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Sammanfattning  
Skattebrott enligt 2-4 §§ Skattebrottslagen (1971:69) (SkBrL) innefattar tre olika grader av 

samma brottstyp. Dessa är skatteförseelse, skattebrott samt grovt skattebrott, vars 

allvarlighetsgrad följer i nämnd ordning. Bestämmelserna om skattebrott är lagstiftade sedan 

1976. Under åren har lagen genomgått reformarbete och därmed fått ändrad utformning. 

Reformändringarna syftade inte till att skapa en ändrad rättstillämpning utan att anpassa lagen 

efter rådande praxis. Vad som innefattas med respektive skattebrott är svårt att utröna utifrån 

lagtext. Det är därmed nödvändigt att söka stöd i andra rättskällor. Utöver de olika graderna av 

skattebrott, existerar begreppet skatteplanering som utgör ett legitimt förfarande för den 

skattskyldige genom att uppnå bästa möjliga resultat. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ett 

skattebrott ska vara för handen och hur en bedömning görs för att avgöra brottsgraden. I 

uppsatsen framställs inledningsvis innebörden av begreppet rättssäkerhet och dess betydelse på 

rättsområdet. Sedermera presenteras gällande rätt avseende de olika graderna av skattebrott. 

Främst redogörs för rekvisiten i 2 § SkBrL som måste vara uppfyllda för att ett skattebrott ska 

föreligga och hur en bedömning görs för fastställelse av brottets grad. Därefter presenteras en 

analys och sedan en sammanfattning av analysen där även uppsatsförfattarnas egna 

kommentarer lämnas, däribland förslag på förbättringar. Uppsatsen avslutas med en slutsats 

som sammanställer allt material och där problemfrågorna besvaras. 

I uppsatsen analyseras rekvisiten i 2 § SkBrL och de olika graderna av skattebrott. Det 

diskuteras vad lagstiftaren och rättstillämpningen avser med rekvisiten samt med respektive 

brott. Gemensamt för bedömningen av samtliga brottsgrader är att det undandragna 

skattebeloppet har väsentlig betydelse, men hänsyn måste även tas till de övriga 

omständigheterna i målet. Det är dock svårt att förutse hur ett mål ska avgöras då domstolen 

måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Lagen är till viss del vagt utformad och det saknas 

rekvisit för att kunna bedöma brottets svårighetsgrad. Bedömningarna skiljer sig mellan de 

olika instanserna avseende beloppets betydelse och allvarlighetsgraden av målets övriga 

omständigheter. Det förekommer även viss oenighet mellan förarbetena och praxis. Därmed 

föreligger vissa gränsdragningssvårigheter vid bedömningen av brottets grad. För att underlätta 

för domstolen och gemene man önskar vi en förändring av lagen med tydligare regleringar. 

Detta i form av en utveckling och precisering av de kvalifikationsgrunder och rekvisit som är 

av betydelse för bedömningen.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Skatteplanering, skattetillägg och skattebrott är tre olika termer som är vanligt förekommande 

inom skatterätten. Skatteplanering är ett vagt och kontroversiellt begrepp. Betydelseinnehållet 

har i media förändrats från att avse tämligen okomplicerade förfaranden till mer avancerade 

skatteanpassade transaktioner. Det är helt legitimt och eftersträvansvärt för den skattskyldige 

att skattemässigt ordna sina affärer för att uppnå det bästa resultatet. Trots detta kritiseras ofta 

sådana förfaranden som omoraliska och förkastliga.1 Skattetillägg kan som sanktionssystem 

tillämpas mot skattskyldiga för att de ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket 

på ett korrekt sätt. 2 En förutsättning för att skattetillägg ska kunna tas ut är, enligt 49 kap. 4 § 

Skatteförfarandelagen (2011:1244), att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift till 

Skatteverket i ett beskattningsärende. 

Den som underlåter att betala skatt till staten kan bli dömd för skattebrott. För att kunna 

dömas för skattebrott krävs att den skattskyldige uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till 

Skatteverket. Det finns tre olika grader av skattebrott vilka regleras i 2-4 §§ Skattebrottslagen 

(1971:69) (SkBrL). Beroende av brottets allvarlighetsgrad, kan den skattskyldige dömas för 

skatteförseelse, skattebrott eller grovt skattebrott. Skatteförseelse är ringa brott och är den lägsta 

brottsgraden. Skattebrott är brott av normalgraden medan grovt skattebrott är det mest allvarliga 

brottet.3 

Gränsdragningen mellan skatteplanering, skattetillägg och skattebrott kan vara problematisk 

och gemene man kan således tro att denne skatteplanerar när han egentligen gör sig skyldig till 

skattebrott. Skatteplanering leder till att den skattskyldige kan optimera skatten och erhålla den 

mest fördelaktiga skattesituationen på sikt. I dessa fall begår den skattskyldige inte något brott 

då det är ett lagligt förfarande. Om någon däremot gör sig skyldig till skattebrott enligt 2-4 §§ 

SkBrL är påföljden böter eller fängelse. Det är därmed av väsentlig betydelse att kunna 

fastställa huruvida det föreligger ett brott och i sådana fall även kunna avgöra skattebrottets 

grad då brotten har olika påföljder. 

 

1.2 Problemformulering 

I 2 § SkBrL finns ett flertal rekvisit som måste vara uppfyllda för att skattebrott ska föreligga. 

Det finns däremot inga rekvisit för när brottet istället är skatteförseelse och grovt skattebrott. I 

4 § SkBrL återfinns däremot fyra kvalifikationsgrunder som särskilt ska beaktas vid 

bedömningen huruvida brottet är grovt. Dessa kvalifikationsgrunder är dock vagt utformade. 

Motsvarande bedömningsgrunder saknas i 3 § SkBrL som reglerar ringa skattebrott. Det faktum 

att det saknas lagstadgade kriterier för att avgöra brottets allvarlighetsgrad leder till att 

domstolen måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Detta kan medföra vissa 

gränsdragningsproblem då det saknas tydlig vägledning för hur domstolen ska döma. I sin tur 

kan detta resultera i att förutsebarheten försämras och att rättssäkerheten inte upprätthålls. 

                                                 
1 Simon-Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 45. 
2 Holmquist, R., Lindmark, J., Skatt och skattebrott, s. 63 f. 
3 Holmquist, R., Lindmark, J., Skatt och skattebrott, s. 83. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens mål är att analysera och utreda gällande rätt av 2-4 §§ SkBrL. Syftet är att klargöra 

vad som krävs för att ett fullbordat skattebrott ska föreligga. Vidare syftar uppsatsen till att 

tydliggöra innebörden av respektive brott och hur bedömningen görs för att avgöra brottets 

grad. Uppsatsen skulle därmed kunna ge kunskap om när ett fullbordat skattebrott föreligger 

och hur domstolen bedömer de olika graderna av brott.   

 

1.4 Frågeställning 

De frågeställningar uppsatsen har att analysera och besvara är följande: 

1. Vilka är rekvisiten för att ett fullbordat skattebrott ska föreligga? 

2. Hur görs bedömningen för att fastställa brottets allvarlighetsgrad? 

3. Förekommer det gränsdragningssvårigheter vid bedömningen av de olika skattebrotten? 

 

1.5 Metod 

I uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Kritik har däremot riktats mot 

metoden, främst från Hellner, då den anses vara alltför snäv, teknisk och iakttagande för att 

passa rättsvetenskapen.4 Den rättsdogmatiska metod utgår från en så kallad tredelning av de 

formella rättskällorna som “ska”, “bör” och “får” åberopas i juridisk argumentation. De 

rättskällor som enligt rättskälleläran ”ska” åberopas är lagar och andra föreskrifter.5 I Sverige 

kan bestämmelser i skriven lag otvivelaktigt betecknas som den viktigaste rättskällefaktorn då 

lag bestämmer de rättstillämpande myndigheternas lösningar av konkreta tvister. Lag som 

rättskälla har således en så kallad påverkningsfaktor.6 

Då skatt endast kan uppkomma genom föreskrift i lag kommer fokus ligga på dessa 

rättskällor. Enligt legalitetsprincipen som stadgas i 1 kap. 1 § 3 st. Regeringsformen (1974:152) 

ska den offentliga makten utövas under lagarna. Skattskyldighet kan endast uppkomma genom 

lag, vilket innebär ingen skatt utan lag. Detta har framhävts och konstaterats i framställningar 

från 1947 och 1995.7 Denna princip ställer således krav på föreskrift vilket får konsekvenser 

för tolkning och tillämpning av andra rättskällor i skatterättsliga sammanhang. Med stöd i denna 

princip är det för rättssäkerheten viktigt att utgå från gällande lagstiftning.8 

Till rättskällor som ”bör” tillämpas omfattas lagars förarbeten, prejudikat samt vissa 

sedvänjor som uttrycker generella rättsgrundsatser som godtas av myndigheter.9 Lagförarbeten 

har inte samma ställning som lagbestämmelser och kan därmed inte framställa samma absoluta 

lydnadskrav. I regel uppfattas lagförarbeten som hjälpmedel, tolkningsdata, till lagtexten. I 

likhet med förarbeten, är prejudikat en betydelsefull rättskälla då tidigare avgöranden har fått 

                                                 
4 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 112. 
5 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 222. 
6 Strömberg, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 334. 
7 Ljungman, S., Om skattefordran och skatterestitution och Hultqvist, A., Legalitetsprincipen vid 

inkomstbeskattning. 
8 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 227. 
9 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 215. 
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större betydelse i modern tid än vad som var fallet förr. Prejudikat har likaså fått större roll som 

erkänd rättskälla genom att graden av bundenhet från domstolsavgöranden har ökat.10 

Den sista kategorin inom den juridiska argumentationen är rättskällor som "får" tillämpas. 

Till dessa källor hör olika slags institutionella rekommendationer, där ibland Skatteverkets 

anvisningar samt beslut från domstolar och myndigheter som inte utgör prejudikat. Hithörande 

är även övrigt material som uppkommer i samband med lagstiftning och rättspraxis, doktrin, 

utländsk rätt samt olika slags informellt material.11 Doktrin har spelat en tämligen betydande 

roll, trots att domstolen under tidigare skeden nästintill aldrig hänvisade till denna källa. Den 

juridiska doktrinen har däremot en allt mer betydande roll idag. Detta i synnerhet på de 

specialområden där domstolarna saknar erfarenhet på grund av att det inte finns några tidigare 

avgörande rättsfall som utgör vägledning.12 

 

1.6 Material 

Uppsatsen kommer behandla den gällande rätt som stadgas i Skattebrottslagen. Utgångspunkten 

för uppsatsen är Skattebrottslagen samt dess förarbeten. Förarbeten används för att ge en 

djupgående förklaring till 2-4 §§ SkBrL och vad syftet med bestämmelserna är. Även lagens 

tidigare lydelser och äldre förarbeten kommer beskrivas. Detta för att ge en bakgrund till den 

nuvarande utformningen och tydliggöra varför lagstiftaren ansett att en reglering på området 

varit nödvändig. Vidare kommer uppsatsen redogöra för de rättsfall från Högsta Domstolen 

som haft inverkan på rättsområdet. Rättsfall kommer användas för att undersöka hur 

domstolarna tolkar och tillämpar gällande rätt. Utöver detta kommer doktrin och 

lagkommentarer användas för att komplettera tidigare nämnda rättskällor. 

 

1.7 Avgränsning 

Den komparativa metoden försöker skifta blickfång från den nationella dimensionen till den 

internationella. Metoden innebär dock mer än endast studien av utländsk rätt, den går ut på en 

jämförelse, förstå likheter och skillnader, mellan olika rättssystem. Den komparativa metoden 

leder till att jurister kan uppnå fördjupade kunskaper om såväl det egna som det utländska 

rättssystemet. Den gör det möjligt att belysa så kallade ”kryptotyper” och ger en tydligare 

förståelse för juridiken. Metoden har även ett praktiskt värde då många av dagens rättsregler 

har ett utländskt ursprung. Lån från andra rättstraditioner sker regelbundet vid lagstiftning, 

praxis och doktrin. På så sätt kan metoden även hjälpa aktörer i det nationella rättssystemet med 

ett bredare spektrum av utländska lösningar, samt ge en bättre förståelse för de förutsättningar 

som får ett utländskt rättsinstitut att fungera på önskvärt sätt. En viktig roll spelar metoden 

likaså vid harmoniseringar, särskilt inom EU. På senare tid har metoden använts för att finna 

en gemensam kärna i den europeiska civilrätten. Slutligen är metoden ett betydelsefullt redskap 

för att jurister från olika rättsordningar ska kunna kommunicera med varandra. Den 

globalisering som har skett har medfört intensivare kontakter mellan rättssystemen.13  I 

                                                 
10 Strömberg, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358 och 375. 
11 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 215 f. 
12 Strömberg, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 395. 
13 Valguarnera, F., Den komparativa metoden, s. 141 ff. 
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uppsatsen kommer inte komparation av utländsk rätt att behandlas, dels på grund av tidsskäl, 

dels då författarna finner att det kan vara svårt att jämföra svensk skattebrottsrätt med utländsk 

sådan. 

Uppsatsen avgränsas således till svensk rätt och kommer fokusera på bedömningen gällande 

de olika grader av skattebrott som stadgas i 2-4 §§ SkBrL. Gränsdragningen mellan lagligt 

förfarande, det vill säga skatteplanering, och skatteförseelse kommer endast beröras kortfattat 

för att enklare kunna besvara en av frågeställningarna. Uppsatsens huvudsakliga uppgift är 

istället att undersöka den gränsdragning som avser skattebrottens olika allvarlighetsgrader. 

Endast en kort redogörelse för några av lagens övriga paragrafer kommer lämnas i den mån de 

har betydelse för utredningen av uppsatsens frågeställningar. Vidare kommer inte några 

påföljder av brotten utredas då uppsatsförfattarna inte anser det vara relevant för att kunna 

besvara frågeställningarna. Påföljderna har ingen inverkan på bedömningen utan är endast en 

konsekvens av domslutet. Någon närmare förklaring eller utredning av vilka tillvägagångssätt 

som finns för att begå ett skattebrott kommer inte ges i uppsatsen. Vissa tillvägagångssätt 

kommer dock nämnas i några rättsfall då de påverkar domstolens bedömning.  

 

1.8 Disposition 

Arbetet är disponerat i sex kapitel i syfte att ge arbetet en tydlig struktur. I kapitel två presenteras 

begreppet rättssäkerhet och en förklaring ges av dess innebörd och betydelse. Vidare i kapitel 

tre presenteras gällande rätt avseende 2-4 §§ SkBrL i form av lag, förarbeten, rättspraxis, 

doktrin och lagkommentarer. Kapitlet syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse för 

skattebrottens innebörd och hur en bedömning görs för fastställelse av brottets art. I fjärde 

kapitlet presenteras en analys grundad på framförda fakta från tredje kapitlet. Kapitel fem 

sammanfattar analysen och författarnas egna kommentarer presenteras. Avslutningsvis 

sammanfattas hela uppsatsen med en slutsats i kapitel sex där analys och framförda 

kommentarer sammankopplas med den gällande rätten. 
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2. Rättssäkerhet 

I detta kapitel kommer begreppet rättssäkerhet presenteras. Avsnittet syftar till att söka klargöra 

begreppets innebörd och beskriva förhållandet mellan rättssäkerhet och skatterätt samt dess 

betydelse på rättsområdet.  

 

2.1 Inledning 

Rättssäkerhet är ett ständigt omdebatterat ämne, i synnerhet inom beskattningsområdet. 

Begreppet saknar en klar och entydig innebörd och har således ingen allmänt accepterad 

definition. En anledning till detta är att rättssäkerhetsbegreppet inte är statiskt och inrymmer 

många skilda aspekter. Rättssäkerheten började diskuteras i samband med framväxten av 

rättsstatsbegreppet på 1800-talet. Det som kännetecknar en rättsstat är att staten och 

statsorganen är förpliktade att följa den gällande rättens regler och garantera att det inte 

förekommer något missbruk av statsmakten. Utgångspunkten för rättssäkerhetsbegreppet är att 

skydda den enskilde mot oberättigade anspråk och krav från den offentliga maktens sida.14 

En väsentlig aspekt är att de enskilda ska kunna förutse vilka de rättsliga följderna blir av 

sitt handlande och att lika fall ska bedömas lika. Sedvanerättsligt anses även 

proportionalitetsprincipen gälla vid all myndighetsutövning. Principen innebär att samtliga 

åtgärder som vidtas ska inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 

Myndigheter får således inte använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs. I likhet med 

att de enskilda har ett berättigat krav på att kunna förutse skattekonsekvenserna av sitt 

handlande, har de likaså intresse av att skatten fördelas dem emellan på ett korrekt sätt. För att 

uppnå detta fordras att Skatteverket kan kontrollera efterlevnaden av skattereglerna. Vissa 

besvärliga gränsdragningar kan förekomma mellan å ena sidan kontrollintresset och å andra 

sidan den enskildes integritetsintresse. Det är därmed av synnerlig vikt att kontrollintresset vägs 

mot skyddet för den personliga integriteten och att det blir en rimlig balans mellan det 

allmännas och den enskildes intressen. Några generella regler för hur denna intresseavvägning 

ska göras saknas och en närmare analys av varje enskild fråga är därmed nödvändig.15 

 

2.2 Begreppet rättssäkerhet 

Rättssäkerhetsbegreppet är en av juridikens grundläggande hörnpelare och ett värdeladdat 

begrepp.16 Rättssäkerhet innebär att motverka godtycke i rättslig utövning. Detta kan ges två 

betydelser, dels att gällande rättsregler formellt följs, dels att reglernas innehåll inte godtyckligt 

ändras eller åsidosätts. Begreppet kan följaktligen sägas ha en dubbel karaktär. Det har 

karaktären av att endast vara ett juridiskt neutralt begrepp, vars innebörd är att säkerställa 

förutsebarhet samt skapa koherent i rättsordningen. Det uppvisar även ett socialt värde, vilket 

innebär att individens förhållande till rätten och staten inryms i begreppet. Begreppet omfattar 

enbart människans säkerhet och därmed inte rättens säkerhet.17 

                                                 
14 Prop. 1993/94:151, s. 69. 
15 Prop. 1993/94:151, s. 69 f. 
16 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 301. 
17 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 313.  
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Rättssäkerhetens kärna ligger i förutsebarhet av rättsliga besluts utfall. Stor vikt läggs på 

rättens ”bestämdhet”, entydighet. I samband med rättssäkerheten, nämns vanligtvis även kravet 

på att den offentliga makten utövas under lagarna. Rättssäkerhetsbegreppet tillskrivs ibland 

bredare, ibland snävare dimensioner och innehåll. En förklaring av begreppet ger ett diffust och 

skiftande svar.18 I förarbeten från 1984 finns en skillnad mellan ett så kallat traditionellt och 

modernt rättssäkerhetsbegrepp.19 Det traditionella begreppet innehåller enligt SOU:n ”två 

centrala moment, nämligen kraven på förutsebarhet och i likhet i den straffrättsliga 

lagstiftningen och rättstillämpningen”.20 I en modernare syn lär den bestå i att någon ”...inte 

behöver utsättas för brott, det vill säga rättsskydd”.21 

I förarbeten återfinns en allmän tanke ”vad som främst utmärker ett rättssystem som präglas 

av rättssäkerheten är att medborgarna behandlas lika inför lagen samt att lagen är så utformad 

att det är möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas”.22 Detta är representativt för den 

formella uppfattningen av rättssäkerheten. Det finns en skillnad mellan formellt och materiellt 

rättssäkerhetsbegrepp. Den materiella rättssäkerheten innefattar även faktiska möjligheter att 

nå ett rättvist resultat i ett enskilt fall.23 Ytterligare ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp uttalades 

i förarbetet, "...de garantier som finns för att de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen 

ger medborgarna också motsvaras av den praktiska tillämpningen".24 Dessa uttalanden i 

förarbetena stötte på meningsskiljaktigheter i justitieutskottet. De riktar kritik mot 

uppfattningen om att krav på effektiv brottsprevention framställdes som ett rättssäkerhetskrav.25 

Sveriges advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram framhåller att rättssäkerheten avser 

”individens och den enskilde organisationens skydd mot den politiska - statliga eller 

kommunala - matens anspråk och krav”, samt att ”ordet rättssäkerhet anger att det handlar 

om utformningen och hanteringen av rättssystemet, inte om skydd mot brott i allmänhet; det 

senare skulle närmare kunna formuleras som ett krav på rättstrygghet i samhället”.26 

 

2.3 Förutsebarhetskravet 

Det väsentliga innehållet i rättssäkerhetsbegreppet anses i regel vara förutsebarhetskravet. 

Förutsebarheten är ett av rättsstatens och demokratins grundvärden. Beträffande materiell 

rättssäkerhet, ger Peczenik en närmare förklaring av dess innebörd. Av doktrin framgår att 

andra krav som inte språkligt sett omfattas av kravet på förutsebarhet, kan istället betraktas som 

rättssäkerhetsgarantier. Sådana garantier kallas emellanåt för materiell rättssäkerhet. Dessa 

omfattar bland annat fria och oavhängiga domstolar endast bundna av lag, rätt till 

domstolsprövning av tvångsåtgärder samt förbud mot retroaktiv lag. Andra sådana garantier är 

krav på full bevisning, att ingripande får ske endast med stöd av klar och tydlig lag samt ej 

                                                 
18 Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 285 f. 
19 SOU 1984:15 och prop. 1984/85:32. 
20 SOU 1984:15, s. 129. 
21 SOU 1984:15, s. 130. 
22 Prop. 1984/85:32, s. 36. 
23 Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 286. 
24 Prop. 1984/85:32, s. 36. 
25 Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 287. 
26 Sveriges advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram, s. 3 och 6. 
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lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer.27 Materiell rättssäkerhet innebär att 

rättskipning och myndighetsutövning grundas på en förnuftig avvägning mellan hänsynen till 

den på rättsnormerna baserade förutsebarheten och andra etiska värden. Det materiella 

rättssäkerhetsbegreppet omfattar fem komponenter. Det krävs att (1) beslut (2) som innebär 

rättskipning eller myndighetsutövning, (3) i hög grad är förutsebara (4) på grund av 

rättsnormerna och samtidigt (5) i hög grad etiskt godtagbara.28 

Rättssäkerhetsbegreppet används främst som ett samlingsbegrepp vilket sammanfattar ett 

antal principer, i synnerhet straffprocessuella men även vissa förvaltningsrättsliga principer. 

Sådana principer härleds från vissa grundläggande värden. Rättssäkerheten sammanfattar det 

juridiska skyddet för dessa värden. Vissa band knyter samman rättssäkerheten med fri- och 

rättighetstänkandet. Dessa grundläggande värden är etiska, vilket ställer krav på att 

rättssäkerheten inte kan vara oetisk. Rättssäkerhetskravet kan beskrivas som en 

förutsebarhetsprincip. Beslut som innebär rättsskipning och myndighetsutövning bör vara 

förutsebara. Detta är dock inte någon handlingsregel utan en värdeprincip. En sådan princip 

uppställer ett ideal. Idealet kan förverkligas till en viss grad och kan således uppnås i större och 

mindre utsträckning. Varje princip måste sammanvägas med andra sådana principer och dessa 

ger uttryck för olika etiska värden. Förutsebarhetsprincipen måste beaktas, den kan emellertid 

inte vara den enskilda faktorn som bestämmer domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas 

rättssäkra praxis. Praxis måste istället underkastas en mer fullständig rättssäkerhetsnorm. Med 

detta avses att beslut, som innebär rättskipning eller myndighetsutövning, bör vara rimligt 

förutsägbara med stöd av lagen och förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska värden.29 

 

 

  

                                                 
27 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 89 f. 
28 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 94. 
29 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 92. 
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3. Gällande rätt 

I kapitlet kommer 2-4 §§ SkBrL att behandlas. De frågor avsnittet kommer ta upp är vilka 

rekvisiten i 2 § SkBrL är och hur en bedömning görs för att fastställa huruvida brottet är 

skatteförseelse, skattebrott eller grovt skattebrott. Inledningsvis kommer avsnittet redogöra för 

2 § SkBrL där först en bakgrund om skattebrott ges. Därefter följer en redogörelse för samtliga 

av paragrafens rekvisit. Sedan behandlas skatteförseelse samt grovt skattebrott och slutligen 

ges en beskrivning av ytterligare tre rättsfall som inte har behandlats i de tidigare avsnitten. 

 

3.1 Bakgrund 

Skattebrottslagen är en svensk lag som reglerar ansvar för olika skattebrott. Lagen instiftades 

år 1971 där brott mot skattelagstiftningen benämndes skattebedrägeribrott. Vid införandet var 

skattebedrägeriet ett effektivitetsbrott, vilket innebär att ett fullbordat brott förelåg först då en 

effekt uppstått. Med effekt menas i detta avseende att Skatteverket fattat ett felaktigt beslut till 

nackdel för det allmänna. Om lämnandet av den oriktiga uppgiften inte förorsakade ett felaktigt 

skattebeslut, förelåg således inget fullbordat skattebedrägeri. Vidare kan skattebedrägeribrott 

endast göras gällande när en skriftlig uppgift lämnas. Ett muntligt yttrande kan följaktligen inte 

medföra ansvar. Det krävs dessutom inte att det brottsliga handlandet föranlett 

förmögenhetsöverföring. Det är för ansvar tillräckligt att myndigheten påfört någon för låg skatt 

eller tillgodoräknat någon skatt med för högt belopp. Ett sådant beslut leder generellt till 

förmögenhetsskada för det allmänna. Straffbestämmelsen om skattebedrägeri skyddar i regel 

ett förmögenhetsrättsligt intresse i likhet med det allmänna bedrägeribrottet.30 Genom 1996 års 

skattereform fick ”skattebedrägeribrottet” en ny brottsbeteckning och benämns numera 

”skattebrott”.31 Fortsättningsvis kommer endast benämningen ”skattebrott” användas för att 

underlätta för läsaren. 
 

3.2 Skattebrott enligt 2 § SkBrL 

I 2 § SkBrL föreskrivs att “den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig 

uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller 

annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det 

allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för 

skattebrott till fängelse i högst två år”. 
Bestämmelsen omfattar dels aktivt skattebrott, dels passivt skattebrott. Aktivt skattebrott 

föreligger då den skattskyldige lämnar oriktig uppgift, medan passivt skattebrott avser 

underlåtenhet att lämna deklaration, kontrolluppgifter eller annan föreskriven uppgift. Samtliga 

av paragrafens rekvisit gäller för såväl det aktiva skattebrottet som det passiva brottet.32 

Närmast följer en redogörelse för samtliga rekvisit med fokus på det aktiva skattebrottet. 

Därefter i avsnitt 3.2.6 behandlas det passiva brottet. 

 

                                                 
30 Prop. 1971:10, s. 244. 
31 Prop. 1995/96:170, s. 1. 
32 Almgren, K., Leidhammar, B., Skattetillägg och skattebrott, s. 163. 
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3.2.1 På annat sätt än muntligen 

Huvudregeln är att muntliga oriktiga uppgifter inte är straffbara. Något formkrav för 

uppgiftslämnandet uppställs dock inte. Den krävs inte att den oriktiga uppgiften har lämnats i 

en skriftlig formbunden handling, en deklaration eller annan skriftlig försäkran. Handlingen 

behöver dessutom inte vara undertecknad av uppgiftslämnaren. Av förarbeten framgår dock att 

det, från formell synpunkt i beskattningsförfattningarna, vanligtvis krävs att den handling som 

ska ligga till grund för myndighetens beslut är upprättad på föreskrivet formulär och 

undertecknad av den skattskyldige personligen. En formell brist i nu aktuellt avseende utesluter 

däremot inte straffansvar. Det avgörande är huruvida den bristfälliga uppgiften för behörig 

myndighet framstår eller bort framstå som ett tjänligt bevismedel. Alla former av skriftliga 

handlingar, som kan utgöra bevis i beskattningssammanhang, leder därmed till straffansvar.33 

För att en oriktig uppgift i exempelvis en elektronisk handling ska leda till straffansvar, får det 

mot denna bakgrund förutsättas att utställaren går att identifiera och att en sådan handling på 

något sätt kan utgöra samma bevisvärde som ett pappersdokument.34 

 

3.2.2 Uppsåtligen 

I Subjektivt hänseende krävs att gärningsmannens handlande har skett uppsåtligen. Enligt 

förarbeten ska uppsåtet täcka samtliga objektiva brottsförutsättningar, vilka är uppgiftens 

oriktighet, skatteundandragandet samt lämnandet eller underlåtenheten. Gärningsmannen ska 

vid tidpunkten då han eller hon avger handlingen haft vetskap om att den skulle användas som 

underlag för myndighetens beslut gällande skatt eller avgift. Personen i fråga måste likaså ha 

insett att handlingen innehöll oriktig uppgift. Det måste kunna antas att det för gärningsmannen 

är uppenbart att uppgiften skulle kunna förorsaka ett felaktigt myndighetsbeslut och att detta 

inte avhållit denne från att lämna handlingen. Däremot är det inte nödvändigt att 

gärningsmannen har en helt korrekt uppfattning om det belopp som på grund av handlandet 

riskerar att undandras. Det ställs dessutom inte krav på att gärningsmannen ska ha fullständig 

kännedom om vilka skatter eller avgifter som kan påverkas av förfarandet.35 

Rättsfallet NJA 2004 s. 176 har fått särskild betydelse gällande uppsåtsbegreppet. Det finns 

tre olika typer av uppsåt som tidigare benämndes ”direkt”, ”indirekt” och ”eventuellt” uppsåt. 

Efter målets avgörande bör de olika uppsåtsformerna betecknas ”avsiktsuppsåt”, 

”insiktsuppsåt” och ”likgiltighetsuppsåt”. Det sistnämnda begreppet, det vill säga 

likgiltighetsuppsåt, motsvarar eventuellt uppsåt och således den nedersta gränsen för uppsåt. 

Avgörande för huruvida likgiltighetsuppsåt föreligger är enligt Högsta Domstolen (HD) att 

förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheterna vid gärningstillfället, inte 

utgör tillräckligt starka skäl för att avstå från gärningen. Om gärningsmannen förlitat sig på att 

effekten inte skulle uppnås eller att gärningsomständigheterna inte skulle föreligga, har 

personen i fråga inte varit likgiltig enligt domstolens mening.  

Om uppsåtet i något hänseende brister, föreligger inget skattebrott. Förutsättningarna för 

ansvar angående vårdslös skatteuppgift enligt 5 § SkBrL kan då aktualiseras. Ett misstag 

                                                 
33 Prop. 1971:10, s. 244 f. 
34 Prop. 1995/96:170, s. 161. 
35 Prop. 1971:10, s. 250. 
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beträffande lagligheten av att utelämna en uppgift om en inkomst eller utan ett öppet 

avdragsyrkande reducera inkomsten, är exempel som utesluter ansvar för det uppsåtliga 

skattebrottet. Om förfarandet skett med grov oaktsamhet, kan istället ansvar för vårdslös 

skatteuppgift göras gällande.36 

 

3.2.2.1 NJA 2007 s. 929 

Rättsfallet behandlar frågan om medverkansansvar och vidareutvecklar uppsåtsbegreppet. I 

målet hade C.B. och G.K. bedrivit åkeriverksamhet i Sverige och utomlands. Betydande del av 

verksamheten utgjordes av svart arbetskraft. C.B. och G.K. hade åsidosatt 

bokföringsskyldigheten och underlåtit att till Skatteverket redovisa arbetsgivaravgifter, 

källskatt och mervärdesskatt. De hade intagit osanna fakturor i bokföringen för att dölja den 

svarta arbetskraften. Åklagaren yrkade åtal mot R.T. för medhjälp till grovt skattebrott. Denne 

hade, som företrädare för ett antal olika företag, utfärdat osanna fakturor för ett sammanlagt 

belopp av cirka 1 500 000 kr. Från bolagens konton hade sedan motsvarande summor uttagits i 

kontanter för att återföra beloppen till C.B. R.T. hade förbehållit sig att mottaga ersättning för 

sin hjälp. Tingsrätten (TR) menade att R.T. inte haft vetskap om vart de likvida medlen kom 

från eller känt till att de likvida medlen som de hanterat hade återförts dit. Därmed var det inte 

styrkt att R.T. haft uppsåt att begå medhjälp till brott. TR ogillade i och med detta åtalet mot 

R.T. 

Hovrätten (HovR) uttalade att det i subjektivt hänseende för ansvar fordras att R.T:s uppsåt 

täckte det faktum att han genom kontantuttagen främjat C.B:s och G.K:s gärningar. Denne 

skulle även haft uppsåt i förhållande till de konkreta gärningarna som utgjorde huvudbrotten. 

Trots att R.T. uppgett att han anlitats som bolagsföreträdare och fått ersättning för sina insatser, 

menade HovR att han inte uppsåtligen främjat just C.B:s och G.K:s gärningar eller varit 

medveten om det konkreta innehållet i deras gärningar. Mot bakgrund av det anförda ogillade 

HovR åtalet. 

HD gjorde bedömningen att R.T. objektivt främjat C.B:s och G.K:s gärningar genom sitt 

handlande med fakturorna och återförandet av kontanterna. Det domstolen således hade att 

avgöra var huruvida R.T. haft uppsåt att främja de begångna gärningarna. Enligt 23 kap. 4 § 3 

st. Brottsbalken (1962:700) (BrB) ska varje medverkande bedömas efter det uppsåt eller den 

oaktsamhet som ligger denne till last. Kravet på uppsåt eller oaktsamhet ska uppfyllas av den 

medverkande i förhållande till såväl det som är främjandet som den handling som är 

huvudbrottet. Det fordras även att den medverkandes uppsåt täcker att han främjat gärningen 

med råd eller dåd om det är fråga om ett uppsåtligt brott. Denne ska likaså haft uppsåt till den 

konkreta handlingen som är huvudbrottet. Enligt domstolen ansågs det visat att R.T. haft uppsåt 

till de faktiska omständigheter som utgjort främjandet. Därutöver förutsattes även att R.T. haft 

uppsåt som täckte att huvudbrottet skulle komma till stånd. 

Enligt den så kallade täckningsprincipen krävs inte fullständig överensstämmelse mellan en 

tilltalads föreställning om händelseförloppet och det verkliga förloppet.37 I de avseenden 

flertalet människor är inblandade i en brottslig verksamhet, har inte alltid samtliga personer full 

                                                 
36 Thornstedt, H., m.fl., Skattebrotten, s. 37 f. 
37 Jareborg, N., Allmän kriminalrätt, s. 334. 
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vetskap om hur brottet gått till. Denna vetskap är inte nödvändig för att uppsåtskravet ska vara 

uppfyllt. Huruvida täckning föreligger är beroende av vilket brott som är aktuellt. 

Grundläggande krav är dock att brottsrekvisiten för det tillämpliga straffbudet täcks av uppsåt. 

Gällande skattebrottet i förevarande mål krävs således att uppsåtet omfattar lämnandet av 

oriktiga uppgifter till Skatteverket, genom vilken fara uppkommer för att skatt eller avgift 

undandras det allmänna. Det krävs dock inte att uppsåtet omfattar de skatter och avgifter som 

kan komma att påverkas av handlandet, inte heller krävs vetskap om det exakta belopp som 

riskerar att undandras.38 Domstolen ansåg det nödvändigtvis inte tvunget att uppsåtet täcker 

sådana omständigheter som i vilket bolag skatteundandragandet sker eller vilka personer som 

står bakom huvudbrottsligheten.  

Med stöd av det anförda ansåg HD att det inte var styrkt att R.T. haft insikt i att han 

medverkat till skattebrott genom hanteringen av kontanterna. Hans egna uppgifter i målet samt 

omständigheterna kring gärningen, gav enligt HD dock skäl för slutsatsen att R.T. insett att det 

förelåg en avsevärd risk för att handlingen ingick som ett led i en verksamhet som innebar att 

oriktiga uppgifter lämnades till Skatteverket. Detta med syfte att undandra skatter och avgifter. 

HD ansåg det uppenbart att R.T. varit likgiltig inför att hans åtgärder medverkade till ett skatte- 

och avgiftsundandragande. Förutsättningarna var därmed uppfyllda för att döma R.T. för 

medhjälp till grovt skattebrott enligt 2 och 4 §§ SkBrL samt 23 kap. 4 § BrB. 

 

3.2.3 Oriktig uppgift 

Med oriktig uppgift avses varje osann uppgift, meddelande eller förtigande av omständighet 

som har betydelse för att fastställa ett riktigt beskattningsbeslut. För att avgöra uppgiftens 

oriktighet kan en jämförelse vanligtvis göras mellan uppgifterna i handlingen och de faktiska 

förhållandena. De oriktiga uppgifterna består normalt av oriktiga sifferuppgifter i kombination 

med felaktiga eller bristfälliga redogörelser för sakförhållanden som har betydelse för 

myndighetens beslut. Likaså oriktiga sakuppgifter utan någon anknytning till sifferuppgifter 

omfattas av gärningsbeskrivningen, såsom oriktig uppgift gällande civilstånd eller till vilket 

slag en inkomst är hänförlig.39 

Rättsfallet NJA 1973 s. 529 påvisar däremot att en oriktig uppgift i deklarationen som lämnas 

uppsåtligt inte nödvändigtvis innebär att skattebrott föreligger. Om deklaranten gör förbehåll 

att deklarationen i vissa avseenden är ofullständig och att detta är tydligt utformat, kan det 

utgöra skäl för att undgå straffansvar. Det fordras emellertid att förbehållet är så tydligt att det 

ger Skatteverket anledning att söka få deklarationen fullständig.  

Om en deklaration innehåller en uppgift som uppfattas vara ett yrkande om en viss 

bedömning av en beskattningsfråga, och yrkandet inte kan bifallas på grund av innehållet i 

vederbörande skatteförfattning, föreligger ingen oriktig uppgift. I de avseenden en skattskyldig 

yrkar avdrag för utgifter som denne haft, men som inte är avdragsgilla, lämnar personen i fråga 

ingen oriktig uppgift. Om den skattskyldige istället yrkar avdrag för en utgift som denne inte 

                                                 
38 Prop. 1995/96:170, s. 159. 
39 Prop. 1971:10, s. 247. 
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haft eller med större belopp än vad som lagts ut, anses personen däremot ha lämnat en oriktig 

uppgift.40 

I rättsfallet NJA 1981 s. 277 fastslog HD att när angiven självdeklaration innehåller flera 

oriktiga uppgifter, ska hela det oriktiga förfarandet dömas som ett brott i skatterättsligt 

hänseende. Nedan följer en närmare redogörelse för två andra rättsfall där domstolen bedömer 

frågan huruvida den skattskyldiges lämnande av oriktig uppgift leder till straffansvar. 

 

3.2.3.1 NJA 1994 s. 277 

I rättsfallet väckte åklagaren åtal mot L-G.R. för försök till grovt skattebrott. Åtalet grundades 

på att L-G.R. i mål om personlig eftertaxering, gällande honom själv och två andra personer, 

till Förvaltningsrätten lämnat oriktiga handlingar i avsikt att undgå skatt. Om brottet hade 

fullbordats skulle L-G.R. ha undandragit cirka 275 000 kr från skatt. TR ansåg brottet vara grovt 

då det måste varit uppenbart för L-G.R. att de falska handlingarna skulle ha en väsentlig 

inverkan för den eftertaxering som Förvaltningsdomstolen gjorde, samt att beloppet var av 

betydande art. Beloppen som undantagit beskattning ansågs var för sig, för vardera person och 

taxeringsår, inte utgöra så stor summa att brottet skulle anses vara grovt. En sammanräkning av 

alla belopp medförde dock att summan blev betydande. Med beaktande av såväl den totala 

summan som de falska handlingarna, gjorde TR bedömningen att L-G.R gjort sig skyldig till 

försökt till grovt skattebrott samt medhjälp till grovt skattebrott enligt 4 och 6 §§ SkBrL. 

Målet överklagades till HovR som fastställde TR domslut. I HD prövades frågan huruvida 

det var straffbart att inom ramen för en skatteprocess inge handling till domstol med oriktig 

uppgift. Domstolen ansåg att Skattebrottslagens bestämmelser skulle tolkas på det sättet att de 

avser även ett sådant handlande. Lagens förarbete, samt förarbete till annan lag på 

skatteområdet, utgår från att Skattebrottslagen även gäller för oriktiga uppgifter till 

Förvaltningsdomstol.41 Vidare ansåg HD att vid en sådan eftertaxering, som varit grunden i 

detta fall, inleds en ny prövning för den skattskyldige. Om felaktiga uppgifter lämnas vid 

eftertaxeringen kan det leda till att den skattskyldige undgår att påföras den skatt han rätteligen 

ska betala. Om så är fallet, är förutsättningarna för straffbarhet enligt bestämmelserna om 

skattebrott i princip uppfyllda. Det är dock inte straffbart att endast bestrida ett yrkande i en 

eftertaxeringsprocess. Även vid andra situationer där den skattskyldige vidhåller vid sina 

tidigare lämnade uppgifter kan straffrihet föreligga. Enligt HD omfattades inte L-G.R:s 

förfarande av någon undantagssituation, utan avsåg nya uppgifter som inte var föremål för 

bedömning vid de ursprungliga taxeringarna. HD fann att åtalet i sin helhet var styrkt och 

fastställde HovR:s domslut. 

 

3.2.3.2 NJA 2012 s. 247 

Åklagaren väckte i målet åtal mot H.S. för skattebrott. Denne ska uppsåtligen ha lämnat oriktiga 

uppgifter i skattedeklarationer till Skatteverket under tre månader. Detta har skett genom att 

redovisa skatt och arbetsgivaravgifter med för låga belopp. Förfarandet gav upphov till fara för 

                                                 
40 Thornstedt, H., m.fl., Skattebrotten, s. 23 f. 
41 Prop. 1971:10, s. 246 och 248 samt prop. 1977/78:136, s. 73 och 159 f. 
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att skatter och avgifter skulle undantas det allmänna med totalt omkring 300 000 kr. H.S. 

erkände att oriktiga skattedeklarationer lämnats under denna period, men invände att 

uppgifterna sedermera rättats frivilligt. Vid en skatterevision upptäcktes ytterligare 

felaktigheter, dels att arbetsgivaravgifter inte redovisats och dels att avdragen skatt på utbetalda 

löner redovisats med för lågt belopp. Detta har medfört en risk att skatt undantas det allmänna 

med betydande belopp. TR ansåg åtalet vara styrkt och dömde H.S. för skattebrott enligt 2 § 

SkBrL. 

I HovR anförde H.S. att hon anlitat en utomstående för att sköta skattedeklarationerna i 

bolaget. Därmed skulle hon inte kunna åläggas ansvar för dessa. HovR ansåg att en 

bokföringsskyldig som anlitar en utomstående för att sköta skattedeklarationerna inte kan frias 

från ansvar. Detta kan däremot ha betydelse för bedömningen om gärningen begåtts med uppsåt 

eller genom oaktsamhet. Domstolen fann att H.S:s handlingssätt var av sådant slag att det skulle 

anses att hon begått gärningarna med uppsåt. Som stöd för sin talan anförde H.S. att hon, genom 

att skicka in rättade kontrolluppgifter, skulle frias från ansvar då hon gjort en frivillig rättelse. 

Av 12 § SkBrL framgår att ”den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten 

kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte för ansvar enligt 2 - 8 

§§”. Trots de kompletteringar som H.S. insänt var det inte möjligt att fastställa någon skatt för 

företaget. Därmed ansåg HovR att det inte var fråga om någon rättelse som kunde medföra 

befrielse från ansvar. HovR fann, i enlighet med TR, att H.S. gjort sig skyldig till skattebrott 

enligt 2 § SkBrL. I HD bedömdes inte frågan om skattebrott utan domstolen fastslog den av 

HovR gjorda bedömning. 

 

3.2.4 Till myndighet 

Det fjärde rekvisitet i 2 § SkBrL är att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats till en myndighet. 

Stadgandet innebär att det för ansvar inte krävs att uppgiften har lämnats till ledning för 

myndighets beslut. Det behöver således inte föreligga ett direkt samband mellan å ena sidan 

handlande eller passivitet och å andra sidan fara för skatteundandragande. Det fordras inte att 

myndigheten i det enskilda fallet i formell mening har fattat ett beskattningsbeslut. Även 

påförande av skatt genom ”automatisk databehandling” faller in under brottsbeskrivningen 

utan att detta särskilt föreskrivs.42 

 

3.2.5 Fara för undandragande av skatt 

Vid 1996 års reform ändrades skattebrottet från att vara ett effektivitetsbrott till ett farebrott. 

Detta innebär att det inte längre krävs att fel skatt faktiskt dragits, det är tillräckligt att det 

förelegat fara för att fel skatt ska betalas in. Skattebrottet fullbordas då en oriktig uppgift 

uppsåtligen lämnas till myndighet och detta medför fara för att skatt eller avgift ska undandras 

det allmänna.43 Den tidpunkt när myndigheten faktiskt beslutar i en skattefråga saknar därmed 

betydelse för brottsrubriceringen då ändringen till farebrott innebär att brottet anses fullbordat 

redan vid lämnandet av den oriktiga uppgiften.44 

                                                 
42 Prop. 1995/96:170, s. 161. 
43 Prop. 1995/96:170, s. 88. 
44 Prop. 1995/96:170, s. 157. 
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För att ställas till ansvar krävs således att den brottsliga gärningen innebär fara för att skatt 

eller avgift påförs med för lågt belopp eller tillgodoräknas med för högt belopp. Det måste 

föreligga ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften i handlingen och faran för felaktig 

debitering eller kreditering.45 Det åligger åklagaren att visa att förhållandena i det enskilda fallet 

sannolikt varit sådana att det förelegat en betydande risk att skatt eller avgift skulle påföras med 

ett för lågt belopp.46 

Regeringen har konstaterat att farerekvisitet måste ges en tämligen vidsträckt innebörd. Ett 

exempel där fara för skatteundandragande vanligtvis inte kan anses föreligga, är då en oriktig 

uppgift eller underlåtenhet som avser inkomster eller avdrag omfattas av en obligatorisk 

kontrolluppgiftsskyldighet. Med detta avses en kontrolluppgift som ska lämnas utan 

föreläggande. Utrymmet för skatteundandragande är i sådana situationer begränsat till de fall 

en oriktig kontrolluppgift har lämnats, eller kontrolluppgiften inte lämnats och den 

skattskyldige inte rättar felet genom en tilläggsuppgift. I normalfallet bör inte heller en oriktig 

uppgift som kan kontrolleras mot uppgifter i skatteregistret innebära fara 

för skatteundandragande.47 Ett rättsfall från 2003 ger en närmare illustration när det kan 

föreligga fara för undandragande av skatt. 

 

3.2.5.1 NJA 2003 s. 499 

I målet yrkades åtal mot K.O. för grovt skattebrott då denne, som företrädare för en stiftelse, i 

skattedeklarationerna under tre års tid uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga 

uppgifter till Skatteverket. Detta gav ”upphov till fara för att skatt skulle undandras det 

allmänna” med cirka 3 000 000 kr. TR ansåg det klargjort att K.O. lämnat oriktiga uppgifter 

till Skatteverket genom deklarationerna. Vidare menade domstolen att skatt inte hade 

undandragits det allmänna, utan det endast var fara för att detta skulle ha skett genom K.O:s 

handlande. TR fann att det även var styrkt att K.O. betalat mellanskillnad och skattetillägg då 

denne mottagit Skatteverkets omprövningsbeslut. K.O:s felaktigt lämnade siffror upptäcktes av 

Skatteverket genom särskilda kontrollinsatser. TR menade därmed att det förelegat en konkret 

risk för undantagande av skatt. Enligt TR hade K.O. gjort sig skyldig till skattebrott och dömde 

därmed K.O. för skattebrott enligt 2 § SkBrL. 

HovR byggde vidare på TR:s resonemang gällande frågan om när ansvar för skattebrott ska 

inträda. De ansåg att inlämnandet av felaktiga uppgifter i skattedeklarationer alltid innebär att 

det föreligger en konkret fara för skatteundantagande. Vid en helhetsbedömning ansåg dock 

HovR att det förelåg övervägande skäl att döma K.O. för skattebrott enligt 2 § SkBrL. I högsta 

instans konstaterades att kravet på att fara för skatteundantagande skulle ha förelegat enligt 2 § 

SkBrL var uppfyllda. För att bedöma huruvida brottet var att anse som grovt fördelades den 

summa som K.O. undanhållit lika för varje månad. Det konstaterades att beloppet per månad 

avsevärt understeg vad som i sammanhanget borde betecknas som mycket betydande belopp. 

Dock skedde K.O:s förfarande systematiskt då detta upprepades varje månad under flera års 

tid. HD ansåg däremot att omständigheterna var sådana att K.O. skulle dömas för skattebrott av 

normalgraden i enlighet med 2 § SkBrL. 

                                                 
45 Prop. 1971:10, s. 255. 
46 Se Åberg, Skattebrottslag (1971:10) 2 §, lagkommentar not 12, (9 april 2017, Karnov Internet). 
47 Prop. 1995/96:170, s. 158. 
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3.2.6 Passivt skattebrott 

Passivt skattebrott avser underlåtenhet att lämna deklaration, kontrolluppgifter eller annan 

föreskriven uppgift. Till skillnad från det aktiva skattebrottet, fullbordas det passiva brottet när 

deklarationstidpunkten passerat och föreskriven uppgiftsskyldighet uppsåtligen har 

åsidosatts.48 Med föreskriven uppgift menas en uppgift som ska lämnas enligt lag eller 

förordning. För straffbarhet fordras inte att uppgiften ska lämnas skriftligen. Detta har gett 

skattebrottet ett utvidgat tillämpningsområde då passivt skattebedrägeri endast omfattade 

underlåtenhet att lämna föreskrivna ”skriftliga” handlingar.49 

Vid reformen 1996 utformades skattebrottet till ett enhetligt subjektivt rekvisit som omfattar 

alla former av uppsåt, det vill säga ”direkt”, ”indirekt” och ”eventuellt” uppsåt. Detta har lett 

till en ändring beträffande det passiva brottet.50 Tidigare var det endast direkt uppsåt som 

medförde straffansvar. Det krävdes då att den skattskyldiges avsikt med underlåtenheten var att 

undandra skatt. Skatteundandragandet skulle alltså vara den effekt personen ville uppnå. Om 

syftet med underlåtenheten var att exempelvis erhålla en inkomstprövad förmån, undgick den 

skattskyldige straffansvar. Genom reformen slopades kravet på direkt uppsåt till 

skatteundandragande för det passiva skattebrottet. Underlåtenhet att lämna deklaration eller 

andra föreskrivna uppgifter kan genom reformen numera begås med samtliga former av 

uppsåt.51 

 

3.2.6.1 NJA 2010 s. 306 

Rättsfallet behandlar passivt skattebrott. I målet yrkade åklagaren åtal mot T.M. för skattebrott 

då denne underlåtit att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bolagets anställda 

personal. Uppgifterna avsåg förhållanden som hade betydelse för skattskyldigheten för annan 

person. Detta gav upphov för fara att skatt skulle undandras det allmänna med åtminstone cirka 

400 000 kr. TR ansåg att faran hade uppkommit även om den totala lönen till de anställda 

framgått av deklarationerna, och trots att flertalet anställda själva deklarerat sina inkomster. 

Objektivt förelåg således ett fullbordat skattebrott. TR dömde därmed T.M. för skattebrott 

enligt 2 § SkBrL. HovR instämde i TR:s bedömning och fastslog domslutet.  

HD:s bedömning utgick från 2 § SkBrL och dess utformning. Ett skattebrott som uppkommit 

genom underlåtenhet anses fullbordat när tidpunkten för inlämnandet till Skatteverket passerats, 

utan att skyldigheten fullgjorts. Tidpunkten då myndigheten beslutar i frågan saknar således 

betydelse för huruvida brottet är fullbordat.52 Faran vid underlåtenhet är ifall myndigheten inte 

får reda på skattesubjektets existens eller beskattningsunderlaget fastställelse till ett för lågt 

belopp.53 Frågan HD hade att bedöma var huruvida T.M:s underlåtenhet medfört en konkret 

fara för skatteundantagande. Domstolen ansåg att hänsyn borde tas till den redovisningsmetod 

                                                 
48 Prop. 1995/96:170, s. 88. 
49 Dahlqvist, A-L., Ekobrott 1 - Skattebrott och skattelagarna, s. 29. 
50 Prop. 1995/96:170, s. 159. 
51 Almgren, K., Leidhammar, B., Skattetillägg och skattebrott, s. 169. 
52 Prop. 1995/96:170, s. 157. 
53 Prop. 1971:10, s. 226. 
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som använts av T.M. och kontrollapparatens utformning.54 Enligt Skattebetalningslagen 

(1997:483) är en arbetsgivare som betalar ut lön skyldig att, för arbetstagarens räkning, göra 

avdrag för A-skatt. Varje månad ska även skattedeklarationer redovisas innehållande utbetald 

lön och avdragen skatt. 

Denna skyldighet åvilade T.M, något som han dock underlåtit att fullgöra. Detta hade 

betydelse för Skatteverkets möjligheter att få information om vilka som fått utbetald lön samt 

tillgodoräkna arbetstagarna rätt avdragen A-skatt. I sin tur medförde detta fara för att 

arbetstagarnas beskattningsunderlag skulle komma att bli oriktig. Avgörande för 

farebedömningen är om felet eller underlåtenheten sannolikt inte skulle upptäckts vid den 

normala rutinmässiga kontrollen. Då en kontrolluppgift inte lämnas kan felet inte upptäckas på 

annat sätt än vid revision eller att ytterligare uppgifter inhämtas.55 Med hänsyn till detta ansåg 

HD att T.M:s förfarande medfört en fara för skatteundandragande. Dock krävs även att 

gärningsmannen, i syfte att undandra skatt från det allmänna, åsidosätter den föreskrivna 

uppgiftsskyldigheten för att skattebrottet ska anses fullbordat.56 Uppsåtet ska därmed täcka 

såväl underlåtenheten som skatteundandragandet. För ansvar för skattebrott krävdes enligt HD 

att T.M. insett att den beaktansvärda riken som förelåg vid underlåtandet skulle medföra ett 

skatteundandragande samt att han förhållit sig likgiltig till denna effekt.57 

HD ansåg att T.M:s underlåtenhet framstod mer som slarv från dennes sida än en likgiltighet 

att skatt skulle undandras det allmänna. Därmed förelåg inget uppsåt vid åsidosättandet av 

uppgiftsskyldigheten. HD menade följaktligen att inget ansvar för skattebrott kunde åläggas 

T.M, dock fann domstolen att han gjort sig skyldig till skatteredovisningsbrott enligt 7 § SkBrL. 

 

3.3 Skatteförseelse enligt 3 § SkBrL 

Av 3 § SkBrL framgår att ”om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, döms för 

skatteförseelse till böter”. Straffbestämmelsen om skatteförseelse är den lägsta graden och 

omfattar endast ringa fall av skattebrott. Gärningar som anses vara ringa är främst sådana som 

rör mindre skatte- och avgiftsbelopp. Enligt 1971 års förarbete kan inte någon beloppsgräns 

mot brott av så kallad normal svårighetsgrad anges. Gränsen får istället avgöras med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Beloppsgränsen bör emellertid ligga högre än vad som 

gäller vid ringa förmögenhetsbrott enligt Brottsbalken. I förarbetena framhålls dock att även 

andra objektiva omständigheter än beloppets storlek bör beaktas vid bedömningen huruvida 

brottet är ringa. Det framgår att gärningar av typen otjänliga försök, som av någon anledning 

“passerat” genom beskattningskontrollen, bör kunna falla in under begreppet ringa brott. Detta 

trots att det undanhållna skatte- eller avgiftsbeloppet inte är obetydligt. Syftet med 

bestämmelsen är att ringa skattebrott ska tillämpas endast när det är påkallat av särskilda skäl.58 

I NJA 1984 s. 384 enades riksåklagaren samt företrädare för Skatteverket om att den 

undandragna skatten måste uppgå till minst tre fjärdedelar av det gällande prisbasbeloppet, höjt 

till närmaste tusental, för att en brottsanmälan ska upprättas. Senare praxis påvisar att den 

                                                 
54 Prop. 1995/96:170, s. 95. 
55 Prop. 1995/96:170, s. 95 och 158. 
56 Prop. 1995/96:170, s. 96. 
57 Jmf NJA 2004 s. 176. 
58 Prop. 1971:10, s. 250 f. 
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beloppsmässiga gränsen ska vara ett prisbasbelopp för en brottsanmälan gällande 

skatteförseelse.59 Detta är samma belopp som gäller för skattebrott. Gränsen mot skattebrott 

enligt 2 § SkBrL bör enligt förarbetet ligga vid två prisbasbelopp. Understiger det undandragna 

beloppet ett prisbasbelopp bör gärningen inte föranleda ansvar. Skatte- och avgiftstillägg får i 

dessa fall anses utgöra en tillräcklig sanktion.60 

Då skatteförseelse är en ringa form av skattebrott gäller samma krav på uppsåt från 

gärningsmannens sida som vid skattebrott. Föreligger endast oaktsamhet blir istället 5 § SkBrL 

gällande vårdslös skatteuppgift tillämplig.61 Kriminaliseringen av ringa brott som 

skatteförseelse är genom 1996 års reform oförändrad. Den praxis som gällde före 

lagändringarna ska således fortsättningsvis gälla. I det betänkande som låg till grund för 1996 

års reform föreslogs dock att det ringa skattebrottet skulle avkriminaliseras. En viktig 

invändning mot förslaget att avkriminalisera skatteförseelse var enligt regeringen att det i 

övervägande del av fallen kunde gälla betydande belopp.62 Rättsfallen NJA 1984 s. 384 och 

NJA 1986 s. 105 belyser gränsdragningen mellan skattebrott och skatteförseelse och beskrivs 

närmast i det följande. 

 

3.3.1 NJA 1984 s. 384 

I rättsfallet yrkade åklagaren att O.E. skulle dömas för försök till skattebrott. O.E. hade i sin 

deklaration lämnat oriktiga uppgifter vilket skulle leda till en för låg skatt med cirka 7 000 kr. 

Detta upptäcktes dock vid en kontroll av taxeringsnämnden. Då O.E. har en utbildning inom 

ekonomi fann TR att hans felaktiga deklaration var uppsåtligen felaktig och dömde honom för 

försök till skattebrott med stöd av 2 § SkBrL. HovR gjorde ingen närmare utredning utan 

fastställde TR:s dom. När målet sedermera togs upp i HD utvecklade åklagaren sitt yrkande 

gällande hur skattebrottens olika svårighetsgrader ska bedömas. 

I målet redogjorde åklagaren att samtliga omständigheter ska beaktas vid en bedömning 

beträffande vilken svårighetsgrad ett skattebrott härrör från. Den mest väsentliga 

omständigheten är dock det belopp som i det aktuella fallet har undandragits från beskattning. 

Enligt lagens förarbete ska brott som rör mindre skatte- och avgiftsbelopp hänföras till ringa 

brott.63 Har brottet skett uppsåtligen saknas en beloppsgräns för när förseelsen ska anses vara 

straffri. Däremot finns en åtalsprövningsregel i 13 § SkBrL som innebär att åtal endast får 

väckas gällande skatteförseelse om det är påkallat av särskilda skäl. Försök till skatteförseelse 

är inte straffbelagt. Vissa beloppsgränser har använts som en riktlinje för att undvika onödiga 

brottsanmälningar. Överstiger den undandragna skatten tre fjärdedelar av taxeringsårets 

gällande basbelopp ska en brottsanmälan upprättas. 

HD ansåg att det i målet var styrk att O.E. uppsåtligen gjort sig skyldig till försök till 

skatteförseelse. Även domstolen uttalade sig gällande bedömningen av de olika graderna av 

brott. De ansåg, i likhet med åklagaren, att skattebrott i ringa form endast ska leda till åtal om 

det föreligger särskilda skäl. För att undvika onödiga rättsfall i domstolen ansågs att gränsen 

                                                 
59 Holmquist, R., Lindmark, J., Skatt och skattebrott, s. 116. 
60 SOU 1995:10, s. 322-323 
61 Holmquist, R., Lindmark, J., Skatt och skattebrott, s. 116 f. 
62 SOU 1995:10, s. 219. 
63 Prop. 1971:10, s. 250. 



Sida 22 av 43 

mellan skattebrott och skatteförseelse borde sättas relativt högt. En generell riktlinje skulle ligga 

betydligt högre än vad som vid den tiden gällde för ringa förmögenhetsbrott enligt Brottsbalken. 

Då det saknades en bestämd beloppsgräns ansåg HD att gränsen skulle vara beroende av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Storleken av den undanhållna skatten skulle dock 

vara av väsentlig betydelse. Det belopp som O.E. undanhållit från skatt var av sådan storlek att 

HD ansåg brottet vara av ringa art. Några övriga omständigheter i fallet påverkade inte 

helhetsbedömningen och ledde således inte till en strängare grad. HD gjorde bedömningen att 

åtalet skulle ogillas då försök till skatteförseelse inte var straffbart. 

 

3.3.2 Särskilda skäl 

I 13 § SkBrL föreskrivs att åtal för brott enligt 3 § SkBrL får väckas endast om det är påkallat 

av särskilda skäl. Vad som avses med särskilda skäl framgår av 1971 års förarbete. Särskilda 

skäl bör i regel anses föreligga om gärningsmannen inte kan påföras någon administrativ 

sanktion för sitt handlande. Motiveringen till förslaget är att det torde uppfattas som stötande 

för den allmänna rättskänslan att en person som begår ett uppsåtligt brott helt undgår reaktion 

från samhällets sida. Primärt gäller stadgandet ringa brott angående skatt eller avgift som inte 

omfattas av någon administrativ sanktionsform. Ett exempel härom är arvsskatten och 

gåvoskatten. En annan situation då det kan föreligga skäl att väcka åtal för ringa brott är om 

gärningsmannen är ställföreträdare för en juridisk person eller en myndighet. Detta eftersom 

administrativ sanktion i form av exempelvis skattetillägg ankommer den skattskyldige och 

således inte dennes ställföreträdare. Vid åtalsprövningen enligt förevarande bestämmelse bör 

hänsyn även tas till omständigheterna då brottet begicks.64 Ytterligare en situation där det kan 

föreligga särskilda skäl är då den normala påföljden, skattetillägg, inte kan påföras eller 

bedömas vara tillräckligt eller då det träffat fel subjekt.65 

Ett rättsfall på området är NJA 1992 s. 150. I målet hade åklagaren väckt åtal för skattebrott 

men TR hade dömt den tilltalade för skatteförseelse. Åklagaren hade inte uttryckligen uttalat 

sig om förekomsten av särskilda skäl enligt 13 § SkBrL. Den tilltalade bestred ansvar för 

skattebrott och invände att förfarandet inte skett med uppsåt. Han menade att gärningen var 

ringa och att det inte var visat att åtal var påkallat av särskilda skäl. Åklagaren å sin sida yrkade 

fastställelse av TR:s dom. HD fann, med bakgrund av vad åklagaren anfört i målet, att det får 

anses att åklagaren gjort en bedömning att åtal för skatteförseelse varit påkallat av särskilda 

skäl. Domstolen fastställde således TR:s dom och biföll åklagarens yrkande. 

 

3.4 Grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL 

I 4 § 1 st. SkBrL stadgas att “om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt 

skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.” Vidare i bestämmelsens andra 

stycke föreskrivs att “vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört 

mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande 

                                                 
64 Prop. 1971:10, s. 262. 
65 Holmquist, R., Lindmark, J., Skatt och skattebrott, s. 116 f. 
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bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller 

i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.”  

Brottsrubriceringen grovt skattebrott är den mest allvarliga brottsligheten. För att avgöra 

huruvida ett skattebrott var grovt skulle, enligt 4 § 2 st. SkBrL i dess lydelse före 1996 års 

reform, särskilt beaktas om brottet rört mycket betydande belopp eller i övrigt varit av 

synnerligen farlig art. Med verkligt betydande belopp menas den skatt eller avgift som 

undandragits det allmänna. Någon beloppsgräns anges dock inte i 1971 års förarbete.66 Enligt 

nu gällande praxis är den beloppsmässiga gränsen för brottsanmälan tio prisbasbelopp.67 

Genom reformen 1996 ändrades bestämmelsen och fick då en annan utformning. 

Ändringarna var inte avsedda att åstadkomma någon ändrad rättstillämpning utan istället 

anpassa lagen till rådande praxis. Det infördes fler särskilda kvalifikationsgrunder för att avgöra 

brottets grad. Utöver den grunden att gärningen rört mycket betydande belopp, ska det även 

beaktas om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring. Med falska 

handlingar menas exempelvis utfärdandet av falska fakturor för att skapa fler utgifter i företaget. 

Vilseledande bokföring avser då företrädare för företaget medvetet väljer att inte uppta alla 

inkomster och utgifter i bokföringen för att minska det belopp som ska betalas in till 

Skatteverket. Användandet av osanna handlingar kan däremot uttryckligen inte göra ett 

skattebrott till grovt enligt lagtexten.68 Vid bedömningen ska hänsyn även tas till om förfarandet 

ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i större omfattning eller i övrigt 

varit av synnerlig farlig art. Kvalifikationsgrunden “synnerlig farlig art” syftar i första hand på 

gärningsmannens tillvägagångssätt.69 

Undantas ett belopp som inte uppgår till tio prisbasbelopp bedöms brottet sällan som annat 

än skattebrott enligt 2 § SkBrL. Dock är inte beloppet den enda omständigheten som ska beaktas 

huruvida brottet är att anses som grovt, utan det är samtliga omständigheter i fallet. Detta 

framgår i flertalet avgöranden från HD, exempelvis NJA 1987 s. 201. Särskilt ska vikt fästas 

vid sådana omständigheter som anges i straffbestämmelsen.70 I det fall då det endast rört sig om 

ett temporärt skatteundantagande, har även detta vägts in i HD:s bedömning.71 Ytterligare två 

rättsfall, NJA 1974 s. 194 och NJA 1979 s. 286, får belysa bedömningen av grovt skattebrott. 

Därefter i avsnitt 3.4.3 lämnas än närmare redogörelse för kvalifikationsgrunden ”systematisk 

begångna brott”. 

 

3.4.1 NJA 1974 s. 194 

Det första rättsfallet som togs upp i HD gällande skattebrott är NJA 1974 s. 194. I målet yrkade 

den allmänna åklagaren att J.U. skulle dömas för falskdeklaration samt grovt skattebrott. J.U. 

hade uppsåtligen angett sina inkomster i den allmänna skattedeklarationen till ett för lågt belopp 

under en period av fem år. Dessutom hade J.U, i egenskap av entreprenör, redovisat ett för lågt 

belopp av mervärdesskatt under två års tid. Åklagaren ansåg att förfarandet var att betrakta som 

                                                 
66 Prop. 1971:10, s. 251. 
67 Simon Almendal, T., Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 108. 
68 Holmquist, R., Lindmark., Skatt och skattebrott, s. 118. 
69 Prop. 1995/96:170, s. 163. 
70 SOU 1995:10, s. 238 f. 
71 SOU 1995:10, s. 241. 
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grovt skattebrott, detta då det rörde sig om ett mycket betydande belopp. J.U. erkände såväl 

falskdeklarationen som skattebrottet. TR ansåg att J.U. gjort sig skyldig till falskdeklaration, 

skattebrott samt grovt skattebrott och dömdes till fängelse i ett år och sex månader. Åklagaren 

var inte nöjd med påföljden och överklagade därmed till HovR.  

HovR gjorde en annan bedömning än TR och ansåg, trots att beloppen varit stora, att det inte 

var ett mycket betydande belopp enligt Skattebrottslagens mening. HovR ansåg att det inte 

förelåg sådana omständigheter att J.U:s brott skulle anses vara av synnerligen farlig art eller av 

någon annan anledning anses som grov. Därmed ändrade HovR graden på brottet till skattebrott 

och sänkte J.U:s straff. I HD anförde åklagaren att det enligt vad som framhållits i förarbetena 

bör tas hänsyn till samtliga omständigheter i fallet, i likhet med vad som görs vid mål inom 

Brottsbalkens område. 

Enligt åklagaren skulle J.U. ha dömts för grovt brott om han kommit över samma belopp 

genom förmögenhetsbrott. Däremot är det tvivelaktigt om endast beloppets storlek är 

tillräckligt för att det ska anses vara ett grovt brott. Åklagaren ansåg att det borde beaktas att 

J.U. undanhållit mervärdesskatt och att det därmed handlade om seriebrottslighet samt att J.U. 

använt sig av vilseledande bokföring. Genom en sammanvägning av samtliga omständigheter 

torde brottet därmed anses som grovt. HD fann att de två olika summorna av mervärdesskatten 

som J.U. undanhållit inte var mycket betydande summor. Försvårande för denne var dock den 

vilseledande bokföringen, dessutom var det av särskild betydelse att han systematiskt utövat 

skattebrott. Vid en samlad bedömning ansåg HD att skattebrotten var grova och dömde J.U. i 

enlighet med 4 § SkBrL. 

 

3.4.2 NJA 1979 s. 286 

Åklagaren yrkade åtal mot A.O. för grovt skattebrott då denne lämnat oriktiga uppgifter i sina 

självdeklarationer genom att underlåta att uppta inkomster till ett sammanlagt belopp av cirka 

330 000 kr. Detta ledde till att skatt påfördes med för lågt belopp. Åklagaren bedömde brottet 

som grovt då det var fråga om vilseledande bokföring och undandragandet berört ett mycket 

betydande belopp. A.O. hade underlåtit att bokföra det undandragna beloppet i det företag han 

drev, istället placerades pengarna i ett kassaskåp. För att dölja detta förfarande avlägsnades den 

faktura som betalningen hade skett mot och en annan ny faktura fick istället samma 

fakturanummer. Då A.O. ensam skött företagets bokföring kunde denne fritt förfoga över 

pengarna. I en dom från Kammarrätten (KR) i Jönköping hade de funnit att A.O. själv skulle 

taxeras för detta belopp såsom erhållen lön från bolaget. Domen fastslog även A.O:s 

möjligheter att fritt disponera summan pengar inte hade minskat trots att dessa vid behov kunde 

ställas till bolagets förfogande. TR ansåg det utrett att beloppet kommit A.O. tillgodo som lön 

och därmed förelåg förutsättningar för eftertaxering av både inkomst och förmögenhet. 

Domstolen dömde därmed A.O. för grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. 

HovR anförde att pengarna inte kommit A.O. till godo och därmed skulle han inte anses 

personligen skattskyldig till beloppen. A.O. hade således inte gjort sig skyldig till skattebrott 

genom underlåtenhet att uppta beloppen i sin egen deklaration. Gällande domen från KR fann 

HovR sig förhindrad att beakta att beloppet inte upptagits i företagets deklaration, således kunde 

A.O. därigenom inte ha gjort sig skyldig till skattebrott. HovR ogillade därmed åtalet. 
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HD ansåg däremot det var uppenbart att A.O. kunde förfoga över de inbetalda medlen för 

eget bruk. Domstolen fann att det saknades skäl för att frångå den bedömning som KR gjort 

och ansåg A.O. skyldig att personligen erlägga skatt för de undandraga beloppen från bolaget. 

Genom underlåtandet av detta i sin egen deklaration hade A.O. lämnat oriktiga uppgifter, vilket 

medfört att han påförts en för låg skatt. Vidare ansåg domstolen att A.O. haft uppsåt för 

undandragandet av beloppet från beskattning, detta oberoende av huruvida beloppet var att anse 

som skattepliktigt för honom eller bolaget. HD ansåg att A.O. gjort sig skyldig till ansvar för 

skattebrott. Det faktum att de oriktiga uppgifterna avsett mycket betydande belopp och att A.O. 

använt falsk bokföring resulterade i att brotten ansågs grova. HD dömde därmed A.O, i enlighet 

med TR:s dom, för grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. 

 

3.4.3 Systematiskt begångna brott 

Vid bedömningen huruvida brottet är grovt ska bland annat beaktas om gärningen ingått som 

ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Med lydelsen “led” har lagstiftaren åsyftat att 

en gärning ska ses i ett större sammanhang.72 Rättsfallen NJA 1944 s. 555 och NJA 1984 s. 889 

påvisar att varje brott i en serie kan uppgraderas till grovt brott. I ett annat rättsfall, NJA 1985 

s. 444, hänfördes brotten däremot till en högre svårighetsgrad först i de senare leden av 

brottsligheten. Detta på grund av att två av gärningarna begicks avsevärd lång tid före de övriga 

brotten och framstod inte som led i den systematiska brottsligheten. HD har i NJA 2007 s. 973 

diskuterat problematiken med att uppgradera brotten redan vid de inledande gärningarna i ett 

förfarande som med tiden blivit systematisk. Enligt hovrättsassessorn Mats Sunnqvist, bör varje 

brott som ingått i en brottslig verksamhet uppgraderas till grovt brott först då gärningsmannen 

haft en plan för den fortsatta brottsligheten, eller haft likgiltighetsuppsåt till att brottsligheten 

skulle fortgå på likartat sätt.73 

Vid systematiskt begångna brott kan även samtliga brott i en serie bedömas som ett samlat 

grovt brott. Detta kan exempelvis avse då flera ringa brott har begåtts och dessa gärningar 

bedöms som ett grovt brott. En uppgradering av flera systematiskt begångna brott till ett enda 

grövre brott bör, enligt Sunnqvist, förutsätta att gärningsmannen redan vid det första brottet haft 

en brottsplan eller insett risken att gärningen skulle leda till en brottslig verksamhet. Enligt 

Sunnqvist blir systemet mer konsekvent vid uppgradering av flera brott till ett grövre. Detta i 

sin tur leder till att jämförelsen mellan olika fall förbättras och att bedömningen blir mer 

enhetlig.74 Det är däremot inte alla förfaranden som, i vart fall ensamt, kan leda till att brottet 

anses som grovt. I förarbeten framhålls att mindre skatteundandragande inte ska bedömas som 

grova brott endast på den grunden att det rört sig om ett upprepat förfarande. Det är istället en 

sedvanlig helhetsbedömning som är avgörande för brottets rubricering.75 Nedan följer en 

djupare redogörelse för ett rättsfall där frågan om systematiskt begångna brott aktualiseras.  

  

3.4.3.1 NJA 1987 s. 201 

                                                 
72 Sunnqvist, Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott, SvJT 2011, s. 497. 
73 Sunnqvist, Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott, SvJT 2011, s. 511. 
74 Sunnqvist, Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott, SvJT 2011, s. 514. 
75 Prop. 1995/96:170, s. 112. 
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I rättsfallet hade B.O. redovisat oriktiga belopp gällande rörelsens omsättning och vinst. Han 

hade dessutom i sina deklarationer uppgett felaktiga uppgifter i syfte att bringa lägre 

inkomstskatt. De felaktiga deklarationerna samt felaktiga uppgifter om sociala avgifterna hade 

lämnats in under tre års tid och felaktig mervärdesskatt under ett års tid. Åklagaren ansåg att 

brottet var att betrakta som grovt då de rörde sig om upprepade deklarationstillfällen, 

vilseledande bokföring och undanhållna verifikationer. Efter en utförd taxerings- och 

skatterevision eftertaxerades B.O. beträffande nettointäkterna med en summa på 260 000 kr, en 

taxering som vunnit laga kraft vid TR:s prövning i detta mål. Enligt TR uppgick summan av 

B.O:s skattebrott till cirka 200 000 kr. Den summan, i samband med att B.O. fuskat med sin 

bokföring, ledde till att TR bedömde brottet som grovt i enlighet med 4 § SkBrL. 

HovR fann att den första deklarationen från år 1979 var preskriberad, därmed skulle åtalet i 

det avseendet lämnas utan bifall. Summorna från de resterande felaktigt inlämnade 

deklarationerna kunde enligt HovR:s mening inte i sig anses som grova. Med hänsyn till 

samtliga omständigheter ansåg dock HovR att brottet var grovt då detta skett upprepade gånger 

och genom felaktig bokföring. Summorna av de oriktiga mervärdesskattedeklarationerna 

ansågs av domstolen som ringa, men då det förelåg ett samband mellan dessa och övriga 

skattebrott bedömdes de som skattebrott. HovR ändrade därmed domen och ansåg att 

åtalspunkten rörande 1979 års deklaration skulle lämnas utan bifall. B.O. dömdes för skattebrott 

enligt 2 § SkBrL samt grovt skattebrott med stöd av 4 § SkBrL. 

HD bedömde att var och en av summorna som undandragits från beskattning genom 

deklarationerna, vanligtvis räknas som mycket betydande. Tillsammans med de faktum att B.O. 

använt felaktig bokföring borde dessa handlingar bedömas som grova. HD ansåg dock att 

brottet inte var av synnerligen farlig art då B.O. inte upprättat några falska handlingar. Det var 

inte heller fråga om en planerad och systematisk brottslighet. Vid en samlad bedömning av alla 

omständigheter gällande deklarationerna gjorde HD bedömningen att brottet var av 

normalgraden enligt 2 § SkBrL. Det faktum att det även fanns ett nära sammanband mellan 

föregående skattebrott och de oriktiga mervärdesskattedeklarationerna bedömdes även dessa 

brott som skattebrott, trots att beloppen endast var av ring art. För sina gärningar dömdes B.O. 

till skattebrott enligt 2 § SkBrL. 

 

3.5 Rättsfall 

Nedan följer en beskrivning av ytterligare tre rättsfall som har betydelse på rättsområdet. 

 

3.5.1 NJA 1980 s. 359 I och II 

I 

I målet yrkade åklagaren att fabrikör R.B. skulle dömas för grovt skattebrott och i andra hand 

för skattebrott. R.B. hade uppsåtligen underlåtit att i bolagets deklaration redovisa inkomst från 

en försäljning till Tyskland på cirka 50 000 kr. Detta skulle ha resulterat i ett skattebelopp på 

cirka 30 000 kr. Istället kvittade R.B. inkomsten mot utelämnade intäkter av belopp som inte 

kunde göras avdrag på i deklarationen. TR ogillade åtalet med hänvisning till att kvittningen 

var lagenlig. HovR ansåg att R.B. vid tillfället känt till den oriktiga uppgiften med utelämnad 

inkomst. Till skillnad från TR, fann HovR att kvittningen inte helt skulle befria R.B. från ansvar 
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för skattebrott. Skattebrottet rörde ett avsevärt belopp, men inte så betydande att brottet av den 

anledningen kunde anses vara grovt. Enligt HovR var det nödvändigt att även beakta att R.B. 

medverkat vid inskaffandet av ett osant intyg från den tyska firman. Mot bakgrund av det 

anförda menade HovR att R.B. gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.  

HD menade att R.B. gjort sig skyldig till uppsåtligt skattebrott. Till skillnad mot HovR ansåg 

de inte att varken beloppet på 30 000 kr eller övriga omständigheter i fallet var tillräckliga för 

att gärningen skulle bedömas som grov. Inte heller det osanna intyget skulle påverka 

bedömningen då detta uppkommit efter att skattebrottet fullbordats. HD dömde därmed R.B till 

skattebrott enligt 2 § SkBrL. 

 

II 

Det andra rättsfallet i NJA 1980 s. 359 är ett liknande fall som det föregående. Åklagaren yrkade 

att direktör S.E, i företagets deklaration, hade underlåtit att uppta cirka 725 000 kr i 

försäljningsinkomst. Bolaget hade därmed påförts skatt som var cirka 250 000 kr för låg. S.E. 

hade framställt och fogat falska verifikationer genom vilseledande bokföring. Brottet 

betraktades som grovt då beloppet var av betydande summa. S.E. erkände att han begått 

skattebrott, men bestred yrkandet om grovt skattebrott och hävdade att summan för påförd skatt 

endast var cirka 85 000 kr för låg. TR biföll åklagarens yrkande och dömde S.E. till grovt 

skattebrott enligt 4 § SkBrL. HovR å sin sida biföll S.E:s yrkande och ansåg att summan för 

påförd skatt endast var cirka 85 000 kr. Summan ansågs vara avsevärd men inte ett mycket 

betydande belopp. Vid en sammanvägd bedömning fann HovR att brotten inte var av 

synnerligen farlig art och ändrade därmed brottsrubriceringen till skattebrott enligt 2 § SkBrL. 

I HD anförde åklagaren samma grunder för sitt yrkande som i tidigare instanser och menade 

således att S.E. skulle dömas för grovt skattebrott. HD gjorde samma bedömning som HovR 

och ansåg att summan för påförd skatt endast vara cirka 85 000 kr för låg. Trots att S.E. använt 

vilseledande bokföring samt satt ihop falska och osanna verifikationer, ansåg HD att S.E. inte 

gjort sig skyldig till grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. S.E. dömdes därmed till skattebrott i 

enlighet med 2 § SkBrL. 

 

 

3.5.2 NJA 1988 s. 292 

I målet hade J.W. bedrivit verksamhet utan att föra föreskrivna böcker och att anmäla företaget 

för mervärdesskatteregistrering. Detta hade skett uppsåtligen för att undvika att mervärdesskatt 

påfördes under fyra års tid med en totalsumma på cirka 315 000 kr. För att försöka dölja detta 

upprättade J.W. falska handlingar av olika slag. J.W. själv ansåg inte verksamheten utgöra en 

rörelse utan istället ett företag han skapat i utbildningsverksamhet. Därmed var han inte skyldig 

att registrera detta för mervärdesskatt. I tre förvaltningsrättsdomar från 1984 ansågs J.W:s 

verksamhet dock vara en rörelse. TR var av den uppfattningen att de ansåg J.W:s firma vara en 

rörelse. I och med det var J.W. även bokföringspliktig och skyldig att anmäla företaget för 

mervärdesskatt. J.W. hade underlåtit att fullgöra sin skyldighet och med hänsyn till beloppens 

storlek ansåg TR att handlingen skulle bedömas som grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. 

HovR ansåg, i likhet med TR, att J.W:s företag varit skyldig att redovisa mervärdesskatt och 

att J.W. uppsåtligen underlåtit detta i syfte att undgå skatt. Domstolen menade däremot att den 
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summa som J.W. undanhållit mervärdesskatt var betydligt mindre än vad åklagaren och TR 

ansåg. Summan uppkom enligt HovR endast till cirka 110 000 kr. Detta då de ändrat antalet 

undanhållna deklarationer från fyra till tre samt ansett att företaget kunnat kvitta vissa inkomster 

mot utgifter och därmed fått ett lägre överskott. Då HovR gjort denna justering av undanhållit 

skattebelopp, ansågs brottsligheten inte längre vara grov och J.W. dömdes för skattebrott enligt 

2 § SkBrL. HD instämde i HovR:s bedömning och ansåg att handlingen skulle bedömas som 

skattebrott. 
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4. Analys 

För att ett fullbordat skattebrott ska föreligga krävs att samtliga rekvisit i 2 § SkBrL är 

uppfyllda. Det är först efter domstolen konstaterat att den skattskyldige begått ett skattebrott 

som en bedömning inleds för att avgöra brottets allvarlighetsgrad. Huruvida brottet betraktas 

som skatteförseelse, skattebrott eller grovt skattebrott är således steg två i 

bedömningsprocessen. Kapitlet inleds med att analysera rekvisiten i 2 § SkBrL för att sedan 

analysera hur en bedömning görs för att fastställa brottets grad. Först behandlas 

gränsdragningen mellan lagligt förfarande och skatteförseelse. Därefter analyseras 

gränsdragningen mellan skatteförseelse och skattebrott och avslutningsvis behandlas grovt 

skattebrott. 

 

4.1 På annat sätt än muntligen 

Det första rekvisitet som måste vara uppfyllt för att begå skattebrott är att uppgiftslämnandet 

ska ske på annat sätt än muntligen. Det saknas formkrav för hur uppgiften ska lämnas, däremot 

framgår det av förarbeten att det i regel krävs att handlingen har upprättats på föreskrivet 

formulär och är undertecknad av den skattskyldige. Det avgörande är dock om den bristfälliga 

uppgiften framstår eller bort framstå som ett tjänligt bevismedel för behörig myndighet. Någon 

närmare precisering av vad som avses med begreppet ”tjänligt bevismedel” saknas, vilket kan 

leda till vissa bedömningssvårigheter. Det går att ifrågasätta hur bedömningen görs för att 

konstatera när uppgiften utgör ett tjänligt bevismedel och i vilka avseenden bevisen kan anses 

brista. Enligt vår mening bör det förutsättas att uppgiften i vart fall är läsbar och att den 

skattskyldige kan identifieras. Kravet på identifiering torde ha särskild betydelse i de fall 

undertecknande saknas av den skattskyldige. Om kraven på läsbarhet och identifiering inte är 

uppfyllda, anser vi att uppgiften inte bör betraktas som ett tjänligt bevismedel. Detta då det 

torde vara problematiskt för en myndighet att fatta ett beskattningsbeslut utan möjlighet att tyda 

uppgiften och kunna identifiera personen. 

 

4.2 Uppsåtligen 

Det andra rekvisitet i 2 § SkBrL är att den skattskyldige ska haft uppsåt när denne lämnade 

uppgiften. Uppsåtet ska täcka samtliga objektiva brottsförutsättningar. Det är således inte 

tillräckligt att den skattskyldige enbart lämnar en oriktig uppgift med uppsåt. Det förutsätts även 

att den skattskyldige haft vetskap om att den oriktiga uppgiften skulle utgöra underlag för 

myndighetens beslut och att denne insett att uppgiften skulle kunna förorsaka ett felaktigt 

beskattningsbeslut. Om den skattskyldige haft denna insikt och detta inte avhållit denne från att 

lämna handlingen, är samtliga objektiva brottsförutsättningar uppfyllda. I NJA 2004 s. 176 

uttalade HD att avgörande för huruvida likgiltighetsuppsåt föreligger är ifall förverkligandet av 

effekten eller förekomsten av omständigheterna vid gärningstillfället inte medfört tillräckligt 

starka skäl från att avstå från gärningen. Enligt vår mening tyder HD:s uttalande på att 

likgiltighetsuppsåt inte avser vilken inställning gärningsmannen har till gärningen i en 

hypotetisk situation. Uppsåtsformen torde istället avse gärningsmannens attityd som denne vid 

gärningen hade till förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten. Om det 
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kan anses bevisat att gärningsmannen haft en positiv eller i vart fall en likgiltig inställning till 

effektens förverkligande eller förekomsten av gärningsomständigheten, finner vi att gärningen 

bör anses ha begåtts med uppsåt.  

Det faktum att förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheterna vid 

gärningstillfället ska vara så stark att det för gärningsmannen saknas skäl att avstå från 

gärningen, kan enligt vår uppfattning tyda på två olika faktorer. Antingen att gärningsmannen 

benägenhet att begå brott är så stark såtillvida att konsekvenserna av handlandet inte påverkar 

dennes handlingssätt. Det kan även indikera att förverkligandet av effekten eller förekomsten 

av omständigheterna vid gärningstillfället inte för gärningsmannen framstår som tillräckligt 

allvarliga. 

Uppsåtskravet gäller även för den som medverkat till en brottslig gärning. I rättsfallet NJA 

2007 s. 929 ansåg såväl TR som HovR att det inte var bevisat att R.T, som åtalades för medhjälp 

till skattebrott, haft uppsåt att medverka till brott. I målet uppgav R.T. att han kände till att de 

personer som tog emot pengarna bedrev brottslig verksamhet. Enligt vår mening talar detta för 

att R.T. borde ha insett att han medverkat i en brottslig verksamhet. För ansvar fordras dock att 

R.T:s uppsåt täcker det faktum att han genom kontantuttagen främjat C.B:s och G.K:s 

gärningar. R.T. överlämnade inte kontanterna personligen till C.B. och G.K. utan till annan 

person. Det bör dock finnas risk att personen som mottog kontanterna vidarebefordra dem till 

C.B. och G.K. Med stöd av detta finner vi, i likhet med HD, att R.T. objektivt sätt främjat deras 

gärningar. För ansvar förutsätts även att R.T. haft uppsåt som täcker att huvudbrottet kommer 

till stånd. Av utredningen i målet ansågs det inte visat att R.T. haft insikt om att han genom 

hanteringen av kontanterna medverkade till skattebrott. R.T. kände till att de personer som tog 

emot pengarna sysslade med brottslig verksamhet. Med hänsyn till detta anser vi att R.T. även 

borde insett att det förelåg risk för att kontanthanteringen ingick som ett led i en verksamhet 

som innebar att oriktiga uppgifter lämnades till Skatteverket. Han torde då även ha insett att 

detta skedde i syfte att undandra skatter och avgifter från det allmänna. I ett sådant avseende är 

förutsättningarna uppfyllda för att dömas för medhjälp till C.B:s och G.K:s grova skattebrott, 

vilket var den slutsatsen domstolen kom fram till. 

 

4.3 Oriktig uppgift 

Oriktig uppgift är det tredje rekvisitet i 2 § SkBrL. Enligt förarbeten går det vanligtvis att avgöra 

om en uppgift är oriktig. Lydelsen ”vanligtvis” indikerar att det i vissa fall kan föreligga 

bedömningssvårigheter. De oriktiga uppgifterna består i regel av oriktiga sifferuppgifter i 

kombination med felaktiga eller bristfälliga redogörelser för sakförhållanden som har betydelse 

för myndighetens beslut. Enligt vår uppfattning antyder detta att oriktiga uppgifter kan 

uppkomma på andra sätt, även om det möjligen är sällsynt förekommande. Det går i ett sådant 

avseende att ifrågasätta om bedömningen att göra en jämförelse mellan uppgifterna i handlingen 

och de faktiska förhållandena alltid är tillräckligt för att avgöra huruvida uppgiften är oriktig. 

Av doktrin framgår att om en skattskyldig exempelvis yrkar avdrag för utgifter som denne 

ådragit sig, men där dessa inte är avdragsgilla, föreligger ingen oriktig uppgift. I de hänseenden 

den skattskyldige istället yrkar avdrag för en utgift som denne inte haft eller med större belopp 

än vad som lagts ut, anses personen däremot har lämnat en oriktig uppgift. Doktrin påvisar 

därmed att det kan vara tillräckligt att bedöma huruvida uppgifterna i deklarationen 
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överensstämmer med de verkliga förhållandena. Om exempelvis ett yrkande avser 

sifferuppgifter med ett större belopp än det verkliga beloppet, och detta sker uppsåtligen i syfte 

att undandra skatt, anses det således föreligga en oriktig uppgift. I förarbeten anges dessutom 

inte hur en bedömning annars kan göras för fastställelse av uppgiftens oriktighet. En anledning 

till detta kan vara att det är problematiskt att finna andra faktorer som är relevanta att beakta 

och som kan utgöra föremål för bedömningen. 

När det konstaterats att oriktig uppgift har lämnats blir frågan om straffansvar för lämnande 

av dessa uppgifter nästa steg i bedömningen. Frågan behandlas bland annat i NJA 2012 s. 247. 

I målet var det ostridigt att H.S. uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i deklarationen med syfte 

att undandra skatt. H.S. yrkade befrielse från ansvar på den grunden att hon gjort en frivillig 

rättelse. Enligt 12 § SkBrL ska den som på eget initiativ vidtar åtgärder som medför att skatten 

kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, inte dömas till ansvar enligt 2–8 

§§ SkBrL. Med hänsyn till detta, kan det anses att H.S. borde frias från ansvar. HovR gjorde 

dock en annan bedömning och fällde H.S. för ansvar till skattebrott, vilket kan ifrågasättas då 

en frivillig rättelse enligt 12 § SkBrL utgör skäl till att inte dömas för ansvar. Omständigheterna 

i fallet var däremot sådana att det inte var möjligt att fastställa rätt skatt, trots de kompletteringar 

som H.S. hade sänt in. Förutsättningarna för att befrias från ansvar enligt bestämmelsen är 

därmed inte uppfyllda. Mot bakgrund av detta får det anses att domstolen gjorde en korrekt 

bedömning. 

 

4.4 Fara för undandragande av skatt 

För att begå skattebrott krävs, utöver att den skattskyldige uppsåtligen lämnat oriktig uppgift, 

att förfarandet ger upphov till fara för att skatt ska undandras det allmänna. Regeringen har 

uttalat att farerekvisitet måste ges en tämligen vidsträckt innebörd. Vad som mer precist avses 

med ”tämligen vidsträckt innebörd” framgår dock inte, vilket kan leda till vissa oklarheter. Ett 

exempel där fara för skatteundandragande normalt inte kan anses föreligga har däremot angetts 

i förarbetena. Det är i de fall en oriktig uppgift omfattas av en obligatorisk 

kontrolluppgiftsskyldighet. En avgörande faktor för farerekvisitet bör då vara huruvida en 

kontrolluppgift har lämnats. I de fall en sådan skyldighet har fullgjorts, anser vi att fara för 

skatteundandragande är begränsad. Det bör i en sådan situation endast föreligga fara då en 

oriktig kontrolluppgift har lämnats och den skattskyldige inte gör en rättelse i efterhand. I annat 

fall anser vi att myndigheten bör kunna upptäcka en eventuell fara vid deras kontroll. Likaså 

om myndigheten har möjlighet att kontrollera en uppgift mot uppgifter i skatteregistret, torde 

de kunna upptäcka felet då dessa inte är förenliga med de uppgifter som finns i skatteregistret. 

Om en oriktig uppgift inte omfattas av en obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet bör det 

innebära, med hänsyn till Regeringens uttalande, att det kan föreligga fara för att skatt 

undandras det allmänna. Risken för fara torde i vart fall anses större då myndigheten inte har 

samma möjlighet att upptäcka felen. 

I rättsfallet NJA 2003 s. 499 aktualiseras frågan gällande fara för undandragande av skatt. 

Domstolen ansåg att det förelåg en konkret fara för undandragande av skatt på grund av att K.O. 

lämnat oriktiga sifferuppgifter i deklarationen. Bedömningen grundades på att de felaktiga 

uppgifterna upptäcktes av Skatteverket vid en särskild genomförd kontroll. Utifrån HovR:s 

bedömning, torde en konkret fara anses föreligga om felet sannolikt inte skulle ha upptäckts vid 
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en normal rutinmässig kontroll. Enligt vår mening tyder detta på att Skatteverket inte ska 

behöva vidta mer omfattande åtgärder än vad som kan anses vara rimligt för att fatta ett 

välgrundat beskattningsbeslut. En väsentlig fråga i sammanhanget blir då vad som omfattas av 

en normal rutinmässig kontroll. Om den oriktiga uppgiften är av sådan beskaffenhet att den inte 

kan upptäckas på något annat sätt än vid exempelvis revision, anser vi att farerekvisitet bör vara 

uppfyllt. Detta då revision inte är en av Skatteverkets primära uppgifter och bör därmed inte 

anses ingå i en normal rutinmässig kontroll.  

Att det ska föreligga fara för att skatt eller avgift påförs med för lågt belopp eller 

tillgodoräknas med för högt belopp gäller även då den skattskyldige underlåter att lämna 

deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven handling. Därmed har farerekvisitet 

avgörande betydelse för skattebrottets fullbordan även för det passiva brottet. Vid underlåtenhet 

föreligger fara då myndigheten inte får reda på skattesubjektets existens. Om Skatteverket 

däremot kan ta reda på skattesubjektets existens, finner vi att det inte kan anses föreligga en 

konkret fara för skatteundandragande. Detta då myndigheten bör har möjlighet att upptäcka att 

de föreskrivna uppgifterna inte är inlämnade i tid. Det har ingen betydelse när myndigheten 

fattar beslut i beskattningsfrågan utan brottet anses fullbordat då tidpunkten för inlämnandet till 

Skatteverket har passerat. Enligt vår uppfattning tyder detta på att myndighetens utövande inte 

ska vara den avgörande faktorn för brottets fullbordan. Lagändringen antyder att det ansetts 

nödvändigt att ansvaret istället åvilar den skattskyldige. Vidare torde reformändringen innebära 

att den skattskyldige i högre grad är den som kan påverka huruvida ett skattebrott anses 

fullbordat. 

 

4.5 Gränsdragningen mellan skatteplanering och skattebrott 

Skatteplanering är ett sätt att minimera den skatt som ska betalas in till staten i största möjliga 

mån. Ändock redovisas alla inkomster och tillgångar på ett riktigt sätt, därigenom döljs inget 

från Skatteverket. När förfarandet övergår till ett döljande av inkomster och tillgångar blir det 

istället ett brottsligt förfarande. Gränsen mellan ringa skattebrott som regleras i 3 § SkBrL och 

skatteplanering som är tillåtet enligt lag kan därmed vara svår att utröna. Enligt vår uppfattning 

är dessa förfaranden komplicerade och kräver viss kunskap av de inblandade. Utan kunskap 

kan den enskildes handlande, som var tänkt som ett lagligt förfarande, övergå till en brottslig 

handling.  

    I 3 § SkBrL återfinns däremot ett krav på uppsåt som måste vara uppfyllt för att det ska vara 

fråga om ett brottsligt förfarande. Föreligger inget uppsåt kan personen således inte dömas för 

skattebrott. Detta leder till att det kan vara svårt att bedöma huruvida en tänkt skatteplanering 

som övergår till ringa skattebrott är att anse som olaglig. Å ena sida är det ett uppsåtligt 

förfarande för att minimera den skatt som ska betalas till myndigheten. Å andra sida är det inte 

menat att bli ett olagligt förfarande. Frågan att behandla är då huruvida det föreligger uppsåt 

vid ett sådan förfarande. Det borde enligt vår mening föreligga uppsåt då tanken med 

skatteplaneringen inte endast är att minimera skatten, utan även att försöka undandra skatt. Om 

handlandet var tänkt som skatteplanering, men att den skattskyldige med tiden försökt dölja 

vissa inkomster och tillgångar i syfte minimera skatten, anser vi att denne inte haft uppsåt att 

begå brott. Detta med hänsyn till att minimera den skatt som ska betalas in till Skatteverket inte 

är ett brottsligt förfarande. 
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I rättsfallet NJA 1984 s. 384 enades åklagare och företrädare för Skatteverket att 

undandragandet av skatt ska överstiga minst tre fjärdedelar av det gällande prisbasbeloppet för 

att en brottsanmälan ska upprättas. Enligt senare praxis är beloppet höjt till ett prisbasbelopp. 

Detta tyder på att rättsskipningen accepterat ett allt högre undandragande skattebelopp de senare 

åren. Enligt vår mening är detta ett steg i fel riktning. Toleransen för skatteundandragande borde 

inte öka utan snarare minska. Detta i synnerhet då det blivit enklare för framförallt företag att 

sköta redovisningar elektroniskt istället för i böcker. En anledning till ett höjt prisbasbelopp kan 

däremot vara på grund av att penningvärdet borde vara högre idag än på 80-talet. Om så är 

fallet, anser vi ändock att prisbasbeloppet inte bör höjas då detta kan leda till att antalet 

skattebrott ökar. 

 

4.6 Gränsdragningen mellan skatteförseelse och skattebrott 

Skatteförseelse omfattar endast ringa fall av skattebrott. Av 1971 års förarbete framgår att ingen 

beloppsgräns mot brott av normalgraden kan anges. Det är istället en helhetsbedömning som 

får göras med beaktande av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Att ingen beloppsgräns 

kan anges utan att gränsen får avgöras med hänsyn till omständigheterna kan indikera att det är 

problematiskt att ha en lagstadgad regel som fastställer när det föreligger ringa brott. Enligt 

förarbeten bör gärningar av typen otjänliga försök, som ”passerat” beskattningskontrollen, 

falla in under begreppet ringa brott. Detta även ifall det undanhållna skatte- och avgiftsbeloppet 

inte är obetydligt. Enligt vår mening tyder detta på att de övriga omständigheterna har relativt 

stor inverkan på bedömningen. Detta då uttalandet antyder att ett förfarande inte nödvändigtvis 

betraktas vara av normal allvarlighetsgrad trots att beloppet är betydande.  

    I praxis framhålls att den mest väsentliga omständigheten som ska beaktas är det aktuella 

belopp som riskeras att undandras. Utifrån detta går det att ifrågasätta uttalandet i förarbetena 

att gärningar av typen otjänliga försök bör anses som ringa brott trots att beloppet är en 

betydande summa. Med stöd av praxis torde sådana förfaranden istället anses vara av 

normalgraden, förutsatt att beloppet är betydande. Det är däremot möjligt att gärningar av typen 

otjänliga försök betraktas som bagateller såtillvida att ett betydande belopp inte kan ändra 

brottsrubriceringen.  

    I NJA 1984 s. 384 hade O.E. i sin deklaration lämnat oriktiga uppgifter vilket skulle leda till 

en för låg skatt med cirka 7 000 kr. För att undvika onödiga rättsfall i domstolen menade HD 

att gränsen mellan skattebrott och skatteförseelse bör ställas relativt högt. Det aktuella beloppet 

i målet ansåg domstolen var av sådan storlek att brottet var ringa. De övriga omständigheterna 

i fallet ledde inte till en strängare grad. För att brottet ska vara av normalgraden torde det, med 

hänsyn till rättsfallet, krävas att beloppet är avsevärt högre än 7 000 kr och att de övriga 

omständigheterna betraktas som relativt allvarliga.   

 

4.6.1 Särskilda skäl 

För att åtal mot brott enligt 3 § SkBrL ska kunna väckas, krävs enligt 13 § SkBrL att det är 

påkallat av särskilda skäl. Det framgår av förarbeten att särskilda skäl bör i regel föreligga om 

gärningsmannen inte kan påföras någon administrativ sanktion för sitt handlande. I förarbeten 

framhålls att hänsyn även ska tas till omständigheterna då brottet begicks vid bedömningen 
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huruvida åtal ska väckas. Detta tyder enligt vår uppfattning på att särskilda skäl inte 

nödvändigtvis behöver föreligga enbart på den grunden att någon administrativ sanktion inte 

kan påföras. Det kan likaså föreligga särskilda skäl om omständigheterna vid den begångna 

gärningen talar för detta.   

    I rättsfallet NJA 1992 s. 150 hade åklagaren inte uttryckligen gjort något uttalande om 

förekomsten av begreppet enligt 13 § SkBrL. Den tilltalade förnekade ansvar för skattebrott 

och gjorde gällande att det inte var styrkt att åtalet var påkallat av särskilda skäl. Enligt HD 

ansågs åklagaren däremot ha gjort en bedömning att åtal för skatteförseelse varit påkallat av 

särskilda skäl. Enligt vår mening påvisar rättsfallet att åklagaren uttryckligen måste uttala sig 

om begreppet för att det ska anses visat att åtal är påkallat av särskilda skäl. Detta torde ha 

särskild betydelse i de avseenden det förekommer en situation som inte omfattas av någon av 

de omständigheter som anges som exempel i förarbetena.  

 

4.7 Grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL 

4 § SkBrL reglerar ansvar för grovt skattebrott. Vid bedömningen huruvida ett skattebrott är 

grovt ska bland annat beaktas om förfarandet rört ett mycket betydande belopp. En av 

kvalifikationsgrunderna är således om brottet rört ett “mycket betydande belopp”. Vad som mer 

precist menas med detta framgår dock inte av förarbetena. Beloppet är istället något som över 

åren har arbetats fram genom praxis. Beloppsgränsen är enligt praxis tio prisbasbelopp. 

Understiger det undandragna beloppet den summan bör detta således innebära att skattebrottet 

inte är grovt. I 4 § 2 st. SkBrL finns däremot flera kvalifikationsgrunder som ska beaktas. Det 

som även påverkar bedömningen är om gärningsmannen använt falska handlingar eller 

vilseledande bokföring. Av doktrin framgår däremot att falska handlingar inte uttryckligen kan 

leda till att ett skattebrott är grovt. Om gärningsmannen använt falska handlingar, torde det 

således ställas krav på att den skatt som undandras överstiger tio prisbasbelopp för att brottet 

ska anses grovt. I annat fall bör brottet, med stöd av doktrin, betraktas som ett brott av 

normalgraden. 

    Ytterligare en kvalifikationsgrund som ska beaktas är om brottet i övrigt varit av synnerligen 

farlig art. Av förarbeten framgår endast att begreppet i första hand syftar på gärningsmannens 

tillvägagångssätt. Det går därmed att ifrågasätta vilka tillvägagångssätt som anses vara av 

synnerligen farlig art. Enligt vår mening bör synnerligen farlig art i vart fall föreligga då 

gärningsmannen använt sig av falskdeklaration, förutsatt att det rört ett mycket betydande 

belopp och att förfarandet skett vid upprepade tillfällen. Gärningsmannens handlande, att dölja 

de verkliga förhållandena, har i ett sådant avseende troligtvis skett med uppsåt i syfte att 

undandra ett mycket betydande belopp. Förfarandet borde därmed anses vara av synnerligen 

farlig art då det undandragna skattebeloppet blir högre desto längre brottsligheten fortgår.  

 

4.7.1 Systematiskt begångna brott 

Den sista kvalifikationsgrunden som ska beaktas vid bedömningen huruvida brottet är grovt är 

om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Vid systematiskt 

begångna brott kan varje brott i en serie uppgraderas till grovt brott, alternativt kan samtliga 

brott i en serie bedöms som ett samlat grovt brott. I NJA 1985 s. 444 hänfördes brotten till en 
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högre allvarlighetsgrad först i de senare leden av brottsligheten. Anledningen till detta var att 

två av gärningarna begicks avsevärd lång tid före de övriga brotten. Rättsfallet kan därmed 

anses påvisa att det krävs att gärningarna måste ha begåtts under en viss tidsperiod för att de 

ska anses ingå som ett led i en systematisk brottslighet. Det saknas däremot en fastställd tid 

som de aktuella gärningarna ska ha begåtts under, vilket kan innebära att domstolen får göra en 

bedömning i varje enskilt fall. En avsevärd lång tid bör enligt vår mening i vart fall föreligga 

om mer än fem år har förflutit. Detta med stöd av rättsfallet där det ansågs att de två första 

brotten begicks omkring fem år tidigare än de övriga brotten. 

Bortsett från de två första brotten i NJA 1985 s. 444 som ansågs ha begåtts avsevärt lång tid 

före, hade de flesta av de övriga brotten begåtts under ett års tid. Detta kan enligt vår uppfattning 

ha påverkat domstolens bedömning såtillvida att de två första brotten inte ansågs ingå som ett 

led den systematiska brottsligheten. Om brotten hade varit jämnare fördelade under hela 

perioden för brottsligheten, hade bedömningen möjligen blivit annorlunda. I ett sådant 

hänseende hade det varit kortare tidsspann mellan samtliga brott och det kan därmed finnas 

större risk att betrakta brotten som systematiska. 

En annan väsentlig faktor för bedömningen huruvida det är en systematisk brottslighet är 

ifall ett förfarande har inträffat vid upprepade tillfällen. Hur många gånger ett förfarande ska 

ha inträffat för att det ska vara fråga om upprepade tillfällen går inte att utläsa av praxis. Enligt 

vår uppfattning torde antalet tillfällen inte ställas särskilt högt. Rättsfallet NJA 1987 s. 201 

påvisar däremot att antalet upprepade förfaranden är beroende av hur lång tid brottsligheten har 

pågått. Med stöd av rättsfallet bör ett år anses tillräckligt för att utgöra en systematisk 

brottslighet. 

Hovrättsassessorn Mats Sunnqvist framhåller i sin artikel att varje brott som ingått i en 

brottslig verksamhet bör uppgraderas till grovt brott först då gärningsmannen haft en plan för 

den fortsatta brottsligheten, eller haft likgiltighetsuppsåt till att brottsligheten skulle fortgå på 

likartat sätt. Enligt vår mening bör detta innebära att gärningsmannen inte endast ska haft uppsåt 

att begå ett brott. För att varje brott ska uppgraderas till grovt brott torde det förutsättas att 

gärningsmannen redan vid den första gärningen ska haft avsikt att begå flera brott. Detsamma 

borde enligt vår uppfattning gälla vid en uppgradering av flera systematiskt begångna brott till 

ett enda grövre brott. I dessa fall bör det däremot krävas att brotten är av sådan karaktär att det 

kan anses rättsligt korrekt att uppgradera brotten. Detta med hänsyn till NJA 1987 s. 201 där 

HD ansåg att det aktuella brottet inte var av synnerligen farlig art och kunde på den grunden 

inte betraktas som grov.   

4.7.2 Rättsfall 

I rättsfallen NJA 1980 s. 359 I och II behandlas frågan huruvida gärningen är att anse som 

skattebrott eller grovt skattebrott. I rättsfallet NJA 1980 s. 359 I hade R.B. undandragit skatt 

med cirka 30 000 kr. HovR ansåg att beloppet inte var så betydande att det utgjorde skäl att 

betrakta brottet som grovt. Brottet ansågs dock vara grovt på grund av att R.B. medverkat att 

inskaffa ett osant intyg från en tysk firma. HD gjorde däremot en annan bedömning och anförde 

att varken beloppet på 30 000 kr eller de övriga omständigheterna i fallet var tillräckligt för att 

gärningen skulle bedömas som grov. 

Rättsfallet tyder på att beloppet som undandras inte nödvändigtvis är ensamt avgörande för 

att brottet ska anses vara grovt. Detta med hänsyn till att HovR menade att beloppet inte var en 
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betydande summa och ansågs på den grunden inte medföra att brottet var grovt. Det avgörande 

var istället de övriga omständigheterna i fallet. HovR:s bedömning kan även indikera att det 

belopp som undandras eller övriga omständigheter kan vägas upp mot det andra såtillvida att 

brottet betraktas som grovt på grund av någon av faktorerna. 

I det andra rättsfallet, NJA 1980 s. 359 II, hade skatt påförts med ett belopp som var cirka 

250 000 kr för låg. TR betraktade brottet som grovt då beloppet var en betydande summa. HovR 

och HD ansåg emellertid att summan för påförd skatt endast var cirka 85 000 kr och att brottet 

därmed var av normalgraden. Det faktum att den åtalade använt vilseledande bokföring samt 

satt ihop falska och osanna verifikationer gav inte skäl till att bedöma brottet som grovt. 

I likhet med det första rättsfallet, ansåg HD i det andra fallet att övriga omständigheter inte 

ändrade brottsrubriceringen. Vi anser att detta indikerar att de övriga omständigheterna i fallet 

behöver uppnå en viss grad av allvarlighet för att brottet ska anses vara grovt. Detta med hänsyn 

till att HD ansåg att osanna fakturor, vilseledande bokföring samt falska och osanna 

verifikationer inte är tillräckligt allvarliga förfaranden för att det ska vara grovt skattebrott. Om 

beloppet inte ger skäl till att bedöma brottet som grovt, finner vi att allvarlighetsgraden torde 

ställas högre i dessa fall för de övriga omständigheterna för att gärningsmannen ska dömas för 

grovt skattebrott.  

Om rättsfallet NJA 1980 s. 359 II hade varit uppe för prövning idag, anser vi att målet 

möjligen hade fått ett annat utfall. Detta med hänsyn till att vilseledande bokföring har, efter 

målets avgörande, införts som en kvalifikationsgrund i 4 § SkBrL som särskilt ska beaktas 

huruvida brottet är grovt. Då den åtalade i målet hade använt vilseledande bokföring, bör detta 

således tala för att brottet är grovt. Den åtalades handlande, att använda vilseledande bokföring, 

torde i vart fall beaktas i högre utsträckning idag än innan införandet. 

  



Sida 37 av 43 

5. Sammanfattning av analys samt egna kommentarer 

Inledningsvis i detta kapitel kommer en sammanfattning av analysen och egna kommentarer att 

framföras gällande rekvisiten i 2 § SkBrL. Därefter presenteras skatteförseelse enligt 3 § SkBrL 

och slutligen ges en sammanfattning av grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. 

 

5.1 På annat sätt än muntligen 

Ett skattebrott fullbordas då en oriktig uppgift uppsåtligen lämnas till en myndighet, förutsatt 

att detta leder till fara för att skatt eller avgift undandras ska det allmänna. Det finns inget 

formkrav för hur uppgiften till myndigheten ska ha lämnats. Vanligtvis krävs dock att 

handlingen har upprättats på föreskrivet formulär och är undertecknad av den skattskyldige. 

Detta anser vi är aningen motsägande. Att det saknas formkrav torde enligt vår uppfattning 

innebära att en uppgift kan lämnas på vilket sätt som helst, såvida det inte sker muntligen. Om 

uppgiften inte är upprättad på föreskrivet formulär eller undertecknad, utesluter detta inte 

straffansvar. Det kan därmed ifrågasättas vilken betydelse kravet har då en formell brist ändock 

kan leda till ansvar. En mer tydlig och enhetlig beskrivning hur uppgiften ska lämnas anser vi 

är att föredra för att undvika eventuella oklarheter. Det avgörande för lämnandet är däremot 

huruvida den bristfälliga uppgiften framstår eller bort framstå som ett tjänligt bevismedel för 

behörig myndighet. Vad som innefattas med begreppet ”tjänligt bevismedel” går dock inte att 

fastställa utifrån förarbetena. Två förutsättningar vi anser i vart fall måste vara uppfyllda är att 

uppgiften är läsbar och att myndigheten har möjlighet att identifiera den skattskyldige.   

 

5.2 Uppsåtligen 

Uppsåtskravet förutsätter att det subjektiva uppsåtet täcker alla objektiva brottskriterier. 

Beträffande likgiltighetsuppsåt, torde gärningsmannens inställning till gärningen vara 

avgörande för huruvida uppsåtet är uppfyllt. Om uppsåtet i något avseende brister, kan inget 

skattebrott göras gällande. Enligt vår mening tyder detta på att uppsåtskravet ställs relativt högt. 

Om exempelvis den skattskyldige uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift, men att det för 

gärningsmannen inte är uppenbart att den skulle kunna förorsaka ett felaktigt 

beskattningsbeslut, täcker uppsåtet inte alla förutsättningar för att skattebrott ska föreligga. Det 

åligger åklagaren att visa att den skattskyldige handlat med uppsåt. Enligt vår uppfattning torde 

kravet i vissa fall kunna medföra bevissvårigheter. Bristande bevisning leder till att den 

skattskyldige inte kan dömas trots att denne möjligen faktiskt begått brott. Däremot anser vi att 

kravet på uppsåt är nödvändigt för att kunna åläggas ansvar. Om den skattskyldige kan bli dömd 

utan att denne haft avsikt att begå brott, kan detta resultera i att rättssäkerheten och kravet på 

förutsebarhet sätts ur spel. Detta med hänsyn till att den enskilde individen ska kunna förutse 

vilka handlingar som leder till brott. För att upprätthålla rättssäkerheten, finner vi följaktligen 

att uppsåtskravet är av väsentlig betydelse. 
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5.3 Oriktig uppgift 

Att utläsa av förarbetena torde det i regel gå att avgöra huruvida en uppgift är oriktig. Det borde 

dock inte utesluta att det kan förekomma vissa bedömningssvårigheter. Vid bedömningen görs 

vanligtvis en jämförelse mellan uppgifterna i handlingen och de faktiska förhållandena. I de 

flesta fall bör denna jämförelse enligt vår uppfattning vara tillräcklig för att fastställa uppgiftens 

oriktighet. Detta med hänsyn till att de oriktiga uppgifterna normalt består av oriktiga 

sifferuppgifter i kombination med felaktiga eller bristfälliga redogörelser för sakförhållanden 

som har betydelse för myndighetens beslut. 

När det är ostridigt att en oriktig uppgift har lämnats, aktualiseras frågan om straffansvar. 

Med beaktande av att oriktig uppgift är ett av rekvisiten i 2 § SkBrL, leder ett lämnande av 

sådana uppgifter till ansvar förutsatt att bestämmelsens övriga rekvisit är uppfyllda. Om den 

skattskyldige däremot gjort en frivillig rättelse i efterhand, kan detta utgöra skäl till att undgå 

ansvar. Rättsfallet NJA 2012 s. 247 påvisar dock att det för befrielse från ansvar krävs att den 

frivilliga rättelsen leder till att skatten kan påföras med rätt belopp. 

 

5.4 Fara för undandragande av skatt 

För att begå skattebrott är det tillräckligt att det förelegat fara för att fel skatt ska undandras det 

allmänna, det krävs således inte att fel skatt faktiskt dragits. Avgörande för huruvida 

myndigheten har möjlighet att upptäcka eventuella fel, är om den skattskyldige har lämnat en 

obligatorisk kontrolluppgift. Om den skattskyldige har fullgjort denna skyldighet, får därmed 

fara för skatteundandragande anses begränsad. Detta med hänsyn till att Skatteverket torde 

upptäcka felet vid deras kontroll. Om den skattskyldige istället åsidosatt sin skyldighet att lämna 

obligatoriska kontrolluppgifter, kan myndigheten upptäcka felet endast vi en särskild kontroll. 

I ett sådant avseende får det således anses föreligga fara för skatteundandragande. Enligt vår 

uppfattning tyder ändringen till farebrott på att lagstiftaren åsyftat att skärpa lagstiftningen 

genom att det numera inte krävs ett myndighetsbeslut för att den skattskyldige ska begå brott. 

Vi finner att lagändringen är av betydelse på rättsområdet då ändringen medför att brottets 

fullbordan sker på ett tidigare stadie. 

Om den skattskyldige inte uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift kan denne ändock dömas 

för skattebrott. Det krävs då att han eller hon underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift 

eller annan föreskriven uppgift och att detta ger upphov till fara för att skatt ska undandras det 

allmänna. Vid passivt skattebrott föreligger fara istället om myndigheten inte får reda på 

skattesubjektets existens. Om Skatteverket kan ta reda på skattesubjektets existens, torde detta 

således innebära att det inte föreligger någon fara för skatteundandraganden. Enligt vår 

uppfattning borde risken för fara i vart fall anses begränsad. 

 

5.5 Skatteförseelse 

Enligt vår uppfattning är det komplicerat att se en tydlig gräns mellan vad som anses vara 

skatteförseelse och skattebrott. Efter att ha studerat den praxis som finns att tillgå är det svårt 

att utläsa vilka omständigheter som har påverkat bedömningen. I de rättsfall som uppsatsen har 

behandlat, fastslår domstolen att de övriga omständigheterna antingen anses vara ringa eller är 
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av sådan karaktär att de utgör skäl till att uppgradera brottet. Det framgår inte alltid vilka dessa 

omständigheter är. Det som däremot kan konstateras är att stor vikt läggs vid det belopp som 

undandras beskattning. Är beloppet av betydande summa, utgör detta skäl till att höja brottets 

allvarlighetsgrad. Praxis påvisar dock att ett brott kan anses ringa trots att beloppet i sig är 

betydande. Så torde vara fallet i synnerhet då de övriga omständigheterna i det aktuella målet 

anses ringa.  

    Någon beloppsgräns mellan skatteförseelse och skattebrott har inte angetts utan den 

vägledning som finns är att beloppet bör ställas relativt högt. En fastställd beloppsgräns hade 

enligt vår mening varit att föredra för att underlätta domstolens bedömning. Vid ett sådant 

förslag går det att ställa frågan vem som bör bestämma vilka beloppsgränser som ska avgöra 

brottets grad. För att det ska vara så rättssäkert som möjligt anser vi att ansvaret bör vila på 

lagstiftaren. Genom en tydlig lagstiftning bör det vara enkelt för den enskilde att få klarhet i 

vad som gäller. Om beloppsgränserna istället bestäms genom praxis kan detta medföra vissa 

svårigheter för den enskilde att få vetskap om vilka gränsbelopp som för närvarande gäller. 

Detta med hänsyn till att beloppsgränsen kan komma att ändras mer frekvent genom praxis. Vid 

en tydligt utformad lag finns det dessutom mindre utrymme för domstolarna att göra egna 

tolkningar. 

    Ett tydligt belopp behöver nödvändigtvis inte vara en specifik summa utan det kan vara en 

procentsats. Exempelvis skulle brottsanmälan för ringa skattebrott kunna aktualiseras om 

undandragandet rör mer än fem procent av den totala summan som ska betalas in till 

Skatteverket. Genom en sådan reglering skulle förutsättningarna vara desamma för alla 

skattskyldiga, oberoende av hur stora belopp den enskilde ska redovisa. Finns det ett tydligt 

belopp riskeras dock vissa brott, innehållande andra omständigheter som förvärrar brottet, inte 

uppfylla beloppskravet och kan därmed leda till att någon påföljd inte utdöms.  

    Med hänsyn till den nuvarande regleringen om ringa skattebrott skulle det teoretiskt sett vara 

fördelaktigt att låta brottet bli fullbordat, för att sedan i efterhand straffa gärningsmannen. Vi 

anser att lagstiftningen inte bör vara uppbyggd på detta sätt. Det förebyggande arbete som 

Skatteverket gör borde inte innebära bättre förutsättningar för den enskilde att undgå ansvar. 

Försök till skattebrott och grovt skattebrott är straffbart och det kan därmed anses rimligt att 

även försök till ringa skattebrott ska vara straffbart. Trots att förfarandet endast ligger på 

försöksstadiet, skulle brottet troligtvis bli fullbordat såvida felet inte upptäcks av Skatteverket 

vid deras kontroller. Redan vid försök till ringa brott finns uppsåt från gärningsmannens sida 

att undandra skatt och det kan därmed anses rimligt att åläggas ansvar. Vi anser att rättsområdet 

blir mer enhetligt ifall försök till ringa skattebrott är straffbart. 

 

5.5.1 Särskilda skäl 

Den sammankoppling som finns mellan 3 § SkBrL och 13 § SkBrL gäller om åtal ska väckas 

för ringa skattebrott. För att åtal ska väckas krävs att det föreligger särskilda skäl. Några 

exempel där särskilda skäl vanligtvis anses föreligga anges i förarbeten. Dessa situationer är 

dock inte uttömmande, vilket kan leda till att domstolen måste göra en individuell bedömning 

om de anser att åklagaren har rätt att väcka åtal. Detta i synnerhet då det förekommer en 

situation som inte uppräknas i förarbetena. I sin tur kan detta medföra skilda uppfattningar om 

vad som avses med begreppet. Önskvärt vore att lagstiftaren utvecklade beskrivningen och 
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preciserade begreppets innebörd för att underlätta bedömningen. Särskilda skäl kan å andra 

sidan vara ett svårdefinierat begrepp som är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. 

Detta kan vara en anledning till varför lagstiftaren valt att begreppet delvis ska vara fri för 

tolkning.  

 

5.6 Grovt skattebrott 

Om beloppet inte är av betydande art, kan brottet ändock betraktas som grovt på grund av övriga 

omständigheter. Detta påvisar HovR:s bedömning i rättsfallet NJA 1980 s. 359 I. Att HD ansåg 

att varken beloppet eller övriga omständigheter talade för att brottet var grovt, tyder enligt vår 

mening på att såväl beloppet som övriga omständigheter har väsentlig betydelse för 

brottsrubriceringen. I de avseenden beloppet inte medför att brottet anses vara grovt, finner vi 

att de övriga omständigheterna behöver betraktas som allvarliga för att brottet ska uppgraderas. 

Om istället beloppet anses vara en betydande summa, torde det inte krävas att de övriga 

omständigheterna är lika allvarliga för att brottet ska vara grovt.  

    Det som vi anser är fördelaktigt gällande 4 § SkBrL är att flera kvalifikationsgrunder infördes 

vid 1996 års reform. Dessa utgör vägledning för domstolen såtillvida att det i lagtext framgår 

vad de särskilt ska ta hänsyn till för att avgöra huruvida skattebrottet är grovt. Det faktum att 

det numera existerar en fastställd beloppsgräns på tio prisbasbelopp, anser vi är ett steg i rätt 

riktning genom att det borde underlätta domstolens bedömning och även öka förutsebarheten. 

Trots att övriga omständigheter likaså inverkar på bedömningen, är det sällsynt förekommande 

att brott som innebär att skatt undandras med mindre än tio prisbasbelopp bedöms som grova. 

Beloppsgränsen är i vart fall en riktlinje för hur utfallet i målet kan tänkas bli. Däremot anser 

vi att de övriga kvalifikationsgrunderna till viss del är vagt utformade, särskilt begreppet 

”synnerligen farlig art”. I förarbetena framgår endast att begreppet i första hand syftar på 

gärningsmannens tillvägagångsätt, vilket inte ger särskilt tydlig vägledning. Förslagsvis är att 

ange åtminstone en situation där förfarandet kan anses vara av synnerligen farlig art. Detta för 

att domstolen ska ha någorlunda uppfattning om vilka tillvägagångssätt som kan betraktas vara 

av synnerligen farlig art. 

    I flertalet rättsfall som uppsatsen har behandlat, skiljer sig de olika instansernas bedömning 

huruvida brottet är grovt. Rättsfallet NJA 1979 s. 286 är ett exempel där instanserna i målet gör 

olika bedömningar huruvida beloppet är mycket betydande och hur allvarliga de övriga 

omständigheterna är. Detta kan tyda på att det förekommer gränsdragningssvårigheter. Det är 

även sällsynt förekommande att domstolen, som stöd för sin bedömning, hänvisar till tidigare 

avgöranden. Detta indikerar att en domstol är tvungna att göra en bedömning i varje enskilt fall. 

En tydligare beskrivning av vad som innefattas med respektive kvalifikationsgrund hade 

därmed varit att föredra.  
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6. Slutsats 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet gör sig 

skyldig till skattebrott. En oriktig uppgift förekommer vanligtvis då uppgifterna i handlingen är 

oförenliga med de faktiska förhållandena. Ett skattebrott kan även föreligga om den 

skattskyldige, istället för att lämna oriktig uppgift, underlåter att till myndighet lämna 

deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift.  För att skattebrottet ska anses 

fullbordat krävs att uppsåtet täcker uppgiftens oriktighet, skatteundandragandet samt lämnandet 

eller underlåtenheten. Det krävs likaså att förfarandet ger upphov till fara för 

skatteundandragande. För en sådan fara är det tillräckligt att de oriktiga uppgifterna har lämnats 

till myndigheten. Om samtliga av dessa förutsättningar är uppfyllda, föreligger ett fullbordat 

skattebrott. 

    För att bedöma huruvida brottet är ringa, saknas en beloppsgräns mot brott av normalgraden. 

Bedömningen görs istället med beaktande av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. 

Utifrån de rättsfall uppsatsen har behandlat, kan det konstateras att beloppet har väsentlig 

betydelse men att de övriga omständigheterna även påverkar bedömningen. Om beloppet inte 

anses vara en betydande summa, torde det krävas att de övriga omständigheterna är relativt 

allvarliga för att brottet ska vara av normalgraden. Om beloppet istället är en betydande summa, 

utgör det skäl till att betrakta brottet som skattebrott enligt 2 § SkBrL. Att beloppet är betydande 

utesluter emellertid inte att brottet bedöms som ringa. För att det i ett sådant avseende ska anses 

ringa torde det krävas att övriga omständigheter är bagatellartade.  

    Vid bedömningen huruvida brottet är grovt återfinns ett flertal kvalifikationsgrunder i 4 § 

SkBrL som särskilt ska beaktas. Även om summan anses vara ett mycket betydande belopp, 

påvisar praxis att bedömningen av brottets grad är beroende av gärningsmannens handlingssätt 

och om ett förfarande har inträffat vid upprepade tillfällen.  

    Enligt vår uppfattning är Skattebrottslagen till viss del vagt utformad, i synnerhet 3 § SkBrL 

då bestämmelsen saknar bedömningsgrunder som ska beaktas för att bedöma huruvida brottet 

är ringa. Domstolen gör olika bedömningar och instansernas uppfattning skiljer sig i avseende 

av huruvida beloppet är betydande samt hur allvarliga de övriga omständigheterna betraktas. 

Även viss oenighet mellan förarbetena och praxis förekommer. Mot bakgrund av detta anser vi 

att det föreligger vissa gränsdragningssvårigheter vid fastställelse av brottets grad. För att 

underlätta för såväl domstolen som gemene man anser vi det önskvärt med tydligare lagstiftning 

i möjligaste mån. Detta genom att utveckla och precisera innebörden av de begrepp som har 

betydelse för bedömningen av brottets grad. Även om det möjligen är ett svårreglerat område 

och problematiskt att ange samtliga situationer där exempelvis ett förfarande är av synnerligen 

farlig art, finner vi att vissa förtydliganden går att genomföra. För att upprätthålla 

rättssäkerheten och kravet på förutsebarhet, finner vi följaktligen att rättsområdet behöver 

regleras. 
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