekostnader för Kalis Städ under år 2012-2014, 

förundersökningsprotokoll sid 275 
 

27. Uppgifter från Försäkringskassan gällande Miroslav Kalinovics 

sjukskrivningar och arbetsförmåga under aktuell period, 

förundersökningsprotokoll sid 278-288 
 

28. Sammanställning av omständigheter som kopplar Stanimir Kalinovic 

till verksamheten, jämte bilagor, förundersökningsprotokoll sid 293- 

384 
 

29. Sammanställning av omständigheter som kopplar Anna Spreem till 

verksamheten, jämte bilagor, förundersökningsprotokoll sid 386-403 
 

30. Sammanställning av återfunnen bokföring avseende Kalis Städ enskild 

firma, jämte bilagor, förundersökningsprotokoll sid 404-425 
 

31. Jämförelse omsättning 2012, jämte bilagor, förundersökningsprotokoll 

sid 426-429 
 

32. Sammanställning av beslag från Eva Magnusson, 

förundersökningsprotokoll sid 443 

 

Bevistema: Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av bristerna i 

bokföringen och redovisningen, av det skatteundandragande syftet samt av de 

tre tilltalades delaktighet i den brottsliga verksamheten. 

 

 

Yrkande om näringsförbud 

Det yrkas att rätten meddelar Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic  

näringsförbud och, i samband med dom i målet, meddelar sådant förbud för 

tiden till dess frågan slutligt avgjorts. Till grund för yrkandet görs det gällande 

att Miroslav Kalinovic och Stanimir Kalinovic grovt åsidosatt sina skyldigheter 

i näringsverksamheten och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet enligt åtalet 

som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.  

 

Lagrum  

3, 4, 8 och 21 §§ lag (2014:836) om näringsförbud  
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Handläggning 

Detta ärende har målsamband med B 1551-14 (EB-458-12), B 988-15 (EB-

5770-14), samt B 941-15 (EB-5780-14). Målen bör handläggas vid samma 

huvudförhandling. Beräknad tidsåtgång för förhandlingen (samtliga mål): 10 

dagar samt ev reservdag. 

 

 

Lämpligen börjar man med B 1551-14, därefter B 933-15, B 941-15 och B 

988-15.  

 

Dag 1-3 (inkl reservdag) 

B 1551-14 (se ingiven stämningsansökan i EB-458-12 med där angivna tider) 

 

Dag 4-5 

B 933-15, B 988-15, B 941-15 

 

Gemensam sakframställan och genomgång av den skriftliga bevisningen i 

samtliga tre mål: 1,5 dagar 

 

Dag 6-7 

Förhör med de fem tilltalade: ca 1,5 timma per person, sammanlagt 1,5 dagar 

 

Dag 8-9 

Vittnesförhör med sammanlagt 12 vittnen (10 vittnen i B 933-15 och B 988-15 

och två vittnen i B 941-15): ca 30 minuter per person, sammanlagt 1,5 dagar.  

 

Observera att det är samma vittnen i B 933-15 och 988-15 och de behöver bara 

kallas till ett tillfälle, men då höras ang samtliga åtalspunkter.  

 

 

Dag 10 

Personalia och slutpläderingar 

 

 

Observera att ovan angivna tider endast är åklagartider. 

 

 

 

Anna Broman Olasdotter 
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Komplettering av stämningsansökan – särskilda yrkanden beträffande beslag 

 

 

Härmed kompletterar jag tidigare ingiven stämningsansökan enligt följande: 

 

 

Särskilda yrkanden  

 

 Att beslaget av diverse handlingar, fakturor och kvitton rörande Kalis 

Städ i Göteborg, som tagits i beslag från Stanimir Kalinovic skall bestå 

till dess domen vinner laga kraft (2015-9000-BG71 p 5-10). 

 

 Att beslaget av en plastmapp med handlingar rörande Miroslav 

Kalinovic samt Kalis Städservice i Göteborg KB, som tagits i beslag 

från Eva Magnusson, Revex Redovisningsbyrå, skall bestå till dess 

domen vunnit laga kraft och därefter utlämnas till Miroslav Kalinovic, 

då Eva Magnusson inte gör anspråk på materialet (2015-9000-BG606 p 

1). 

 

 Att beslaget av bokföringsmaterial rörande Kalis Städ i Göteborg, som 

tagits i beslag från Eva Magnusson, Revex Redovisningsbyrå, skall 

bestå till dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG 17 p 1:2). 

 

 Att beslaget av ett USB-minne innehållande 10 st pdf-filer med 

kontrakt och beslutsunderlag från Västtrafik, som överlämnats från 

Margareta Bergström, fastighetsförvaltare på Västtrafik, skall bestå till 

dess domen vunnit laga kraft (2015-SKV-50-BG57 p 1).  

 

 

 

 

Anna Broman Olasdotter 

 

 

 

  

 

 
Postadress 

 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 431 
401 26  GÖTEBORG 
 

Ernst Fontells plats 
 

010-562 93 00 
 
Telefax 

010-562 94 00 

registrator.goteborg@ekobrottsmyndigheten.
se 
 
Webbadress 

www.ekobrottsmyndigheten.se 
 

 

Göteborgs tingsrätt 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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