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SAMMANFATTNING 

I början av 90-talet övergick taxeringsprocessen från att vara beloppsprocess till att bli 

sakprocess. Karaktäristiskt för sakprocessen är att processen utgörs av en sakfråga. Sakfrågor 

är begränsade till den ram som domstolen sätter upp för processen. Inom samma yrkanden får 

parterna ändra grunder för sin talan. En talan består av parts yrkanden och grunderna till 

yrkandet. Reglerna för hur talan får ändras, och inte får ändras, återfinns i 6 kap 18 – 20 §§ 

TL. Huvudregeln i 6 kap 18 § TL fastslår att talan inte får ändras utöver de undantag som 

återges i 19 och 20 §§. Med ändring av talan avses sådana situationer där nya yrkanden, 

omständigheter eller grunder införs som medför att frågan i processen ändras. 

 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i rättspraxis från Regeringsrätten angående 

reglerna i 6 kap 18 – 20 §§ TL, analysera hur reglerna har kommit att tolkas och tillämpas i de 

olika rättsinstanserna.  

 

Hur sakbegreppet i en process ska avgränsas har inte definierats i varken förarbeten eller 

lagtext. Tanken var att detta skulle få avgöras av rättspraxis. Eftersom reglerna kring vad som 

är otillåten taleändring bygger på hur saken ska avgränsas får sakbegreppet en stor betydelse.  

 

I doktrinen har två huvudsakliga skolor utvecklats om hur saken ska avgränsas. 

Olivecrona, som är upphovsman till den ena, anser att saken ska avgränsas till att omfatta 

parts yrkanden och saksammanhanget. Enligt Olivecronas synsätt läggs en stor vikt vid parts 

beskrivningar av händelseförloppet och om dessa ändras för mycket blir saken en annan. Den 

andra skolan har sitt ursprung i Ekelöfs synsätt. Han menar att saken ska avgränsas efter vad 

part vill uppnå med processen. Genom att rättsföljden avgränsar saken blir möjligheterna för 

tillåten taleändring större eftersom part i praktiken kan åberopa vad som helst så länge samma 

påföljd eftersträvas.     

 

De avgöranden från RR vi använt i vår analys har visat att part som regel kan byta 

materiel rättslig grund så länge nya transaktioner inte åberopas utan att saken ändras. En 

sådan situation innebär snarare att part endast anför nya argument till samma sak. När nya 

transaktioner åberopas ändras händelseförloppet och saksammanhanget. Dessa två begrepp är 

enligt RR av extra betydelse vid bedömningen om taleändring föreligger.  

 

I TL föreligger vissa skillnader i taleändringsreglerna mellan rättsinstanserna. Som ett 

resultat av instansordningsprincipen skärps taleändringsreglerna för varje instans. I LR tillåts 

part att införa nya frågor i processen om dessa har ett samband med frågan i målet. Förutsatt 

att dessa utan olägenhet kan prövas och att tiden för överklagande inte utgått. Utöver detta 

undantag gäller huvudregeln att sakfrågan inte får ändras. I KR finns inget liknande undantag 

vilket innebär att sakfrågan inte får ändras samt att nya frågor inte får införas. I RR finns ett 

principiellt förbud mot alla nya omständigheter som innebär att RR endast dömer i en sak som 

prövats av underrätt. Detta förbud innebär att även de situationer som inte anses ändra saken i 

underrätterna, t.ex. nya materiella grunder, är otillåtna i RR. Eftersom RR ska fungera som en 

prejudikatinstans ligger det i sakens natur att nya grunder inte ska få åberopas först där.  
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1. INLEDNING 

 

1.1. Problembakgrund 

En övergång från den tidigare beloppsprocessen till sakprocess diskuterades i Sverige 

under 1960-talet och fram till skattereformen 1990.
1
 Det var Skatteförenklingskommiténs 

betänkanden som låg till grund för den nya taxeringslagen och det efterföljande införandet av 

sakprocessen. Att sakprocessen infördes sågs som ett naturligt steg då det redan fanns inslag 

av sakprocess inom skatterätten, fenomenet ”sakprocess” var således inte helt nytt.
 2

 

 

Sakprocessen kännetecknas av att processen gäller en enskild sakfråga. Ramen för 

processen utgörs av de yrkanden och grunder som den klagande framställt inom tiden för 

överklagande. Att sakprocessen har tydliga ramar innebär att klagande inte fritt kan ändra sin 

talan till att omfatta annan sak. Detta står i stark kontrast till hur beloppsprocessen var 

utformad, där det var beloppet som utgjorde ramen för processen och det fanns inga hinder att 

förändra sin talan under processen, det viktiga var det yrkade beloppet.
3
 

 

Reglerna kring taleändring återfinns i 6 kap. 18 – 20 §§ TL och åsyftar till att begränsa 

parternas möjligheter att ändra sakfrågan eller införa nya sakfrågor i en redan påbörjad 

process.  

 

I en process, där processföremålet är en sakfråga som inte får ändras, blir det därför viktigt 

för parterna och domstolen att enkelt kunna avgränsa vad som ska tas upp till rättslig 

prövning. Ur ett processekonomiskt perspektiv är det viktigt att saken avgränsas tillräckligt 

för att domstolarna inte ska få en onödigt hög arbetsbelastning, vilket i sin tur skulle leda till 

högre kostnader för det svenska rättssystemet.  Ur ett rättssäkerhetsperspektiv behöver den 

skattskyldige få klarlagt vad processen handlar om redan initialt för att på bästa sätt kunna 

förbereda sin talan. Att inleda en process utan att veta vad det handlar om skulle kunna få 

oönskade konsekvenser för båda parter under processen.   

 

Trots vikten av förutsebarhet för den skattskyldige, samt effektivitet i domstolens arbete 

för att skipa rättvisa, finns utrymme för tolkning av vad som ska klassas som otillåten 

taleändring. Det finns fortfarande gränsdragningsproblem avseende vad som utgör en sakfråga 

i processen och därmed vilka nya grunder eller omständigheter som anses höra till sakfrågan 

eller ändra den. Lagstiftaren valde medvetet att inte införa någon definition av saken i 

lagtexten, istället skulle praxis få avgöra hur saken skulle avgränsas. Lagstiftaren såg inte 

några problem med att låta praxis få avgöra vad som är saken då det redan fanns inslag av 

sakprocess i den dåvarande beloppsprocessen.  

 

                                                 
1
 Alhager. Rättskraft i skatteprocessen s. 101 

2
 Se bl.a. RÅ 1990 ref 49 I & II.  

3
 Leidhammar, Almgren. Skatteprocessen s. 171 
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I Peter Nordquists artikel ”Sakprocessens omfattning är inte acceptabel – en ändring 

erfordras” riktas hård kritik mot hur praxis har utvecklats och att reglerna, som de ser ut idag, 

är otillräckliga. Detta har bidragit till vårt intresse att djupare analysera hur reglerna har 

kommit att tillämpas i domstolarna, vilket har genererat följande frågeställningar. 

 

1.2. Problemformulering 

 Hur har Regeringsrättens praxis utformats kring parts möjligheter att byta grund 

eller införa nya omständigheter i en taxeringsprocess enligt TL?  

 Hur skiljer sig parts möjligheter att byta grund eller införa nya omständigheter 

mellan instanserna? Hade t.ex. en tillåten taleändring i länsrätten varit otillåten i 

kammarrätten? 

 Vad krävs för att uppfylla sambandskravet i 6 kap 19 § 2 st TL för att föra in en ny 

fråga i länsrätten? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med vår undersökning är att, med utgångspunkt i rättspraxis från Regeringsrätten 

angående reglerna i 6 kap 18 – 20 §§ TL, analysera hur reglerna har kommit att tolkas och 

tillämpas i de olika rättsinstanserna. Vidare har vi för avsikt att undersöka möjligheterna till 

att föra in en ny fråga i länsrätten.  

 

1.4. Avgränsning 

Vår avsikt är att undersöka hur reglerna tolkas och tillämpas i taxeringsprocessen och 

avgränsar oss från hur liknande regler används i den allmänna processen. I den mån teorier 

och bestämmelser är relevanta eller kan appliceras på taxeringsprocessen kommer de att 

behandlas. Utgångspunkten är dock att fokus ska ligga på reglerna i TL, praxis från 

Regeringsrätten och doktrinen inom skatterätten.  

Vi har valt att inte närmare beskriva den historiska utvecklingen från beloppsprocess till 

sakprocess och dess skillnader och likheter. Analysen fokuserar på hur reglerna används i 

praxis idag. Eftersom dagens praxis till stora delar bygger på de delar av beloppsprocessen 

som innehöll sakprocess har vi tittat på äldre rättsfall från GTL (SFS 1956:623). Dessa 

kommer dock inte att analyseras.  

 

1.5. Tidigare forskning  

Frågan om otillåten taleändring är inte ny och har behandlats i relativt stor utsträckning 

inom skatterätten. Framförallt är frågor kring domens rättskraft och hur saken ska avgränsas 

väl utredda. Enligt vår bedömning har dock våra frågeställningar, i synnerhet punkterna 2 och 

3 behandlats begränsad omfattning. 
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1.6. Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande modell som är en egen bearbetning av 

Bengtsson & Karlsson (2008) s.7. 

 

 

 

 

 

 

  

Inledning Inledningsvis kommer vi att förklara vårt 

problem genom en kort diskussion.  

Metoddiskussion I detta kapitel kommer vi att förklara hur 

vi har gått tillväga med vår undersökning.   

Teoretisk 

Referensram 

Vårt tredje kapitel är ett deskriptivt 

kapitel där vi beskriver den doktrin och 

de begrepp som är av relevans för vårt 

fortsatta arbete.  

Praxis 

Kapitel fyra behandlar rättsfall där taleändring 

och avgränsning av saken diskuteras och hur 

de olika instanserna ställer sig till taleändring 

inom sakprocessen.  

Analys och diskussion 

Det femte kapitlet innehåller analyser av de 

rättsfall som vi redogjort för, med 

utgångspunkt i vad som behandlats i 

teorikapitlet. Här sker också en återkoppling 

till vår metoddiskussion. 

Slutsatser 

I detta, det avslutande kapitlet, kommer vi att 

redogöra för vad vi har kommit fram till under vårt 

arbete med denna uppsats. Slutsatserna kommer att 

beskrivas utifrån vår inledande problemformulering.  
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2. METODDISKUSSION  

I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet som vi använt oss av vid 

framställningen av vår undersökning.  Vidare kommer det praktiska tillvägagångssättet att 

kopplas till begrepp inom metodområdet och en redogörelse för olika tolkningsprinciper 

kommer att beskrivas. Uppsatsens metod är det avsnitt som sammanfattar tillvägagångssättet 

i undersökningen. 

 

”Metod är vägen från problemformulering via materialet till ett påstående”
4
 

 

Studier inom skatterätten kan ske på olika sätt beroende på vad som är 

undersökningsproblemet.  Metoden som valts för den givna undersökningen kan påverkas av 

faktorer som inte är påverkbara, t.ex. den tidsmässiga aspekten.  Andra faktorer som kan 

påverka valet av metod är förkunskaper hos författarna och hur tidigare undersökningar 

genomförts. Motiveringen till varför och hur en undersökning genomförs är av yttersta vikt 

för att den utomstående läsaren ska känna tillit till författarens verk.   

Avsikten med detta kapitel är inte att redogöra för alla tänkbara metodval. Vi kommer 

istället att redogöra för våra infallsvinklar till undersökningen och i korthet motivera varför vi 

anser att våra val är relevanta.  

 

2.1. Vad är en bra uppsats? 

Enligt Sandgren finns det kriterier för vad som är rättsvetenskapligt kvalitativt och detta 

bör i sin tur ligga till grund för en uppsats. Sandgren ställer upp fem punkter på vad en 

uppsatsförfattare bör sträva efter vid en rättsvetenskaplig uppsats.
 5

  

 

1. Att komma fram till något med nyhetsvärde. 

2. Resultatet ska ha relevans, att kunskapen som presenteras är efterfrågad. 

3. En hög kvalitet på författarnas argumentation.  

4. Tydligt uppbyggda slutsatser. 

5. En tydlig och noggrann notapparat. 

 

Dessa kriterier är de samma för en doktorsavhandling som en D-uppsats och ska inte ses 

som avskräckande på något vis. Däremot tillämpas kriterierna olika för olika nivåer. För att få 

en hög kvalitet på en uppsats krävs att ämnet är väl valt och problemformuleringen är god, 

materialet som undersöks är relevant sett till det valda ämnet och slutligen, en relevant metod 

som är anpassad till det valda ämnet.
6 

 

 

 

 

                                                 
4
 Sandgren s.35 

5
 A.a. s.17 

6
 Vi utvärderar vår uppsats utifrån dessa punkter i avsnitt 6.5. 
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2.2.  Rättsdogmatisk metod 

Inom juridiken finns ett flertal metoder för att genomföra en undersökning. Det som styr 

valet av metod är uppsatsens problemformulering och dess syfte. Den rättsdogmatiska 

metoden är ett sätt att angripa de olika problem som kan uppstå inom juridiken.  

 

Traditionellt inom rättsvetenskapen karakteriseras det systematiska arbetet med att 

analysera och bearbeta ett omfattande material, t.ex. lagregler och domstolsavgörande, som en 

vital del för den rättsdogmatiska metoden.
7
 Strömholm skriver vidare om de huvudsakliga 

kännetecknen för den rättsdogmatiska metoden och att dessa borde vara att fördjupa sig i de 

aktuella rättsregler och huruvida dessa i egenskap av normer är bindande eller giltiga direktiv. 

Rättsdogmatiken har således för avsikt att tolka och systematisera vad som är gällande rätt.
8
  

 

En rättsdogmatiker får lägga fram förslag de lege ferenda
9
. Innebörden av detta blir att en 

rättsdogmatiker kan visa följderna av en viss rättstillämpning, kritisera utformningen av olika 

rättsregler och rättspraxis. En rättsdogmatiker kan även föreslå ändringar av lagar eller 

införandet av nya.
10

 Att vi ska komma så långt som att föreslå en ändring av en lag eller t.o.m. 

införandet av en helt ny lag känns inte realistiskt, vi tänker snarare försöka visa på följderna 

av hur gällande lagrum tillämpas.     

 

Då vi har för avsikt att undersöka hur talan kan förändras utan att förändra saken anser vi 

att den rättsdogmatiska metoden är ytterst relevant för vårt vidkommande. Vår frågeställning 

innebär att vi initialt kommer att öka vår förförståelse för problemet genom att läsa förarbeten 

till relevanta lagar, doktrin, lagtext och vad praxis inom området innebär.  

Av naturliga skäl har vi sökt information som är av intresse för vår utredning, dessa 

återfinns främst i TL. Vi har även fått använda oss av rättsområden som inte har skatterätt 

som främsta huvudinriktning. Den rättsdogmatiska metoden innebär att tolka och 

systematisera gällande rätt, för oss innebär detta att vi måste tillämpa de rättskällor som har 

valts ut på ett riktigt sätt.   

 

2.3.  Gällande rätt och rättskällor 

Inom juridiken spelar regelbegreppet en mycket central roll. Inom begreppet rättsregel 

ryms det mest välkända begreppet lagregel. En lagregel är en språkyttring som innehåller ett 

eller flera direktiv. Lagregler kännetecknas av dess opersonliga formulering samt att de gäller 

för alla grupper av fall som ryms inom lagregeln. Lagregler har en generell prägel vilket 

medför att de utan några speciella svårigheter kan appliceras på vanliga fall som kan 

uppkomma inom lagens betydelseområde. När ett fall ligger inom lagregelns osäkra 

betydelseområde måste domstolen ta ställning till om regeln ska tillämpas eller inte tillämpas. 

Om regeln tillämpas på ett fall inom det osäkra betydelseområdet kallas det för extensiv 

                                                 
7
 Strömholm s.9 

8
 Peczenik, Vad är rätt? S.312 

9
 Vad lagen borde innebära. 

10
 Peczenik, Vad är rätt? S.313 
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lagtolkning. När en domstol väljer att inte tillämpa regeln blir det istället en restriktiv 

tillämpning.
11

 Osäkra betydelseområden kan uppstå då ett rekvisit i en lagregel är tvetydigt 

och därav kan tolkas på olika sätt. De problem som kan uppkomma finns i periferin och gäller 

de ovanliga fall som kan uppstå. Juristens uppgifter i dagens samhälle är att finna en väl 

avvägd lösning som tillfredställer både den formella likheten inför lagen samt den materiella 

rättvisan.
12

 

 

En vanlig definition av en rättsregel är normer som av offentlig myndighet kan utövas 

som tvångsmedel mot samhällets medborgare. Termen rättsregel gäller enbart för normer som 

tillkommit i en viss bestämd ordning från vissa bestämda organ och som åtföljs av någon form 

av sanktion. På detta sätt skiljer sig rättsregler från de moraliska och etiska normer som finns i 

ett samhälle. Normerna kommer sedermera till yttryck i form av förordning eller lagtext.
13

  

 

Strömholm skriver vidare om olika tolkningsmetoder som finns att tillgå, här nämns både 

den objektiva och subjektiva metoden. Dessa metoder finns att tillgå då det föreligger 

tolkningsproblem av hur något ska tolkas. Problem att tolka en lagtext kan föreligga då lagen 

innehåller vissa ord som kan bli föremål för tolkning, vilket i sin tur medför svårigheter att 

bedöma om lagtexten ska appliceras på fallet överhuvudtaget.  

 

Den subjektiva tolkningsmetoden innebär att störst fokus läggs på förarbetsmaterialet 

medans den objektiva lägger särskilt fokus på lagtextens utformning. Utöver dessa två finns 

det ytterligare en metod som i detta sammanhang bör nämnas, den teleologiska tolkningen, 

vad som är ändamålet med lagregeln.14 Dessa tre metoder är av intresse för oss, men då vi, i 

vår teoridel kommer ägna särskilt intresse åt förarbeten blir det den subjektiva metoden som 

är primär för vårt vidkommande. 

 

Ytterligare en rättskälla att beakta i fastställandet av vad som är gällande rätt är den praxis 

som utvecklats i överinstansernas avgöranden. Varken förarbetsuttalanden eller praxis är 

bindande på samma sätt som lagtext. I svensk rätt är det en allmänt vedertagen uppfattning att 

rättspraxis från överinstanserna utgör vägledning för hur underinstanser bör döma.
15

 

Möjligheterna att använda praxis som rättskälla ökar om flera avgöranden beträffande samma 

fråga har fått samma eller snarlik utgång. Det blir då enklare att skala av de individuella 

omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån det dra generella slutsatser. Strömholm menar 

att prejudikat och praxis är av stor betydelse dels för att förklara oklara lagrum samt att 

rättstillämpningen på så sätt blir mer enhetlig och bidrar till ett mer rättssäkert samhälle. I 

denna uppsats kommer både förarbetena och vägledande rättsfall att få en stor betydelse för 

det resultat som vi kommer att redogöra för. En viktig del i den teoretiska diskussionen 

kommer att vara förarbeten till de relevanta lagrummen.
 16

 I den empiriska delen av uppsatsen 
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kommer rättsfall från RR att ha en synnerligt viktig uppgift.  Mer om hur praxis ska behandlas 

redogör vi för i avsnitt 2.5.  

 

Den sista rättskällan som vi väljer att ta upp här är doktrinen. Inom den juridiska 

argumentationen utgör doktrinen en betydande infallsvinkel. Doktrin behandlar främst den 

rättsdogmatiska litteraturen som har till uppgift att systematisera och tolka gällande rätt. 

Doktrinens främsta uppgift består i att framställa rättsordningen som ett sammanhängande 

system av normer. Peczenik skriver följande om doktrinens betydelse inom juridiken:  

 

”Att underkänna doktrinen som ett hjälpmedel i juridisk argumentation vore detsamma 

som att underkänna rationalitet. Att underkänna doktrinen skulle följaktligen äventyra den på 

rationalitet uppbyggda rättsstaten.”
17

 

 

Peczenik menar att doktrinen fyller en viktig funktion hela vägen upp till de svenska 

domstolarna som i vissa fall väljer att hänvisa till den vetenskapliga litteratur som behandlar 

den uppkomna frågan. Peczenik fortsätter sin diskussion om behovet av en väl utvecklad 

doktrin genom att räkna upp ett antal exempel på varför den är nödvändig.
18

 För vårt 

vidkommande kommer doktrinen ha en stor betydelse vid författande av denna uppsats. 

 

2.4.  Intentionstolkning 

Vid intentionstolkning beaktas texten i förarbetena för att utreda vad lagstiftarens motiv 

bakom lagen kan tänkas vara. Vid intentionstolkning är själva lagtexten mindre viktig jämfört 

med en analys av lagtexten. Det viktigaste är inte vad lagstiftaren skriver i lagen utan vad denne 

hade för avsikt att säga, d.v.s. intentionen med lagen.19  

 

”Lagtexten betraktas vid intentionstolkningen som mindre viktig än lagstiftarens intention. 

Lagtexten kan ju vara olyckligt formulerad.”20 

 

Det skrivna språket har alltid varit ofullkomligt som kommunikationsmedel. Det är dock 

det enda sättet för lagstiftaren att få sin lag publicerad. När lagtexten publiceras så görs detta i 

en koncentrerad form vilket innebär att felaktigheter kan uppkomma och lagens syfte måste 

eftersökas i dess förarbeten.
21

  

I de nordiska länderna tillmäts förarbetena till en lag större betydelse än i övriga länder. I 

Sverige är förarbeten vägledande för den juridiska argumentationen men på intet sätt 

bindande, således bör domstolarna beakta förarbetena vid rättstillämpning. Förarbetenas roll 

varierar mellan olika rättsområden. Inom skatterätten är förarbetena av särskild betydelse.
22
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Ett viktigt skäl till att beakta lagens förarbeten är att de uttrycker lagstiftarens vilja (ratio 

legis) eller klarlägger ändamålet med lagen. Med lagstiftarens vilja uttrycks inte en persons 

vilja utan en rationell konstruktion som ges i förarbetena till lagen.
23

 Det är viktigt att notera 

att lagtext är ett sammanhängande system, medan förarbetena utgör en dialog. Lagtexten är 

även mer koncentrerad och lättöverskådlig i jämförelse med förarbetena vilket kan leda till 

svårigheter att definiera intentionen med lagtexten.
24

   

 

För vårt vidkommande är det av vikt vad lagstiftaren hade för motiv med lagen. Inom vår 

frågeställning är inte TL särskilt uttömmande. För att vi ska kunna analysera lagtexten och hur 

den har kommit till användning i praxis behöver vi även redogöra för syftet med lagtexten. 

 

 

2.5.  Rättsfallstolkning 

Vid rättsfallsreferat är det relevant att på ett genomtänkt sätt redogöra för de viktigaste 

händelserna i kronologisk ordning. Allt som inte kan anses vara av vikt för den slutliga 

tolkningen av rättsfallet bör rensas bort redan initialt. Många rättsfall berör även rättsfrågor 

som inte är av intresse för uppsatsförfattandet. Det är då viktigt att finna det som är relevant. 

Som regel bör endast slutinstansens avgörande ägnas intresse, såvida underinstansernas domar 

inte innehåller något av särskilt intresse.
25

 Vi kommer att följa fallen utifrån hur talan i 

processen förändras. Materiella frågor som inte är av relevans utelämnas eftersom det inte är 

saken vi vill undersöka utan hur talan förändras medans saken består.  

 

Peczenik nämner även att det går att skilja på flera metoder vid behandling av rättsfall. Vi 

kommer att använda oss av den selektiva metoden som innebär att de mest representativa och 

auktoritativa prejudikaten kommer att beaktas.
26

  

I vårt urval har vi sökt efter de rättsfall från RR som i största möjliga mån behandlar 

taleändring och avgränsning av saken. Vi har därför försökt att enbart använda rättsfall där 

dessa frågor är det centrala i processen och inte bara ett alternativt sidospår.  På det viset 

ligger RR:s huvudfokus på den fråga vi undersöker vilket ökar värdet på domen för oss. De 

delar i rättsfallen som inte är relevanta för våra frågeställningar väljer vi att inte redogöra för i 

presentationen.  

Det finns en mängd rättsfall som berör våra frågeställningar men som ändå inte används i 

uppsatsen. Anledningen till detta är i många fall att domen i dessa rättsfall hänvisar till ett 

annat rättsfall då rättens resonemang är identiskt. Prejudikatvärdet på sådana rättsfall anser vi 

vara lägre eftersom domen grundas på en annan dom, varför vi istället väljer att presentera 

den ursprungliga domen, vars prejudikatvärde vi anser vara högre. Detta återspeglar vårt val 

att enbart välja de mest representativa och auktoritativa rättsfallen. Att presentera flera 

rättsfall med samma utgång och resonemang skulle vara för tidskrävande och inte heller 
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24

 Peczenik, Vad är rätt? s.247 
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26
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ändamålsenligt för våra analyser och slutsatser. Detta beror på att RR:s resonemang redan 

ligger med som grund för våra analyser och fler rättsfall med samma resonemang endast 

skulle innebära upprepning.  

 

Vid tolkning av rättsfall finns det två metoder som är aktuella, den objektiva och den 

subjektiva. Den objektiva metoden innebär att tolkning av rättsfallet sker utifrån texten i 

domen och tolkningen sker ifrån den rättsliga kontexten. Den subjektiva metoden innebär att 

tolkningen istället sker ifrån givna frågeställningar eller att genom historiska efterforskningar 

försöka fastställa vad rätten egentligen menade när domskälen författades.
27

  

Vi kommer att använda oss av den objektiva metoden eftersom vi grundar våra analyser 

och slutsatser på domens ordalydelse. Våra analyser grundas således på vad som står i varje 

enskild dom, och inte på rättens avsikt med domen. Resultatet av vår objektiva tolkning 

kommer istället, efter den gemensamma analysen av samtliga rättsfall, att visa vad som varit 

rättens generella avsikt inom våra frågeställningar. 

 

 I vår presentation av rättsfallen har vi valt att ge en kort kommentar till varje rättsfall. 

Syftet till detta är att ytterligare belysa de delar i rättsfallen som vi anser vara av mest värde 

för den kommande analysen. Vi är väl medvetna om att våra kommentarer kan uppfattas som 

en analys, vi har därför varit extra noga med att enbart lyfta ur de väsentligaste delarna för att 

göra läsaren uppmärksam på dem, utan att vidare analysera dem. Eftersom kommentarerna 

visar vad vi anser vara mest relevant i varje enskilt rättsfall kan de även ses som en 

motivering till varför vi valt just det aktuella rättsfallet för vår analys.  

 

Analysen är strukturerad efter hur vi har presenterat rättsfallen. Anledningen till att vi 

väljer den strukturen istället för att göra analysen direkt efter våra frågeställningar är att flera 

rättsfall är betydande för flera frågeställningar. En analys med utgångspunkt i 

frågeställningarna hade blivit rörig och svår att överblicka eftersom vi skulle behöva blanda 

rättsfallen med varandra i större utsträckning. Därutöver skulle den röda tråden tappas om 

rättsfallen först presenteras i ett sammanhang, för att sedan analyseras i ett annat. Istället görs 

analysen utifrån de kategorier rättsfallen presenteras. Vi anser inte att detta påverkar värdet av 

analysen samt att den blir enklare att följa och förstå. Slutsatserna är senare disponerade 

utifrån frågeställningarna för att i tydligaste mån ge de svar vi anser analysen genererat.  

 

2.6.  Källkritik  

I en vetenskaplig undersökning ska inhämtat material analyseras med en viss skepsis, att 

naivt tro på allt som finns i informationsväg skulle kunna få besynnerliga konsekvenser. Det 

är av yttersta vikt att vara uppmärksam på varifrån informationen kommer. På senare år har 

internetanvändandet ökat vilket leder till att mer information finns tillgänglig. Detta leder 

dock till att det blir ännu viktigare att vara kritisk till information inhämtad från internet. Av 

denna anledning kommer vi i största möjliga mån att söka information i doktrin som finns 
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tillgänglig på bibliotek. Att vara källkritisk innebär att utesluta information som inte kan anses 

trovärdig eller sanningsenlig.
28

   

 

Gällande förarbeten och lagtext anser vi att dessa kan användas utan några som helst 

betänkligheter angående äkthet, tillförlitlighet och oberoende. Det material vi använt oss av 

anser vi vara tillförlitligt och av god kvalitet då de flesta författarna är publicerade i trovärdig 

doktrin eller under trovärdiga förlag. Artiklarna som vi hänvisar till är alla publicerade i 

relevanta forum, naturligtvis kan dessa vara överdrivna och på gränsen till oberoende men 

inläggen kan ändå ha ett betydande värde för debatten. Vi kommer att ha en neutral 

inställning till vårt insamlade material för att så långt som möjligt göra en objektiv bedömning 

av given frågeställning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM   

Grunden för vidare läsning kommer att läggas i detta avsnitt. Centrala begrepp, teorier och 

lagstiftning som har betydelse för undersökningen kommer att förklaras. Den teoretiska 

referensramen kommer sedan, tillsammans med rättsfallen i kommande kapitel, att ligga till grund 

för analysen av våra frågeställningar. 

 

3.1.  Begreppet talan 

Begreppet talan finns inte närmare definierat i RB eller FPL. Enligt Wennergren kan dock 

två huvudsakliga beståndsdelar urskiljas i begreppet; ”yrkande” och ”åberopande av 

omständigheter till stöd”. Med termen yrkande avses vad en part begär att en domstol ska 

pröva. Yrkandet är alltså det resultat som parten vill uppnå med processen. Åberopande av 

omständigheter till stöd är partens grunder till yrkandet, d.v.s. varför klaganden yrkar att 

domstolen ska avgöra frågan. Omständigheter är ett diffust begrepp och kan innefatta 

materiella fakta, processuella förhållanden och värderingar. Parternas yrkanden och grunder 

utgör således deras talan som i sin tur sätter den processram som domstolen har att döma 

inom.
 29

 

 

3.2. Ändring av talan i taxeringsprocessen 

Huvudprincipen inom sakprocessen är att en väckt talan inte får ändras. Enligt 6 kap 18 § 

TL får en talan inte ändras utöver de undantag som ges i 19 och 20 §§. En sakfråga som 

överklagats till en högre instans är således som huvudregel bunden och kan inte ändras 

däremellan till att avse en annan sak.    

 

Det finns dock vissa undantag från huvudregeln. En ändring av talan anses inte föreligga 

när klaganden inskränker sin talan. Inte heller när en ny omständighet åberopas som stöd för 

sin talan, förutsatt att den nya omständigheten inte ändrar frågan som är föremål för prövning, 

6 kap 18 § 2st TL. Därmed föreligger inga begränsningar för en part att åberopa nya fakta 

som stöd för argumentationen i LR eller i högre intans, så länge dessa nya fakta inte gör att 

frågan blir en annan. Om det åberopas nya omständigheter till stöd för talan är det ovanligt att 

saken förändras till att bli en annan sak, processföremålets identitet ändras sällan då nya 

omständigheter införs i processen. Nya omständigheter åberopas oftast till stöd för det 

rättsfaktum som de inblandade vill uppnå.
30

   

 Leidhammar skriver vidare att ”SKM och LR bör inta en generös attityd till de 

skattskyldiga avseende taleändringar”.
 
Huvudregeln är allt jämt att en högre instans endast ska 

döma i den frågan som prövats i tidigare instanser.
31
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Även i RR får nya omständigheter åberopas, dessa regleras i 37 § FPL där det krävs 

särskilda skäl. Detta är ett subjektivt rekvisit och RR avgör själv i vilka fall särskilda skäl 

föreligger för att nya omständigheter ska få föras in. Paragrafen är tänkt som ett principiellt 

förbud mot nya omständigheter i RR. Eftersom RR ska fungera som en prejudikatinstans 

ligger det i sakens natur att nya omständigheter inte ska få åberopas. I propositionen till FPL 

yttras även att den slutliga grunden i skattemål lämpligen bör läggas i KR.  Att förbudet inte 

är absolut motiveras med att en säkerhetsventil behövs i situationer där materiellt stötande 

konsekvenser kan uppstå av ett absolut förbud.
32

  

 

De undantag som regleras i 19 och 20 §§ tillåter klaganden att framställa ett nytt yrkande 

om en ny fråga därigenom inte införs i målet. Syftet med detta är främst att den skattskyldige 

inte ska bli bunden av de beloppsmässiga yrkandena om det under processens gång 

framkommer att de varit felaktigt beräknade.
 33

 Det kan vara ett kostnadsavdrag som varit för 

lågt beräknat etc. vilket då inte utgör ett hinder att ändra yrkandet till det nya beloppet. En 

annan effekt av undantaget är att den skattskyldige i efterhand inte kan få samma fråga prövad 

igen genom att enbart ändra yrkandet beloppsmässigt. Genom att möjligheten finns att ändra 

yrkandet beloppsmässigt under processens gång kommer detta innefattas i domens rättskraft 

och kan därmed inte utgöra en ny fråga i en ny process.  Ett undantag från detta är om 

beloppsändringen är hänförlig till en ny faktisk omständighet som inte blivit åberopad under 

processen, s.k. factum superveniens, dessa omständigheter faller inte under domens rättskraft 

och kan därför bli föremål för ny prövning.
 34

  

 

I LR tillåts klaganden att föra in en ny fråga i målet som har samband med frågan som är 

föremål för prövning. För sådant tillstånd krävs dock att länsrätten finner att frågan utan 

olägenhet kan prövas i målet, 6 kap 19 § 2st. Denna regel motiveras i förarbetena med 

följande exempel:
35

  

 

En skattskyldig yrkar avdrag för låneräntor avseende en fastighet med 15 000 kr. Eftersom 

han inte har styrkt ränteutgifterna vägras detta avdrag av SKV. Han begär omprövning och 

visar upp kvitton som styrker ränteutgifter på 10 000 kr och uppger att resterande kvitton har 

förekommit. Avdrag medges av SKV med 10 000 kr vilket han överklagar till länsrätten där 

resterande 5000 kr specificeras med uppgifter om långivare och datum för betalningarna. I 

samband med detta redovisar han även ett nytt kvitto från ränteutgifter om 1000 kr som inte 

ingick i det belopp för vilket han yrkat avdrag. Han har tidigare förbisett denna utgift men vill 

nu yrka avdrag även för den.  

I exemplet är det nya ränteutgiftsavdraget en ny sakfråga som dock har nära samband med 

frågan som domstolen har att pröva. På grund av detta nära samband bör denna fråga få 

prövas om det inte föreligger någon olägenhet att de båda frågorna kan prövas gemensamt. En 

sådan olägenhet kan t.ex. vara att den nya frågan kräver ytterligare utredning av rätten. Att 
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inte tillåta den skattskyldige att införa en ny fråga i LR som tidigare inte varit föremål för 

omprövning skulle göra processen stelbent och formell.
36

 Det skulle därutöver vara 

processekonomiskt ineffektivt eftersom den nya frågan senare skulle kunna bli föremål för ny 

prövning. Bestämmelsen innebär att en kumulation av två anhängiga frågor tillåts i LR för att 

undkomma att processen dubbleras. Principen att otvistiga frågor inte ska förekomma i 

domstolarna innebär i och för sig att SKV först ska få möjlighet att ändra sitt beslut innan det 

överklagas till domstol. Principen bör dock inte upprätthållas in absurdum.
37

 

 

 

3.2.1. Ändring av talan i civilprocessen 

Reglerna om taleändring i TL utformades med bestämmelserna i 13:3 RB som förebild.
38

 

Enligt sistnämnda paragraf får talan inte ändras. Sedan följer, i likhet med TL, ett antal 

liknande undantag från huvudregeln. 

 

Enligt motiven till rättegångsbalken är förbudet mot taleändring taget med hänsyn till 

domstolen och motparten.
39

 Om ändring av talan vore tillåten skulle processföremålet inte bli 

fixerat med någon säkerhet och domstolens processledning samt motpartens försvar skulle 

försvåras. Om käranden gör väsentliga ändringar i sin talan vore det då bättre att han istället 

väcker ny talan. De undantag som dock ges som tillåten taleändring eller begränsningar i vad 

som avses med ändring av talan motiveras med det praktiska syftet med processen, att den sak 

som käranden vill få prövad ska prövas i domstolen.
40

 

 

Om en talan ändras aktualiseras fyra frågeställningar:
41

 

1. Vad har ändrats? 

2. Hur mycket har ändrats? 

3. Varför har ändring skett? 

4. Vad händer om talan inte får ändras? 

 

Den första punkten avser bedömningen vilken del av talan som har ändrats. Som vi 

tidigare berört består talan av två huvudsakliga delar och vid en taleändring uppstår således 

frågan vilken av dessa delar som har ändrats, yrkandet eller grunderna.
42

 

 

Punkten två innebär att en kvantitativ bedömning krävs för att avgöra hur mycket nytt 

material som införs i processen med anledning av taleändringen och vilka konsekvenser detta 

får för domstolen och motparten.  
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Den tredje punkten är en motivbedömning av varför talan har ändrats och den fjärde en 

konsekvensbedömning. I konsekvensbedömningen kommer rättskraftsfrågorna in i bilden om 

parten kan väcka ny talan eller om saken blir rättskraftigt avgjord etc. 

 

 

3.2.2. Motparts yrkanden i taxeringsprocessen 

Några liknande taleändringsförbud som de för klaganden, finns inte för motpartens talan i 

TL. I en process där SKV står som motpart i ett mål där den skattskyldige överklagat ett 

beslut är således inte SKV:s talan begränsad på liknande sätt som klagandens enligt TL. 

Reglerna för SKV:s yrkanden återfinns i FPL som föreskriver att en motpart ska föreläggas att 

svara, 10 § FPL. I svaret ska motparten yttra huruvida han medger eller bestrider yrkandena i 

målet. Ifall han bestrider bör han ange sina skäl och den bevisning som han vill åberopa, 11 § 

2st FPL.  

 

Det är underförstått att motparten kan framställa motyrkanden som ligger inom ramen för 

bestridande.
 
Sådana motyrkanden måste i princip ligga inom ramen för den skattskyldiges 

talan. En viktig omständighet är dock att det är domstolen som avgör hur den skattskyldiges 

talan ska tolkas och hur processföremålet ska uppfattas. Således står det SKV fritt att 

framställa motyrkanden som de antar är inom ramen för domstolens prövning.
43

 

Detta faktum bidrar ytterligare till vikten av att domstolen klart kan avgränsa vad 

sakfrågan är och vilka grunder och yrkanden som hör till saken. Om så inte vore fallet kan 

SKV överösa domstolen med mängder av grunder och yrkanden, nästintill på måfå, i 

förhoppning att något ska vinna bifall.  

 

En skillnad mellan dispositiva tvistemål och förvaltningsprocesser är att den förevarande 

utgörs av två enskilda parter medan den senare utgörs av en allmän part mot en enskild. Detta 

kan innebära att förhållandet mellan stor och stark, liten och svag, blir mer påtaglig. I de flesta 

fall är den enskilda en svagare part än den allmänna parten, i detta fall SKV. Ett sådant 

förhållande kräver att domstolen ägnar sig åt en aktiv materiell processledning av vad som är 

saken i målet. Många gånger har SKV bättre ekonomiska resurser och kompetens än den 

enskilda parten vilket kan medföra att den skattskyldige får svårt att hävda sin rätt.
 44

 

 

 

3.3. Officialprincipen 

Enligt 8 § FPL ska rätten tillse att mål blir utrett som dess beskaffenhet kräver. Principen 

innebär att parterna inte själva disponerar över processen utan domstolen har viss 

utredningsskyldighet. Att parterna inte disponerar över grunderna innebär att domstolen har 

ett stort ansvar för att utreda även andra grunder än de som åberopats av parterna. Inom 

skatterätten innebär detta att parterna inte har någon åberopsbörda utan domstolen har ett visst 
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ansvar för att processföremålet klargörs och avgränsas på ett riktigt sätt. I 

förvaltningsdomstolar gäller dock, i likhet med allmänna domstolar, att domen är bunden till 

parts yrkande.
45

 Om det föreligger särskilda skäl får däremot domstolen gå utanför de 

yrkanden som gjorts om detta är till fördel för enskild, 29 § FPL. 

 

I motivuttalandena går det att läsa att domstolen ska bedriva en aktiv processledning för 

att ett materiellt riktigt beslut ska uppnås snabbt, enkelt och billigt. Detta syftar till en ordnad 

processekonomi inom domstolsväsendet. Det är viktigt att notera att domstolens aktiva 

processledning inte får påverka deras objektivitet och opartiskhet i målet. När en domstol 

förlorar sin objektivitet och opartiskhet är oklart, gränsen borde gå där en av parterna känner 

sig förfördelad av domstolens handlande. Det går dock inte att förbise behovet av en aktiv 

processledning från domstolens sida. I motivuttalandet står det att domstolen ska agera och 

vägleda den skattskyldige vad gäller alternativa yrkanden och grunder. Om domstolen inte gör 

detta finns en överhängande risk för att rättsförlusterna blir stora och antalet resningsfall 

skulle öka. Ur ett processekonomiskt hänseende är det viktigt att domstolen handlar på 

föreskrivet sätt.
 46

    

 

Vissa betraktar officialprövning som en viktig del i att personer med mindre kunskap och 

svagare ekonomisk ställning ändå ska kunna garanteras ett tillförlitligt skydd för sina 

rättigheter. Officialprövningen utjämnar således den processuella obalans som kan uppstå 

mellan parterna. När domstolen bedriver en aktiv processledning finns det möjligheter att 

tillvarata den skattskyldiges rättigheter samtidigt som processen blir mer effektiv.
 47

   

 

Rättssäkerhet är ett komplicerat begrepp då det finns flera parametrar som påverkar 

rättssäkerheten. Ett av dessa, förutsebarheten, kommer att vara av extra betydelse för oss. Med 

förutsebarhet inom skatterätten menas att en skatt är förutsebar och att den skatteskyldiga kan 

förutse eventuella effekter som kan uppstå av visst handlande.
48

  Om en införlivad skatt 

saknar förutsebarhet kan effekterna bli att skattebetalarna avstår från just det handlandet, då 

utgången inte är förutsebar. För att något ska anses vara förutsebart krävs en klar och tydlig 

lagstiftning utan områden som kan ge upphov till tolkningssvårigheter eller inslag av 

bedömningsfrågor. Förutsebarheten i den praktiska tillämpningen och då i synnerhet av 

myndigheter och domstolar är av extra vikt. Dessa två måste göra sina bedömningar utan 

varken godtycke eller illvilja mot den skattskyldige. Om inte förutsebarheten upprätthålls kan 

de samhällsekonomiska kostnaderna stiga då en bristande lojalitet för systemet kan uppstå.
49

  

Inom den skatterättsliga processen finns det möjligheter att införa nya grunder för ett yrkande. 

Samtidigt som SKV kan införa nya grunder kan de frånfalla initiala grunder vilket i sin tur 

leder till att rättssäkerheten under processen kan ifrågasättas. Att SKV har möjligheter att 

ändra sin talan under processen leder till att instansordningsprincipen inte upprätthålls.
50

   

                                                 
45

Alhager,  s.26 
46

 SOU 1988:21, s.165 
47

 Westberg, s.24f 
48

 Peczenik, Vad är rätt? s.89 
49

 Sven-Olof Lodin, SN 2007, s.483  
50

 Peter Nordquist, SN 2007, s.16 



   

 
21 

 

 

Mot bakgrund av detta är det viktigt för den skattskyldige att veta vad en domstolsprocess 

kommer att innehålla för att på bästa sätt kunna förbereda sin talan. Föreligger lagstiftning 

som ger utrymme för tolkning huruvida en ändring av talan är tillåten eller inte försvinner 

förutsebarheten för hur processen kommer att se ut. 

 

3.4.  Domens rättskraft 

En sakfråga som har avgjorts i en tidigare dom kan inte bli föremål för ny prövning (res 

judicata). Har en fråga redan prövats omfattas frågan av domens rättskraft.
51

 Eftersom 

begreppen res judicata och ändring av talan bygger på en definition av vad som är samma 

sakfråga krävs att dessa begrepp samspelar och att dess ramar är lika stora. En ny fråga som 

avvisas som otillåten taleändring ska därför inte senare kunna avvisas som res judicata i en ny 

process. Domstolen har då redan tagit ställningen att processföremålet var en ny sak och ska 

därför inte avvisas i en ny process som samma sak. Åt andra hållet gäller att en fråga som 

avvisas som res judicata hade kunnat införas i den tidigare processen utan att betraktas som en 

ny fråga. Detta innebär att alla de omständigheter en part kunnat åberopa i en process 

innefattas i domens rättskraft och kan inte utgöra en ny process, trots att omständigheterna 

aldrig åberopades. En part ska därmed inte kunna väcka ny talan enbart för att han funnit nya 

omständigheter som talar för honom.
52

  

 

I propositionen går det att läsa att ”rättskraften gäller endast den rättsföljd det varit fråga 

om i målet.”
53

 Remstam skriver samma sak fast på följande sätt; en doms rättskraft bör inte 

innefatta mer än vad parterna kunnat förutse i processen. En skattskyldig som nekats ett visst 

avdrag för taxeringsår 1 ska av den anledningen ha möjlighet att yrka liknande avdrag 

taxeringsår 2, trots att saksammanhangen är identiska.
54

  

 

3.4.1. Undantag från res judicata  

Det finns även undantag från regeln om res judicata. Reglerna i 4 kap 8 § TL är utformade 

på ett sådant sätt att det kan antas att en dom är absolut då den vunnit laga kraft och att den då 

inte kan omprövas. Så är dock inte fallet, en dom som har vunnit laga kraft kan fortfarande 

omprövas i tre olika fall. I det första fallet kan SKV utföra en omprövning då KR eller RR har 

begärt resning i ett fall. Processen börjar då om från början. KR kan begära prövning om 

resning enligt 8§ 3p. LAF och RR gör prövningen enligt 11 kap 11 § RF.  

 

För det andra kan nya omständigheter som inträffar efter domstolens dom öppna upp för 

en omprövning.
55
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Det tredje undantaget från regeln om res judicata är reglerat i 4 kap 12 § TL där det står att 

”en fråga som avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft 

omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpning i ett regeringsrättsavgörande som 

meddelats därefter.” Regeln innebär att, om två skattskyldiga har samma yrkanden (ett 

avdrag) varvid de båda får avslag av SKV. En av de två personerna väljer att ta frågan vidare 

till LR för prövning, medan den andra intar en passiv position. Personen som tar processen 

vidare till LR förlorar även där och domen vinner laga kraft. Om RR inom femårsperioden i 

ett annat mål fastställer att det aktuella avdraget i det aktuella hänseendet är tillåtet skulle den 

driftiga personen hamna i en sämre sitts än den passiva eftersom personen har en laga kraft 

vunnen dom emot sig. Skulle inte ventilen i 4 kap 12 § TL finnas skulle den driftiga personen 

inte få samma prövning som den passiva. I propositionen går det att läsa att regeln infördes av 

förenklings- och rättssäkerhetsskäl.
56

 

 

  

3.5.   Avgränsning av saken 

Med utgångspunkt i problematiken kring ändring av talan och domens rättskraft ökar 

behovet av kunskap om vad som utgör en och samma sakfråga. Då reglerna kring otillåten 

taleändring och rättskraft grundas på begreppet sakfråga är det av vikt att fastställa vad som 

avgränsar saken. 

 

Hur saken i sakprocessen ska avgränsas har varit mycket uppmärksammat i den juridiska 

litteraturen. En orsak till detta är behovet av materiell rättvisa i de enskilda fallen. En annan 

orsak är att klagandens motpart ska kunna förutse vad sakfrågan är och på så vis kunna 

förbereda sin talan på med utgångspunkt i denna. Utöver detta är det även viktigt att 

överinstansens dom, för att vara meningsfull, är koncentrerad till samma fråga som varit 

föremål för prövning i tidigare domar.
57

 

 

Trots att frågan hur saken ska avgränsas har fått mycket uppmärksamhet har den enligt 

Domstolsverkets rapport 1987:5 inte orsakat några större problem i den praktiska 

rättstillämpningen. En trolig förklaring anses vara att skatterättsliga frågor av naturen är enkla 

att avgränsa, det kan t.ex. handla om en viss avdragspost eller intäkt. Viss problematik kan 

givetvis uppstå i de enskilda fallen.
58

  

 

3.5.1. Närmare om förarbetena 

Skatteförenklingskommitén, vars betänkande ligger till grund för införandet av 

sakprocessen ansåg till en början att en tydlig definition av sakbegreppet var nödvändig. 

Utgångspunkten i förslaget var att sakbegreppets grunder hörde till samma händelseförlopp 
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eller tillhörde samma saksammanhang.
59

  Någon tydlig definition av sakbegreppet infördes 

dock aldrig i varken lagtext eller förarbeten till lagen. Anledningen till detta var att den 

praktiska betydelsen av en tydlig avgränsning av saken ansågs vara begränsad.
60

 I 

Skatteförenklingskommitens slutbetänkande, (SOU 1988:21) Ny taxeringslag - reformerad 

skatteprocess, konstaterades att i den dåvarande skatteprocessen som i stora delar redan 

utformats till sakprocess i praktiken, förelåg inga särskilda svårigheter att identifiera saken. 

Att bestämma saken ansågs endast förorsaka problem i enstaka fall. Av den anledningen 

valdes att inte göra några större ansträngningar på att utforma en tydlig definition, vad som 

avgränsar saken skulle istället få utvecklas i domstolspraxis. Ståndpunkten från det 

förevarande delbetänkandet att saken bör preciseras har således ändrats.
61

   

 

Det fanns dock enligt departementschefen vissa situationer där en tydlig avgränsning är 

nödvändig. Sådana situationer uppstår t.ex. vid frågan om en ny åberopad omständighet eller 

yrkande utgör ändring av talan. Saken behöver också avgränsas i situationer där en tidigare 

dom eller pågående process föreligger gällande samma taxeringsår. SKV måste i sådana fall 

ta hänsyn till en doms rättskraft om samma sak tidigare har prövats.
62

 

 

Generellt kan sägas att en talan avgränsas av det överklagade beslutet, klagandens 

yrkanden och de omständigheter som anges som stöd för yrkandet.
63

 Alhager gör tolkningen 

av RR:s domar att följande kriterier kan ställas upp för avgränsning av saken:
64

 

 

 Samma inkomster och utgifter 

 Samma händelseförlopp eller saksammanhang 

 

Leidhammar och Almgren väljer att ta upp ytterligare en punkt för att kunna avgränsa vad 

som utgör saken:
65

 

 

 Samma taxeringsår eller beskattningsperiod  

 

För att en ny åberopad omständighet inte ska medföra att en ny fråga förs in i målet krävs 

därmed att omständigheten uppfyller samtliga ovanstående kriterier. 
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3.5.2. Olivecrona och Ekelöf 

Ovanstående kriterier är upprättade baserade på rättspraxis eftersom reglerna i TL och RB 

kring taleändring och doms rättskraft inte säger hur saken ska avgränsas. I doktrinen har två 

huvudsakliga skolor utvecklats om hur saken ska avgränsas i den dispositiva 

tvistemålsprocessen. Syftet med dessa skolor är att identifiera och definiera saken för att 

kunna applicera reglerna om taleändring och doms rättskraft.
66

 För den ena står Karl 

Olivecrona som upphovsman och Per-Olof Ekelöf svarar för den andra. 

 

Olivecrona 

Olivecrona anser att saken utgörs av yrkandet och det åberopade saksammanhanget i 

förening.
67

 Ur detta synsätt utgör inte nya rättsliga synpunkter eller nya bevisfakta någon ny 

sak. Om käranden dessutom ändrar uppgifter på ett sätt som saknar rättslig betydelse har 

saken fortfarande inte ändrats. Taleändring anser Olivecrona istället föreligga först antingen 

när en väsentlig ändring av saksammanhanget åberopas eller en ändring av yrkandet införs.
68

 

 

För att avgränsa saken ska, enligt Olivecrona, de två händelseförloppen som åberopas 

jämföras för att avgöra om de utgör två olika saker. Det är då beskrivningarna som ska 

jämföras, händelseförloppet i sig kan rent objektivt sett enbart vara ett och samma. Avviker 

händelseförlopp två alldeles för mycket från det förevarande är det en ny sakfråga. I fråga om 

vad som ska avvisas som res judicata är det enbart det händelseförlopp i den tidigare 

processen och som legat till grund för domen som innefattas i domens rättskraft.
69

 

 

När två händelseförlopp ska jämföras kan bedömningen inte att vara för strikt. Olivecrona 

anser att vissa justeringar av beskrivningen av händelseförloppet måste accepteras, utan att det 

ska innebära en ny sak. Det finns i princip två fall där en ändring av påstått händelseförlopp 

bör godtas; alternativa rekonstruktioner och modifieringar.
70

  

Alternativa rekonstruktioner innebär att händelseförloppet endast delvis är fastställt och en 

lucka har uppstått mellan olika delar. Denna lucka fylls med en rekonstruktion och om denna 

sedan ändras betecknas den nya rekonstruktionen som alternativ och enligt Olivecrona ska 

inte denna innebära ny sak. Således ska även den alternativa rekonstruktionen falla under 

domens rättskraft.
71

 

Modifieringar och tillägg anses inte heller utgöra en ny sak så länge de är anhängiga till 

händelseförloppet. Något som Olivecronas synsätt fått kritik för eftersom gränsdragningen för 

dessa kan vara svår att dra.
72
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Ekelöf 

Ekelöf ser yrkandet som ett vidare begrepp än enbart talan. Han anser att det kan finnas 

yrkanden under en process som inte är direkt hänförliga till själva talan, talan består enbart av 

ett visst slag av yrkanden. Saken avgränsas enligt Ekelöf av rättsföljden till skillnad från 

Olivecrona som anser att händelseförloppet är mest väsentligt. Enligt Ekelöfs synsätt kan 

grunden för talan ändras så länge rättsföljden av ett bifall inte skulle bli annorlunda. Det 

saksammanhang som beskrivs är därmed inte lika relevant i Ekelöfs skola utan snarare målet 

med processen. Om två grunder presenteras som ger samma rättsföljd spelar det ingen roll 

vilken av dessa som vinner bifall eftersom effekten blir densamma. Problematiken i detta 

resonemang är att under en pågående process avgöra vad som är otillåten taleändring då 

domen, och dess rättsföljd, ännu inte klarlagts. Grunderna för domen är de yrkanden och 

grunder som framlagts och bedömningen om en taleändring föreligger blir enklare att göra i 

efterhand, då rättsföljden är ett faktum.
73

   

 

Domens rättskraft bedömer Ekelöf enligt samma synsätt. Om rättsföljden i två olika 

processer med olika saksammanhang är densamma är det således i allmänhet samma sak.
74

  

 

 

3.6. Instansordningen 

Enligt 11 kap 1 § RF är Regeringsrätten den högsta förvaltningsdomstolen. Närmast under 

Regeringsrätten finns kammarrätten och under kammarrätten finns länsrätten. Myndighet eller 

riksdag får inte bestämma hur domstolarna ska döma eller tillämpa rättsregler i enskilda fall, 

11 kap 2 § RF.  

 

Omprövningsförfarandet i taxeringsprocessen förutsätter en sakprocess istället för en 

beloppsprocess. En beloppsprocess skulle innebära att omprövningsperioderna skulle bli 

långa och processen skulle bli ineffektiv ur ett processekonomiskt synsätt. Sakprocessen 

innebär att processen blir mer renodlad och instansordningsprincipen kan upprätthållas på 

samma sätt som i de allmänna domstolarna.
75

   

 

I motivuttalandenatill TL diskuteras hur SKV på bästa sätt skulle få möjlighet att 

ompröva sina egna beslut.
76

  Den obligatoriska omprövningen redan hos SKV skulle innebära 

en enklare, snabbare och smidigare ordning för att få rättelse av felaktiga taxeringsbeslut.
77

 

Samtidigt skulle det fungera som en spärr mot att ärenden som inte är tvistiga förs upp i 

domstol. Detta skulle i sin tur ta bort lite av den arbetsbörda som LR var belamrad av, således 

skulle inte otvistiga frågor besvära domstolsväsendet i onödan. Införandet av det 

obligatoriska omprövningsförfarandet gav SKV en utvidgad möjlighet att ompröva sina egna 
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beslut och snabbt rätta till uppenbara felaktigheter. Det gav dem även möjlighet att ta del av 

ny argumentation som en skattskyldige anför, istället för att ta ärendet till LR skulle SKV 

kunna medge en annan bedömning.
78

  När lagen väl sattes i verket blev 

omprövningsförfarandet lagstadgat i 6 kap. 6§ TL. Det finns även undantag från SKV:s 

omprövningsplikt, om en sakfråga har blivit avgjord av allmän förvaltningsdomstol och 

domen vunnit laga kraft eller, som det står i propositionen, ”domstols dom i mål om taxering 

vinner s.k. negativ rättskraft och att omprövning således inte kan ske av en fråga som domstol 

avgjort.”
 79

 Saken anses därmed vara res judicata.
80

 

  

 

3.6.1. Länsrätten 

Enligt 22 kap 1 § SBL får Skatteverkets beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

av den skattskyldige.   

LR är den första instansen som det går att överklaga ett av SKV fattat beslut i en tvistig 

fråga. Förvaltningsdomstolar behandlar tvistiga frågor mellan myndighet och enskild. I 

Sverige finns det 23 länsrätter i olika delar av landet.
81

  

Ett beslut som LR har fattat överklagas hos KR. Beslut får överklagas av den som det 

angår, om det gått honom emot, 33§ FPL 1 & 2 st. Om en skattskyldig vinner delvis bifall kan 

denne endast överklaga den del som gått honom emot. Det finns beslut som inte går att 

överklaga. LR:s beslut avseende SKV:s beslut om att avvisa begäran om omprövning då 

handlingar kommit SKV tillhanda utanför given tidsram är ett sådant.
82

  

 

 

3.6.2. Kammarrätten 

KR är den andra instansen i de allmänna förvaltningsdomstolarna, de behandlar 

överklagade tvister från LR. Huvudregeln är att det inte krävs något prövningstillstånd för att 

få sin sak prövad i KR.
83

 I Sverige finns det fyra kammarätter placerade på olika orter.
 84

 I 

praktiken blir kammarrätten den högsta instansen då det är ytterst svårt att få 

prövningstillstånd till RR.  

En markant skillnad mot LR är att i kammarrätten finns det inga nämndemän närvarande. 

Inslaget av utbildade jurister ökar högre upp i instansordningen. Ett beslut som KR har fattat 

överklagas hos RR. Beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom emot, 33§ 

FPL 1 & 2 st.  
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3.6.3. Regeringsrätten 

RR är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige. För att en tvist 

överhuvudtaget ska komma upp till prövning i RR måste, först och främst, KR:s dom 

överklagas samt att prövningstillstånd blir beviljat. Huvudregeln för att RR ska bevilja 

prövningstillstånd är att deras avgörande kan få betydelse som prejudikat, om det redan finns 

klara regler kring tvisten finns det ingen anledning för RR att ytterligare klargöra rättsläget.  

RR:s viktigaste arbete är att genom sina avgöranden skapa prejudikat som är vägledande för 

de lägre instanserna. Att KR har gjort en felbedömning är inte skäl nog för att bevilja 

prövningstillstånd, det kan finnas prejudicerande fall som rör liknade tvister som KR 

förbisett.
85

  

 

Det finns ett flertal anledningar till att prejudikat ska få konsekvenser på praxisområdet.
86

 

 

1. Prejudikat ska följas då det bidrar till lagtolkningsuniformitet vilket i sin tur leder till 

rättssäkerhet. 

2. Att följa prejudikat kan även ur en samhällsekonomisk synvinkel vara försvarbart. En 

domstol kan vid följande av prejudikat slippa att avgöra en företeelse som redan 

avgjorts av en auktoritativ instans.  

3. Överinstanser består av kvalificerade och mer erfarna domare, vars domar bör utgöra 

ett mönster för underinstanserna.  

 

Sammantaget talar dessa tre argument för att de lägre instanserna ska följa ett avgörande 

från RR. Det vore ytterst olyckligt om de lägre instanserna väljer att gå emot Sveriges högsta 

rättsinstans och skapa förvirring kring hur lagar ska tolkas. Om RR har klarlagt hur något ska 

tolkas bör de lägre instanserna följa prejudikaten som har uppstått.    
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4. RÄTTSPRAXIS 

Här kommer de rättsfall vi funnit vara mest representativa och auktoritativa att i korthet 

presenteras. Utgångspunkten är att fokus ska ligga på hur talan förändras mellan instanserna. Av 

den anledningen har vi skalat bort delar ur rättsfallen som inte är relevanta för vår analys. Vi 

kommer att använda oss av den objektiva metoden i våra tolkningar av rättsfallen.87    

  

 

4.1. Tillåten taleändring 

 

4.1.1.  RÅ 2003 ref 15 Tavelmålet 

SKM vägrade bolaget B.K AB avdrag för realisationsförlust om 20 350 kr av en 

tavelförsäljning till bolagets företagsledare. Anledningen härför var att det inte visats att 

tavlan var införskaffad för näringsverksamheten utan skulle betraktas som införskaffad i 

privat bruk. LR delade SKM:s bedömning och avslog följaktligen bolagets överklagan. 

 

Bolaget fullföljde sin talan till KR varpå SKM bestred bifall, men nu på en ny grund. 

Istället för att, som tidigare, yrka att tavlan var införskaffad i privat bruk ansåg SKM nu att 

bolaget inte visat att någon verklig förlust hade förekommit vid avyttringen. Anledningen till 

att SKM bytte grund var att KR redan 1998 funnit att SKM inte kunnat styrka att bolagets 

avsikt med inköpet av tavlan var att denna skulle uteslutande, eller så gott som uteslutande, 

komma företagsledaren till nytta.
 88

   

 

KR konstaterar, med utgångspunkt i den tidigare domen och det faktum att SKM nu 

medgivit att tavlan var införskaffad till bolaget, att det inte finns skäl att ändra den 

bedömningen. En realisationsförlust från en försäljning ska därmed inte vägras bolaget på 

denna grund. Mot denna bakgrund kvarstår SKM:s nya yrkande för KR att bedöma. I sådan 

bedömning anser KR att huvudregeln i 6 kap 18 § TL om otillåten taleändring måste tas i 

beaktande. Frågan är då om KR, om den nya grunden prövas, dömer i en ny sak, d.v.s. en 

fråga som inte tidigare varit för prövning i LR eller SKM. En avgränsning av saken måste 

således göras. Enligt KR:s mening kan det inte anses vara samma sak att ett bolag vägras 

avdrag för en realisationsförlust p.g.a. att konstverket var införskaffat till företagsledarens 

privata bruk, som att avdraget ska vägras för att bolaget inte visat att en verklig förlust 

uppkommit. Mot denna bakgrund utgör följaktligen SKM:s, först i KR, åberopade grund 

otillåten taleändring och kan inte prövas. KR ändrar LR:s dom och berättigar bolaget avdrag 

för realisationsförlusten. 
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RSV överklagar beslutet till RR och hävdar att någon ny fråga inte införts i processen. 

Grunden för detta är att händelseförloppet är detsamma oavsett på vilken grund SKM väljer 

att vägra avdrag.
89

 

 

I RR:s bedömning belyser de inledningsvis 6 kap 18 § 2st TL som stadgar att ändring av 

talan inte avser situationer där nya omständigheter åberopas som stöd utan att frågan ändras. 

RR konstaterar även att dessa regler även begränsar motpartens talan trots att TL uttryckligen 

vänder sig mot klagandens talan. Den tvistiga frågan eller saken i processen har varit de 

skattemässiga konsekvenserna, i avdragshänseende, för bolaget vad gäller det aktuella 

konstverket. Att SKM ändrade grund i KR ändrar inte saken eftersom frågan, d.v.s. bolagets 

avdragsrätt på tavelförsäljningen, fortfarande är den aktuella frågan. Målet återförvisades till 

KR för ny prövning i sak. 

 

4.1.2. Kommentar 

Noterbart i målet är att RR godkänner att part byter grund så länge det faktiska 

händelseförloppet är detsamma. Det faktum att SKM ”tar tillbaka” vad de tidigare hävdat för 

att sedan yrka en helt annan grund till varför avdrag ska nekas spelar ingen roll så länge 

frågan avser samma kostnadspost och de skattemässiga konsekvenser som SKM vill uppnå. I 

detta mål fastslår RR att det åberopade händelseförloppet, tavelförsäljningen, är oförändrat 

samtidigt som det nya yrkandet hör till samma saksammanhang, de skattemässiga 

konsekvenserna. Med det resonemanget är således frågan om privat bruk och frågan om 

realisationsvinst samma fråga. Domen innebär att part som princip är tillåten att byta grund så 

länge sakfrågan är de skattemässiga konsekvenserna av en viss avdrags eller kostnadspost. 

 

 

4.1.3. RÅ 2000 ref 54 Ny grund i RR 

Målet gällde huruvida Roger G skulle beskattas för ränteinkomster enligt 3:12 reglerna 

eller enligt inkommen självdeklaration. SKM beslöt genom omprövningsbeslut att ändra 

inkommen självdeklaration för att beskatta Roger G till en större del i tjänst enligt 3:12 

reglerna.  Den skattskyldige överklagade SKM:s beslut och yrkade att beskattningen skulle 

ske enligt inkommen självdeklaration (0 kr i tjänst). Med anledning av överklagandet anförde 

SKM i sitt omprövningsbeslut att de två affärerna som Roger G. verkställt borde ses som en 

sammansatt affär. Den skattskyldiga ska således beskattas med 988 974 kr i tjänst samt 

148 223 kr i kapital, resterande del ska förmögenhetsbeskattas.   

 

LR och KR gick på SKM:s linje och avslog överklagandet. Den skattskyldige överklagade 

vidare till RR som efter ett expertutlåtande medgav prövningstillstånd.    

 

RSV bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Om RR inte skulle 

komma till samma slutsats som KR och LR bestred RSV bifall till överklagandet med hänsyn 
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till att lagen (1980:865) mot skatteflykt enligt dess lydelse vid 1993 års taxering skulle kunna 

tillämpas på Roger G:s förfarande. Roger G:s handlande innebar att han tillgodogjort sig en 

inte oväsentlig skatteförmån och detta kan anses vara det huvudsakliga skälet för hans 

förfarande.  

 

RR konstaterar inledningsvis att Roger G och hans handlade inte medför en beskattning 

enligt 3:12 reglerna. Vidare har RSV som alternativ grund för sitt bestridande åberopat att 

Roger G:s agerande medger en tillämpning av lagen mot skatteflykt. Denna grund har dock 

inte åberopats i tidigare instanser, därmed måste RR undersöka ifall det nya åberopandet 

innebär en ändring av talan som skulle aktivera lagrummet 6:18 TL, och av den anledningen 

avskrivas som ändring av talan. I förarbetena till skatteflyktslagen går det att läsa att 

domstolen inte ex officio kan tillämpa skatteflyktslagen om inte den fiskala sidan åberopar 

den.
90

 Däremot ska det finnas möjlighet att inom de beloppsramar som den aktuella processen 

medger, först i högre instans framställa yrkanden om att lagen ska tillämpas.   

 

Tidigare har RR lagt stor vikt vid att händelseförloppet överensstämmer med de inkomster 

och utgifter som utgör underlag för bedömning i högre instans.
91

 I detta fall stämmer 

inkomstposterna överens med det som RSV har yrkat i RR om huruvida lagen om skatteflykt 

kan tillämpas. Dock har underinstanserna inte haft möjlighet att göra en bedömning om 

skatteflyktslagen är tillämplig. RR gör här en bedömning om att saken inte ändras därför ska 

inte RSV:s yrkande om att tillämpa lagen om skatteflykt avvisas med hänvisning till vad som 

följer av en tillämpning av principerna för sakprocessen. 

 

Det finns ytterligare aspekter som påverkar huruvida skatteflyktslagen kan tillämpas i RR 

som första instans. För att inte frågan ska få en för vid rättskraft gentemot yrkandena i de 

lägre instanserna bör även instansordningsprincipen tas i beaktande. Enligt 37 § FPL får 

omständigheter eller bevis, som klagande åberopar först i RR beaktas endast om det föreligger 

särskilda skäl.  I detta fall blir inte 37 § FPL tillämplig eftersom RSV inte är den klagande. 

Det nya yrkandet som RSV har infört i processen innebär att nya förutsättningar som 

underinstanserna inte kunnat lägga till grund för sitt avgörande införts i målet.  

 

Det är framförallt Roger G:s handlande som RSV åsyftar, detta har inte underinstanserna 

haft möjlighet att ta hänsyn till i sin bedömning.  Av denna anledning väljer RR att inte ta upp 

yrkandet av tillämplighet av lagen mot skatteflykt till prövning.  De nya yrkandena som RSV 

fört in i målet i form av lagen mot skatteflykt kan inte med hänvisning till rättssäkerhetsskäl 

och instansordningsprincipen tillåtas i RR. Yrkandet om att tillämpa lagen mot skatteflykt bör 

av denna anledning avvisas.   
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4.1.4. Kommentar  

RR fastlår i denna dom att det inte är att anse som otillåten taleändring när lag mot 

skatteflykt åberopas först i en högre instans eftersom den inte anses ändra frågan. 

Saksammanhanget och händelseförloppet är oförändrade och åberopandet utgör enbart en ny 

rättslig grund till varför beskattning ska ske. Domen klargör ytterligare att det som regel 

innebär att frågan inte ändras när en ny rättslig grund åberopas så länge frågan är de 

skattemässiga konsekvenserna av en viss transaktion. 

Anledningen till att yrkandet avvisades i detta fall var de snäva taleändringsreglerna som 

gäller i just RR. Förbudet i 37 § FPL innebär att nya grunder som princip inte får införas först 

i RR. Om det föreligger särskilda skäl, får klaganden, föra in nya omständigheter i målet. I 

detta mål var RSV klagande och RR kunde således inte pröva om särskilda skäl förelåg. 

 

 

4.2. Otillåten taleändring 

 

4.2.1. RÅ 2005 ref. 77 Underskottsavdrag i dotterbolag 

Bolaget ABASV nekas avdrag med 44 269 676 kr för sin del av underskott i ett ägt 

kommanditbolag. Enligt dåvarande regler kunde avdrag för underskott i dotterbolag i form av 

kommanditbolag endast medges upp till det belopp moderbolaget fört in kapital, eller bundit 

sig till att föra in kapital, i dotterbolaget. SKM hävdade att ABASV endast satt in 8 miljoner 

kr och därutöver inte styrkt att någon utfästelse hade förekommit som bundit bolaget till 

ytterligare insättningar på 44 269 676 kr . 

 

LR biföll bolagets överklagan då rätten ansåg att bolaget, i tillräcklig utsträckning, hade 

visat att sådan utfästelse om kapitaltillskott hade förekommit. Bolaget hade därför rätt till det 

yrkade underskottsavdraget. 

SKM överklagade domen till KR där det yrkades att LR:s dom skulle ändras. Om KR 

skulle finna, liksom LR, att bolaget bundit sig till kapitaltillskotten, yrkade SKM att avdraget 

istället skulle vägras eftersom kommanditbolaget inte kunde ses som ägare till inventarierna 

som orsakat underskottet. 

 

KR ansåg i en mellandom att SKM:s nya yrkande utgjorde otillåten taleändring då 

yrkandet inte avsåg samma saksammanhang och händelseförlopp som processföremålet. Det 

nya yrkandet överensstämde varken karaktärs eller beloppsmässigt med frågan som varit 

föremål för tidigare prövning. KR prövade följaktligen inte yrkandet.  

I domen konstaterade KR, liksom LR, att bolaget hade åtagit sig de tillskott i dotterbolaget 

som krävdes för att medges avdrag för underskott. SKM:s överklagan vann därmed inte bifall. 

SKM överklagar till RR med den i KR alternativa grunden att kommanditbolaget inte kan 

anses som ägare till de inventarier som orsakat underskottet. SKM menar att sakfrågan i 

processen är huruvida bolaget ska få avdrag för underskott i dotterbolag och den nya yrkade 

grunden ändrar inte frågan på det vis som KR funnit. Denna grund, menar SKM, borde fallit 
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under domens rättskraft oavsett om den åberopats eller inte, därmed kan den inte avfärdas 

som otillåten taleändring. 

 

RR fastställer att byte av grund vid frågor angående en specifik kostnads eller intäktspost 

oftast kan göras utan att frågan ändras. Frågan i dessa mål är i allmänhet de skattemässiga 

konsekvenserna och SKM:s val av grund är inte lika relevant eftersom de flesta tillhör samma 

saksammanhang eller händelseförlopp. I detta mål har dock SKM, först i kammarrätten, 

åberopat grunden att kommanditbolaget inte är att anse som ägare till inventarierna.
92

 För 

ABASV:s underskottsavdrag är dessa inventarier visserligen av stor vikt, men det innebär inte 

att frågan om ABASV:s rätt till avdrag och frågan om kommanditbolagets äganderätt är 

densamma. Den nya åberopade grunden hänför sig inte till ABASV:s dispositioner utan till 

transaktioner som dotterbolaget vidtagit. RR delar följaktligen KR:s ståndpunkt att den nya 

grunden utgjorde otillåten taleändring. 

 

 

4.2.2. Kommentar 

Den främsta skillnaden från förevarande rättsfall och detta är att SKM här åberopar en 

annan transaktion inom händelseförloppet. Frågan om bolaget hade förpliktat sig 

kapitaltillskott och frågan om dotterbolag var ägare till inventarierna var alltså enligt RR inte 

samma fråga. RR medger att byte av grund i liknande fall, där tvisten rör en specifik 

kostnadspost, är tillåten om den innefattas i saksammanhanget. Att åberopa en annan 

transaktion inom händelseförloppet kan däremot inte ses som samma saksammanhang. Det 

var följaktligen enligt RR inte fråga om enbart byte av rättslig grund eftersom 

händelseförloppet blev ett annat. I målet var dessutom den nya transaktionen inte vidtagen av 

bolaget i processen, utan av dotterbolaget.  

 

 

4.2.3. RÅ 2007 ref 9  Bedömning utanför ramen för processen 

SKV beslutade att C.H. skulle beskattas för ett stipendium som han fått från en 

amerikansk stiftelse med 210 000 kr som en intäkt i näringsverksamheten. SKV:s motivering 

till att beskatta en annars skattefri intäkt var att stipendiet får anses vara avsett att täcka 

avdragsgilla kostnader i näringsverksamheten såsom ateljé, resor och dylikt.  

 

C.H. överklagade SKV:s beslut och menade att han inte skulle beskattas för stipendiet. 

Som skäl till att han inte skulle beskattas anförde han att stipendiet han fått från den 

amerikanska stiftelsen var ett engångsbelopp, vilket är ett av rekvisiten för att ett stipendium 

ska vara skattefritt. Stiftelsen som givit honom stipendiet finns för att lämna ekonomiskt stöd 

till konstnärer som vill utvecklas. Han har på intet sätt utfört något jobb åt stiftelsen och har 

inte för avsikt att heller utföra något jobb i ett senare skede. Pengarna som han fått i form av 
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stipendium var inte på något sätt ”öronmärkta” för vissa ändamål i hans verksamhet, utan 

skulle ses som ett stöd för han ambition att utvecklas som konstnär.  

 

SKV ändrade inte sin ståndpunkt om att stipendiet skulle tas upp som en intäkt i hans 

näringsverksamhet utan angav istället att enligt de allmänna skatterättsliga principer ska det 

som kommer en näringsidkare till godo också beskattas som intäkt i dennes 

näringsverksamhet. Om stipendiet hade använts för kostnader som inte är avdragsgilla i 

näringsverksamheten, varken direkt eller genom avskrivning, skulle stipendiet också vara 

skattefritt. Då SKV gör bedömningen att bidraget har varit avsett för kostnader i C.H:s 

näringsverksamhet, kostnader som han också har fått avdrag för, kan således inte stipendiet 

vara skattefritt. Om stipendiet inte är skattepliktigt yrkar SKV att avdrag för ett belopp 

motsvarande stipendiesumman ska vägras C.H.  

 

LR gick helt på SKV:s linje och avslog C.H:s överklagande. Frågan om vägrat avdrag för 

motsvarande summa behövde således inte prövas av LR. C.H. överklagade vidare till KR och 

bibehöll samtidigt sin talan om att stipendiet ska vara skattefritt. SKV ansåg att KR skulle 

avslå överklagandet, men om inte KR skulle komma till samma slutsats som LR gjorde 

yrkade SKV återigen att inte heller avdrag för kostnader som stipendiet var avsedda att täcka 

skulle medges.    

 

KR gör en annan bedömning än vad LR gjorde. KR bedömer att det stipendiet som C.H. 

har fått ska vara skattefritt. KR tar även ställning till SKV:s nya yrkande om att C.H. ska 

vägras avdrag med en summa som motsvarar stipendiebeloppet. KR:s resonemang mynnade 

ut i att C.H. vägrades avdrag med ett belopp som motsvarar det stipendium som han har fått.
93

 

 

C.H. var inte nöjd med beslutet och överklagade till RR. I sitt yrkande angav han att 

stipendiet som han fått ska vara skattefritt samtidigt som att han ska medges avdrag i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Kostnaderna som har funnits i näringsverksamheten skulle 

han ha haft även om stipendiebeloppet inte kommit honom tillgodo, kostnaderna har inte 

heller ifrågasatts av SKM förens i KR.    

 

Med bakgrund av domskälen i KR verkar det som att de har bedömt att om ett stipendium 

är skattefritt ska avdrag med motsvarande belopp vägras. Utifrån detta måste RR göra en 

bedömning om KR har haft processuell möjlighet att vägra C.H. avdrag för kostnader som 

stipendiet var avsett att täcka. Härav anser SKV att RR måste klargöra omfattningen av 

processföremålet, hur stor saken är, kan den omfatta både intäkts- och kostnadssidan? 

SKV anser att det föreligger ett sådant samband mellan skatteplikten och avdragsrätten att 

dessa utgör en och samma fråga, saken blir således de beskattningskonsekvenser som uppstår 

med anledning av ett mottaget stipendium.
94
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RR fastslår att, om det är motparten som för in nya element i processen blir domstolen 

förhindrad att beakta dessa fakta om saken därigenom ändras. Om domstolen trots detta 

prövar de nya fakta som framkommit kan det leda till att saken blir en annan än den sak som 

är föremål för prövning. C.H. menar att KR har handlat orätt när de prövade hans rätt till 

avdrag. I TL finns det inte någon definition av vad en fråga är, däremot har det i förarbetena 

nämnts att en fråga normalt ska kunna identifieras med hjälp av det yrkandet som framställts 

samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.
95

  

 

KR:s bedömning av stipendiet var att det skulle vara befriat från skatt då det inte utgått 

periodiskt eller utgjort ersättning från stiftelsen. Stipendiet kunde av denna anledning 

användas utan några ramar uppställda av stiftelsen. Då KR även prövade avdragsrätten för 

kostnader anser RR att de gått utanför ramen för processen. RR beslutar därför att KR:s dom 

avseende den del som gäller avdragsrätten ska undanröjas.    

 

4.2.4. Kommentar 

KR gjorde bedömningen att inkomster och kostnader kunde utgöra samma fråga i en 

process och av den anledningen valde de att pröva SKV:s andrahandsyrkande. RR menar 

dock att inkomster och kostnader i detta fall inte hör till samma fråga. Eftersom inkomster och 

kostnader inte kan anses utgöra samma fråga har KR gått utanför ramen för processen och av 

den anledningen river RR upp den del som de anser hör till en annan sak.  

I detta fall har KR frångått huvudregeln som innebär att en högre instans endast ska döma 

i den fråga som prövats i tidigare instanser. RR har i målet gett vägledning för vad som kan 

anses vara samma fråga i en process. 

 

 

4.3. Speciellt om avgränsning av saken 

 

4.3.1. RÅ 2001 ref 20 Inte samma sak vid skattetillägg 

I självdeklarationen för 1994 års taxering hade J.S. inte redovisat någon 

värdepappershandel. Först efter anmodan från SKM inkom han med dessa handlingar där han 

redovisade en kumulerad förlust om 24 867 kr. SKM:s utredning visade dock att vissa 

försäljningar medfört realisationsvinster på sammanlagt 68 195 kr och vissa medfört 

realisationsförluster på sammanlagt 47 855 kr. Totalt hade dessa vinster, reducerat med 

förlusterna, genererat en skattepliktig vinst på 20 340 kr.   

 

SKM beslutade att påföra skattetillägg med 40 % på den del som motsvarade 

realisationsvinsterna, d.v.s. 68 195 kr, eftersom dessa undanhållits från beskattning. Frågan i 

processen var sedan huruvida SKM gjorde rätt som påförde skattetillägg på 
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realisationsvinsterna om 68 195 kr, istället för den kumulerade vinst på 20 340 kr som hade 

kommit att beskattas om värdepappershandeln redovisats korrekt.  

 

Efter att målet hamnat i RR gjorde de först bedömningen att de utelämnade uppgifterna 

utgjorde otillåten taleändring och att skattetillägg skulle påföras. Angående på vilken summa 

skattetillägget skulle beräknas ansåg RR att det endast går att kvitta oredovisade vinster mot 

oredovisade förluster under förutsättning att de är att hänföra till en och samma sak.
96

 För att 

höra till samma sakfråga krävs att de hör till samma saksammanhang eller händelseförlopp. 

När det kommer till värdepappershandel anser RR att varje beräkning av ett 

försäljningsresultat utgör en enskild fråga. De totala realisationsvinsterna utgör således inte 

samma sakfråga som de totala realisationsförlusterna. Med den utgångspunkten fastslog RR 

att skattetillägg skulle påföras enligt SKM:s yrkande på realisationsvinsterna om 68 195 kr. 

 

4.3.2. Kommentar 

I målet gör RR bedömningen att realisationsvinster och förluster som uppstått under 

samma år inte hör till samma saksammanhang eller händelseförlopp. Detta trots att de ska 

redovisas på samma blankett och i deklarationen ska redovisas som ett enda kumulerat 

belopp. Den summa som, genom J.S:s oredovisade värdepappershandel, undanhållits från 

beskattning var den kumulerade vinst som uppstått på 20 340 kr. Detta har dock ingen 

betydelse i frågan om SKM:s rätt att påföra skattetillägg enbart på de oredovisade 

realisationsvinsterna, eftersom de inte utgör samma sakfråga som förlusterna.  

 

 

4.3.3. RÅ 2004 ref 144 Samma sak vid skattetillägg 

H.N. och hans sambo avyttrade sin bostadsrättslägenhet under 1992 för 650 000 kr. I 

samband med avyttringen redovisade de vardera en realisationsvinst om 87 816 kr under 

inkomst av kapital. 

 

SKM:s utredning visade senare att H.N. tidigare träffat ett avtal med sin arbetsgivare som 

garanterade H.N. ett lägsta försäljningspris om 650 000 kr vid det tillfälle kontraktet utgått. 

Vid avyttringen, som skedde till arbetsgivaren, var bostadsrättens marknadsvärde mycket 

lägre och uppgick enligt SKM till 345 000 kr. Mellanskillnaden mellan det garanterade 

försäljningspriset och marknadsvärdet var därför enligt SKM att betrakta som förtäckt lön.  

SKM beslutade följaktligen att höja H.N:s inkomst av tjänst med 305 000 kr. Som en 

konsekvens härav justerades även H.N:s kapitalvinst till en realisationsförlust om 64 684 kr 

eftersom avyttringspriset blivit nedsatt. Vidare påfördes skattetillägg med 40 % på 305 000 kr. 

 

Frågan fick, efter att LR och KR fastslagit skattetillägget, prövningstillstånd i RR i den del 

som avsåg skattetillägget. RR ansåg att beräkningen av skattetillägget inte kunde ske utan 

beaktande av de konsekvenser som uppstått i inkomstslaget kapital i samband med en 

                                                 
96

 Om hur avgränsning av saken ska ske enligt GTL, se RÅ 1988 ref:155 



   

 
36 

 

sänkning av försäljningspriset. Eftersom skattetillägget ska påföras det belopp som 

undantagits beskattning måste det beräknas på höjningen i tjänst reducerat med minskningen i 

kapital. Detta kan dock bara ske om de båda beloppen är hänförliga till samma sak.  

 

Enligt RR:s bedömning är en höjning av inkomst av tjänst, som i sin tur medfört en 

minskning i kapital att betrakta som samma sak, nämligen frågan om hur den 

försäljningslikvid som erhållits vid avyttring av bostadsrätten skulle beskattas. 

RR beslutar att det är den sammantagna skattemässiga konsekvensen för H.N. i samband 

med SKM:s justeringar som ska ligga till grund för beräkningen av skattetillägget. Den 

undanhållna vinsten ska alltså minskas med kapitalförlusten. 

 

4.3.4. Kommentar 

I målet anser RR att de båda skattemässiga konsekvenserna av SKM:s justeringar hör till 

samma saksammanhang eftersom den ena justeringen orsakat den andra. Sakfrågan är de 

skattemässiga konsekvenserna av H.N:s försäljning och bör avgränsas till att omfatta samtliga 

konsekvenser.
97

 

 

 

4.4. Ny fråga med samband i LR 

 

4.4.1. RÅ 2000 ref 50 LR:s prövning av nya yrkanden 

Kent O. var trafiklärare och hade för gällande beskattningsår yrkat avdrag för resor i 

tjänsten med 31 230 kr.  SKM godtog enbart 4 000 kr enligt schablon och påförde 

skattetillägg på resterande 27 230 kr. Skälen för detta var att Kent O. lämnat oriktig uppgift då 

han yrkat avdrag för kostnader utan att upplysa om att han erhållit kostnadsersättning från 

arbetsgivaren.  

 

I överklagandet yrkade Kent O. att skattetillägget skulle undanröjas samt att avdrag även 

skulle medges för kostnader avseende mobiltelefon i tjänsten med 4 450 kr. SKM beslutade 

att kostnaderna för mobiltelefon var berättigade avdrag, dock med ett belopp som understeg 

schablonavdraget. 

 

Under processen i LR inkom Kent O. med ytterligare yrkanden om kostnadsavdrag 

gällande dubbelkommando, skyddskläder, facklitteratur, kolfiber, telefon i hemmet, ej ersatta 

resor med bil i tjänsten samt för resor med bil mellan hemmet och arbetsplatsen. Samtliga 

avdrag prövades av LR som endast biföll kostnader för dubbelkommando. 

 

I överklagandet till KR yrkade Kent O. samma avdrag med i princip samma grund. KR 

beslutade, trots att ingen part yrkat det, att den del i LR:s dom som avsåg avdrag för 
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skyddskläder, facklitteratur och bilresor mellan bostad och arbetsplats utgjorde otillåten 

taleändring enligt 6 kap 19 § 2st TL och återförvisade dessa frågor till SKM för omprövning. 

Skälet till detta var att samtliga nya yrkanden i LR innebar att nya frågor infördes i processen. 

Enligt 6 kap 19 § 2st TL får ny fråga endast införas om samband föreligger med frågan som är 

föremål för prövning. KR ansåg att endast yrkandena om avdrag för kostnader avseende 

kolfiber och resor med bil i tjänsten hade sådant samband med frågan som SKM prövat. 

 

SKM överklagade beslutet till RR där det yrkades att KR inte hade rätt att ex officio, 

d.v.s. utan att någon part yrkat det, undanröja LR:s dom som otillåten taleändring. I andra 

hand yrkas att någon otillåten taleändring inte ägt rum då frågorna har samband samt att LR 

funnit att frågorna utan olägenhet kunnat prövas i målet. 

 

RR konstaterar att en förvaltningsdomstol är oförhindrad att ex officio se till att 

processramen och processordningen upprätthålls. Om en instans inte skulle ha denna rätt 

skulle detta försämra domstolens processledning och innebära att KR inte kan avvisa mål som 

otillåten taleändring vid fall där ingen part eller underinstans uppmärksammat detta, något 

som enligt RR inte är rimligt. 

 

I frågan om LR gjorde rätt som prövade de nya yrkanden gör RR bedömningen att dessa 

kostnader varit anhängiga med Kent O:s yrkesutövning, i likhet med frågan i målet.
 98

 Av den 

anledningen anses dessa yrkanden ha det samband som krävs för att införandet av ny fråga 

ska vara tillåten. RR undanröjer således KR:s dom i den del KR undanröjt LR:s dom som 

otillåten taleändring. Målet återförvisas till KR för prövning i sak. 

  

 

4.4.2. Kommentar 

I målet konstaterar RR att otillåten taleändring inte ägde rum i samband med att den 

skattskyldige yrkade ytterligare sju kostnadsavdrag i LR som inte varit föremål för 

omprövning hos SKM. Som skäl anges att det faktum att samtliga kostnader var hänförliga till 

den skattskyldiges yrkesutövning räckte för att uppfylla det sambandskrav som ställs i 6 kap 

19 § 2st TL. Denna bedömning är av vikt eftersom gränsdragningen vad gäller detta samband 

är otydlig. Detta är en något vidare gränsdragning än vad som exemplifierades i förarbetena. I 

det exemplet, som vi tidigare redovisat, avsågs ett mål där ränteutgiftsavdrag som sedan kom 

att utökas med ytterligare fråga angående ränteutgifter ansågs som ett godtagbart samband.
99

 I 

detta mål är kostnadsavdragen av olika karaktär med den enda gemensamma nämnaren att de 

härstammar från samma yrkesutövning. RR har således tolkat förarbetena som att 

sambandskravet ska vara generöst tilltaget. 

I både RR och KR konstateras att yrkandena utgjorde nya frågor och någon avgränsning 

av saken har inte varit problematisk. En liknande taleändring hade följaktligen aldrig 

godtagits i RR eller KR eftersom undantaget i 6 kap 19 § 2st TL enbart gäller nya frågor i LR. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyserar vi våra frågeställningar utifrån de rättsfall och den teori vi 

redogjort för i tidigare kapitel. Analysen sker enligt de metoder vi valt och beskrivit i 

metodkapitlet. Analysen kommer att vara objektiv och fri från egna värderingar. 

 

I det inledande kapitlet redogjorde vi för problembakgrunden och denna mynnade ut i våra 

frågeställningar som formulerades: 

 Hur har Regeringsrättens praxis utformats kring parts möjligheter att byta grund 

eller införa nya omständigheter i en taxeringsprocess enligt TL?  

 Hur skiljer sig parts möjligheter att byta grund eller införa nya omständigheter 

mellan instanserna? Hade t.ex. en tillåten taleändring i länsrätten varit otillåten i 

kammarrätten? 

 Vad krävs för att uppfylla sambandskravet i 6 kap 19 § 2 st TL för att föra in en ny 

fråga i länsrätten? 

 

Vårt syfte med frågeställningarna är att på ett nyanserat sätt, med utgångspunkt i 

rättspraxis från Regeringsrätten, klargöra skillnaderna mellan de olika rättsinstanserna.   

Till vår hjälp i analysen av rättspraxis kommer vi även att använda övriga rättskällor som 

redogjorts i teorikapitlet.
100

 

 

 

5.1. Otillåten taleändring 

Enligt TL får en talan inte ändras. Det är däremot tillåtet att åberopa nya omständigheter 

eller yrkanden om frågan i samband med dessa inte ändras. Reglerna i TL angående 

taleändring är tydliga i det hänseendet att en ändring av talan som innebär att frågan i 

processen ändras inte är tillåten. Problematiken ligger istället i vad som ska anses vara frågan, 

eller vilka typer av omständigheter/yrkanden som anses ändra frågan och vilka som endast 

kompletterar den. 

 

För att komma till våra slutsatser i denna fråga är rättsfallstolkningen den mest relevanta 

eftersom lagtexten uteslutit en definition av sakbegreppet.
101

 I förarbetena har det därutöver 

konstaterats att sakbegreppets definition inte är nödvändig eftersom att det kommer att 

utvecklas i praxis. För att fastslå vad som är gällande rätt kommer vi således främst att beakta 

de rättsfall från RR vi presenterat samt den doktrin vi redogjort för i teorikapitlet.
102
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5.1.1. Avgränsning av saken 

I den juridiska doktrinen har två huvudsakliga skolor utvecklats om hur saken i en process 

ska avgränsas. Upphovsmännen till dessa, Olivecrona och Ekelöf, har olika syn på vad som är 

saken i processen och vilka taleändringar som bör förbjudas respektive tillåtas. Vår avsikt 

med att redogöra dessa skolor i teorikapitlet var att applicera dem på rättsfallen vi presenterat 

i empirikapitlet. Dessa skolor är endast olika synsätt och ska inte betraktas som absoluta 

sanningar.
103

 Den främsta skillnaden dessa skolor emellan är att Olivecrona anser att saken 

utgörs av yrkandet och saksammanhanget tillsammans medan Ekelöf ser saken som den 

rättsföljd en part vill uppnå. Olivecronas avgränsning blir således hårdare mot taleändringar 

eftersom beskrivningen av saksammanhanget ges en större vikt medan Ekelöf anser att 

ändringar i saksammanhanget saknar betydelse så länge rättsföljden inte ändras.  

 

I RÅ 2003 ref 15 (Tavelmålet) ansåg RR, i motsats till KR, att frågan var densamma trots 

att SKM bytte grund från att hävda att tavlan var införskaffad för privat bruk till att någon 

realisationsförlust aldrig uppkommit. RR motiverar domen med att frågan i målet är de 

skattemässiga konsekvenserna från tavelförsäljningen och SKM får byta grund så länge den 

nya grunden rör samma skattemässiga konsekvenser. Saken ska alltså avgränsas till den 

rättsföljd parterna tvistar om, d.v.s. rätt till avdrag eller inte. Denna bedömning är helt i linje 

med Ekelöfs synsätt. Eftersom rättsföljden, d.v.s. de skattemässiga konsekvenserna av 

tavelförsäljningen, inte ändrades i SKM:s nya grund anser Ekelöf att saken inte har ändrats. 

Ur Olivecronas synsätt är bedömningen mer diskutabel. SKM:s byte av grund i detta fall är en 

helomvändning i varför avdrag ska nekas och det enda gemensamma med det ursprungliga 

yrkandet är att det avser samma avdragspost under samma taxeringsår. Händelseförloppet är 

dock oförändrat eftersom SKM endast byter materiell grund, de åberopar inga nya händelser. 

Olivecrona anser dock att saken utgörs av en kombination av yrkandet och saksammanhanget. 

Frågan som uppstår är då om yrkandet att avdrag ska nekas p.g.a. att tavlan var 

företagsledarens privata, och yrkandet att avdrag ska nekas p.g.a. av att ingen förlust 

uppkommit, kan anses höra till samma saksammanhang. Om Olivecronas synsätt ska tolkas 

snävt skulle den nya grunden troligtvis inte anses vara inom samma saksammanhang eftersom 

den nya grunden varken kan ses som en modifiering eller alternativ rekonstruktion.
104

 

 

Eftersom alla omständigheter och grunder som hade kunnat införas i en process utan att 

frågan ändrats innefattas i domens rättskraft ökar vikten av en korrekt avgränsning av saken 

ytterligare. Anta att SKM aldrig ändrat grund, att de även i KR yrkade att tavlan var 

införskaffad till privat bruk, eftersom de inte uppmärksammat att någon förlust aldrig 

uppstått. Om sedan den skattskyldige vinner processen på SKM:s ursprungliga yrkande och 

medges avdrag skulle det alternativa yrkandet falla under rättskraften. Om SKM i ett senare 

skede skulle upptäcka att en förlust aldrig uppstod, varför avdrag inte borde medgetts, skulle 

en ny process avvisas som res judicata eftersom RR konstaterat att det är samma fråga.  
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Gränsen för vilka nya grunder som inte tillhör samma saksammanhang enligt RR 

tydliggörs i RÅ 2005 ref 77 (Underskottsavdrag i dotterbolag). Även i detta mål är frågan 

huruvida ett bolag ska vara berättigat ett specifikt avdrag eller inte. Frågan kan alltså sägas 

vara de skattemässiga konsekvenserna för bolaget ur avdragshänseende. RR gör dock här 

bedömningen att SKM:s nya yrkande innebar en ny fråga eftersom de i sitt nya yrkande 

hänvisar till en annan transaktion, vilket får innebörden att händelseförloppet inte är 

detsamma. RR konstaterar att part i allmänhet kan byta grund i frågor som handlar om de 

skattemässiga konsekvenserna, precis som i RÅ 2003 ref 15 (Tavelmålet), eftersom 

saksammanhanget i dessa fall blir oförändrat. Det går dock inte att inom händelseförloppet 

åberopa en ny transaktion utan att saksammanhanget blir ett nytt.  

 

Till skillnad mot förevarande mål står detta i strid med Ekelöfs synsätt eftersom saken 

enligt denna skola är den rättsföljd som eftersträvas, d.v.s. om bolaget ska medges avdrag 

eller inte. Den nya åberopade transaktionen är enligt detta synsätt endast en ny rättslig grund 

till varför samma avdrag ska nekas. Rättsföljden SKM vill uppnå är densamma oavsett vilken 

grund de åberopar varför också saken är densamma. 

 

 

5.1.2. Jämförelse mellan RÅ 2001 ref 20 och RÅ 2004 ref 144 

Ett belysande exempel på RR:s resonemang kring vart gränsen går för en sakfråga är att 

jämföra RÅ 2001 ref 20 (Inte samma sak vid skattetillägg) och RÅ 2004 ref 144 (Samma sak 

vid skattetillägg) som vi presenterat i rättspraxiskapitlet. Jämförelsen är intressant eftersom 

båda målen gällde att den skattskyldige yrkade att skattetillägg skulle beräknas på summan av 

intäkterna reducerat med kostnaderna som var hänförliga till den oriktiga uppgiften. Istället 

för enbart på de skattepliktiga intäkterna. RR:s bedömning skiljer sig dock mellan målen 

eftersom sådana kvittningar kräver att intäkterna och kostnaderna hör till samma sak. 

 

I RÅ 2001 ref 20 (Inte samma sak vid skattetillägg) ansåg RR att skattetillägget från 

oredovisad värdepappershandel skulle beräknas på de realisationsvinster som inte redovisats. 

De realisationsförluster som uppstått och som vid en korrekt redovisning av den totala 

handeln inneburit att den skattepliktiga vinsten blivit lägre ansågs inte utgöra samma sak. 

 

I RÅ 2004 ref 144 (Samma sak vid skattetillägg) blev den skattskyldige beskattad i 

inkomstslaget tjänst för en viss del av den kapitalvinst som deklarerats. Kapitalvinsten 

minskades i denna del till att bli en förlust. RR ansåg i detta mål att skattetillägget inte skulle 

beräknas enbart på den summan som påfördes i tjänst, utan skulle beräknas på ökningen i 

tjänst reducerat med förlusten i kapital eftersom dessa är hänförliga till samma sakfråga.  

 

Gemensamt för dessa mål är att en skattepliktig vinst uppstått och som genom felaktig 

eller utebliven redovisning inte kommit att beskattas. Om dessa båda vinster redovisats 

korrekt hade de skattskyldiga varit berättigade att göra avdrag för förluster som ingick i den 

uteblivna eller felaktiga redovisningen. 
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RR:s bedömning skiljer sig dock målen emellan huruvida dessa förlustavdrag är 

hänförliga till samma sakfråga. I RÅ 2004 ref 144 hörde kapitalförlusten till sakfrågan 

eftersom den hörde till samma händelseförlopp och saksammanhang. RR konstaterar att 

skattetillägget ska beräknas på den totala summa som undanhållits beskattning om 

redovisningen vore korrekt, alltså med beaktande för avdrag som hör till sakfrågan. Eftersom 

processen grundades på en och samma transaktion (bostadsförsäljningen) och dess 

skattemässiga konsekvenser hör en eventuell förlust eller en eventuell vinst till samma 

sakfråga. Bedömningen är således grundad i samma resonemang som t.ex. RÅ 2003 ref 15 

(Tavelmålet) och Ekelöfs synsätt att saken ska avgränsas efter den rättsföljd som part vill 

uppnå. 

 

I RÅ 2001 ref 20 rymdes dock inte förlustavdragen inom avgränsningen av saken 

eftersom det var fråga om olika transaktioner. Att nya transaktioner inte hör till samma sak 

har även framkommit i RÅ 2005 ref 77 (Underskottsavdrag i dotterbolag). 

 

Till skillnad från RÅ 2004 ref 144 fanns ingen direkt koppling mellan vinsterna och 

förlusterna eftersom dessa genererats ur olika aktieförsäljningar, medan det andra målet 

endast gällde en enda försäljning. RR:s princip att skattetillägg ska beräknas på den skatt som 

genom underlåtenheten undanhållits kan därför inte appliceras eftersom avdragen, visserligen 

hade medgetts vid korrekt redovisning, men var inte hänförliga till samma sak.  

 

Ett exempel på när detta resonemang varit till fördel för den skattskyldige är RÅ 2007 ref 

9 (Bedömning utanför ramen för processen). I detta mål ansåg RR att KR gjort fel som 

godkände att stipendiet var skattefritt men samtidigt nekade kostnadsavdrag med samma 

summa. Eftersom dessa kostnader inte var direkt anknutna till stipendiet, utan till den 

skattskyldiges näringsverksamhet i allmänhet, var de inte hänförliga till samma sak. Dessa 

kostnader utgjorde nya transaktioner och skulle betraktas som en egen sak. 

 

 

5.2. Skillnader mellan rättsinstanserna 

Huvudregeln i 6 kap 18 § TL att talan inte får ändras gäller i samtliga instanser. Det 

föreligger inte heller några skillnader i hur saken ska avgränsas mellan instanserna. Av den 

anledningen är det intressant att se hur parts möjligheter att exempelvis åberopa nya 

omständigheter skiljer sig mellan LR, KR och RR. I vår analys av detta använder vi oss 

främst av vad som framgår av rättspraxis samt hur dessa skillnader var tänkta att se ut.
105

  

 

Utöver de skillnader som är lagstadgade borde någon större skillnad inte föreligga mellan 

instanserna i bedömningen huruvida en taleändring är otillåten eller inte. I merparten av de 

rättsfall vi redovisat har RR dock inte delat KR:s bedömning. Dessa domar från RR är 

prejudicerande och bör följas av underinstanserna i framtiden, vilket undanröjer 
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bedömningsskillnaderna.
106

  LR:s och KR:s bedömningar om vad som är otillåten taleändring 

bör därmed vara i linje med RR:s. I praktiken kan givetvis säregna frågor uppstå som medför 

skillnader instanserna emellan.     

 

 

5.2.1. Jämförelse mellan KR:s och RR:s bedömningar 

Eftersom underinstanserna bör följa prejudikat från RR och vi redan konstaterat att RR i 

många av våra redovisade rättsfall inte delat KR:s bedömning, är det intressant att analysera 

om några generella skillnader föreligger mellan instansernas resonemang.  

 

I RÅ 2003 ref 15 (Tavelmålet) ansåg KR att SKM:s nya yrkande att tavelförsäljningen 

inte genererat någon förlust, istället för yrkandet att tavlan var införskaffad för 

företagsledarens privata bruk, innebar otillåten taleändring. KR gjorde bedömningen att de, 

ifall yrkandet prövades, skulle döma i en sak som inte varit föremål för prövning i LR eller 

hos SKM.  Detta är således en snävare avgränsning av saken än den som RR senare gjorde då 

taleändringen ansågs vara tillåten. KR lade en större vikt vid parts beskrivning av 

händelseförloppet och saksammanhanget, än vid rättsföljden som eftersträvades. Ur den 

synvinkeln var sakfrågan enligt KR huruvida tavlan var införskaffad för privat bruk eller inte. 

När SKM ändrade detta yrkande blev frågan följaktligen en annan.  

Enligt RR var dock inte frågan i målet huruvida tavlan var införskaffad för privat bruk 

eller inte. RR:s avgränsning av saken var större och innebar att frågan i målet var de 

skattemässiga konsekvenserna av försäljningen. Att SKM frångick sitt ursprungliga yrkande 

spelade ingen roll eftersom det nya yrkandet inte ändrade de skattemässiga konsekvenserna. 

 

Även i RÅ 2000 ref 50 (LR:s prövning av nya yrkanden) har KR gjort en snävare 

avgränsning av saken. I LR hade den skattskyldige infört sju nya frågor för prövning som alla 

utgjorde avdrag för kostnader i hans yrkesutövning. Det ursprungliga yrkandet som prövats av 

SKM var avdrag för resor i tjänsten. KR ansåg att endast två av dessa nya yrkanden hade det 

samband som krävs med frågan som varit föremål för SKM:s prövning. Den ursprungliga 

frågan enligt KR var avdrag för resor i tjänsten och därigenom gjordes bedömningen att nya 

frågor behövde ett samband med just detta avdrag för att sambandskravet skulle bli uppfyllt. 

RR:s avgränsning av saken skiljde sig då de ansåg att frågan i processen var den 

skattskyldiges avdrag för kostnader i yrkesutövningen. Med den utgångspunkten hade 

samtliga nya yrkanden samband med frågan eftersom samtliga avsåg avdrag för kostnader i 

hans yrkesutövning. Att dessa i sin tur inte hade samband med just resor i tjänsten spelade 

således ingen roll. 

 

I RÅ 2007 ref 9 (Bedömning utanför ramen för processen) var KR:s och RR:s 

bedömningar de motsatta. KR fastslog att stipendiet skulle vara skattefritt samtidigt som 

kostnadsavdrag nekades till samma belopp. Saken, enligt KR, var således inte enbart huruvida 

stipendiet var skattefritt eller inte utan snarare de skattemässiga konsekvenserna av stipendiet. 
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KR ansåg därför att yrkandet att stipendiet var skattepliktigt och yrkandet att, ifall stipendiet 

var skattefritt, kostnadsavdrag skulle nekas med samma belopp, var hänförliga till samma 

fråga. 

RR fastslog dock att KR gått utanför processramen och dömt i en ny fråga. Eftersom dessa 

kostnader inte var direkt kopplade till stipendiet, d.v.s. den skattskyldige hade yrkat dessa 

avdrag oavsett om han erhållit stipendiet eller inte, kunde de inte anses utgöra samma sak. 

Frågan i målet kan enligt RR visserligen varit de skattemässiga konsekvenserna av stipendiet, 

men eftersom det nya yrkandet innebar att nya transaktioner åberopades kunde dessa inte höra 

till samma saksammanhang. Bedömningen mellan instanserna skilde sig därför inte i 

avgränsningen av saken, utan i reglerna kring vad som är otillåten taleändring.   

 

 

5.2.2. Jämförelse mellan 6:18 TL, 6:19 2st TL och 37 § FPL  

I TL återfinns vissa begränsningar till huvudregeln. Som ändring av talan avses t.ex. inte 

situationer där part åberopar en ny omständighet eller framställer ett nytt yrkande så länge 

frågan som är för prövning inte ändras. En sådan ny omständighet eller bevis får dock endast 

införas av klaganden i RR som första instans om det föreligger särskilda skäl, 37 § FPL. 

Denna regel gör det följaktligen svårare för parterna att åberopa nya omständigheter i RR än i 

underinstanserna.  I motsatt riktning finns det främsta undantaget från huvudregeln i 6 kap 19 

§ 2st TL där klaganden tillåts införa ny fråga i processen om rätten finner att den utan 

olägenhet kan prövas. Detta undantag gäller dock enbart i LR och den nya frågan måste 

införas inom den tidsfrist som utgör omprövningsperioden. Dessa två paragrafer visar hur 

möjligheterna att ändra sin talan minskar allteftersom processen fortskrider. I LR gäller 

huvudregeln, begränsningsreglerna samt det särskilda undantaget för rätten att beakta. I KR 

finns inget sådant undantag utan talan får endast ändras i de fall de faller under 

begränsningsreglerna, i övrigt gäller huvudregeln.  

 

I RR innebär 37 § FPL att begränsningsreglerna enbart kan bli aktuella om det föreligger 

särskilda skäl. I RR är det därmed i princip inte möjligt att ändra sin talan eftersom 

huvudregeln som regel är ensamstående. 

Att reglerna har kommit att se ut såhär är av processekonomiska skäl samt att upprätthålla 

instansordningsprincipen. I de högre instanserna blir det allt viktigare att koncentrera 

sakfrågan och renodla tvisten för att domen ska bli så korrekt som möjligt eftersom den är 

prejudicerande. I LR hålls inte processramen lika hårt eftersom lagstiftaren i viss mån även 

vill fånga upp likartade frågor som kan införas i processen innan det är för sent. Eftersom LR 

är första instans blir de processekonomiska förlusterna inte lika stora samt rättssäkerheten inte 

lika lidande då domstolsprocessen är i sin inledningsfas. Reglerna motverkar samtidigt att nya 

processer inleds som lika gärna kunnat kumulerats i en annan.  

 

Svårigheterna att först i RR åberopa nya omständigheter visas i RÅ 2000 ref 54 (Ny grund 

i RR). I domen konstateras att ett åberopande av lag mot skatteflykt först i en högre instans 

inte ändrar saken, d.v.s. utgör inte otillåten taleändring. Trots att sådant åberopande inte är 
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otillåten taleändring ansåg RR att de inte kunde pröva frågan eftersom tidigare instanser inte 

fått chansen att pröva yrkandet. Detta skulle innebära ett för stort steg från 

instansordningsprincipen. 37 § FPL gäller endast klagandens talan, vilket medför att nya 

omständigheter med särskilda skäl i RR endast kan åberopas av den klagande. Eftersom RSV 

var motpart i målet kunde RR inte heller pröva om det förelåg särskilda skäl att tillåta RSV:s 

nya yrkande.  

 

 

5.3. Ny fråga med samband i LR 

Som vi redogjort för i föregående avsnitt finns möjlighet för part att i LR införa en ny 

fråga som inte varit föremål för SKV:s prövning, förutsatt att frågan har samband med frågan 

i processen, att frågan utan olägenhet kan prövas samt att tiden för omprövning inte utgått.  

Regeln är intressant eftersom den är ett undantag från sakprocessen som annars utgörs av en 

sakfråga.
107

 En sådan generös regel medför att processen inte blir helt fastlåst innan den 

prövats i domstol utan parterna ges en chans att utöka sin talan i inledningsskedet av 

domstolsprocessen.   Det bör noteras att möjligheterna för att ändra sakfrågan i processen 

härigenom inte ändras. Även i LR gäller huvudprincipen att en talan inte får ändras. 

Undantaget innebär endast att ytterligare sakfrågor kan införas, medan frågan som redan 

ligger för prövning inte kan ändras. 

 

I förarbetena motiveras undantaget med att processen skulle bli formell och stelbent om 

någon liknande regel inte fanns. Därutöver är undantaget försvarbart ur ett processekonomiskt 

perspektiv eftersom två nära anhängiga frågor kan kumuleras istället för att utgöra två olika 

processer.  

  

 

5.3.1. Sambandskravet 

Den huvudsakliga begränsningen huruvida en ny fråga kan införas eller inte är därmed om 

samband föreligger med frågan i processen. I likhet med problematiken kring vad som 

avgränsar saken finns inte någon definition av detta samband i lagtexten. I förarbetena ges 

dock ett exempel som visar en typisk situation där samband anses föreligga.
108

  

 

Som reglerna är utformade krävs ett samband med frågan i processen. Som det framgått ur 

våra tidigare analysavsnitt är det dock inte alltid glasklart vad som är frågan i processen. Vid 

bedömningen av sambandet aktualiseras således två frågeställningar; vad är saken? Har den 

nya frågan samband med saken?    

Frågan om vad som kan anses vara ett samband uppmärksammas i RÅ 2000 ref 50 (LR:s 

prövning av nya yrkanden). I LR hade den skattskyldige infört ytterligare sju 

avdragsyrkanden för kostnader han haft i tjänsten. Processen utgjordes från början om rätt till 

                                                 
107

 Mer om regelbegreppet i avsnitt 2.3. 
108

 Se avsnitt 3.2. 



   

 
45 

 

kostnadsavdrag för resor i tjänsten. KR gjorde bedömningen att endast två av avdragen hade 

samband med frågan om resor i tjänsten. Övriga yrkanden återförvisades för omprövning hos 

SKM eftersom de utgjort otillåten taleändring i LR.  

RR ansåg däremot att LR gjorde rätt som prövade de nya kostnadsavdragen eftersom 

samtliga var anknutna till den skattskyldiges yrkesutövning, i likhet med frågan i målet. Detta 

samband räckte för att taleändringen skulle godtas. 

 

Detta visar att avgränsningen för sambandskravet är relativt omfattande. Samtidigt är det 

dock beroende av hur saken har avgränsats i det enskilda fallet. Hade RR gjort samma 

avgränsning av saken som KR hade endast de yrkanden som hade samband med just resor i 

tjänsten godtagits.  
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi att lägga fram våra egna slutsatser. Utgångspunkten kommer att 

vara våra initiala frågeställningar och presenteras under respektive frågeställning. 

 

6.1. Hur har RR:s praxis utformats? 

Inledningsvis ställde vi oss frågan hur praxis i RR utvecklats kring parts möjligheter att 

byta grund eller införa nya omständigheter i taxeringsprocessen. För att kunna komma till 

våra slutsatser har vi studerat doktrinen och valda rättsfall som sedan analyserats.  

 

Den främsta anledningen till att området är problematiskt är frågan om hur saken ska 

avgränsas. Reglerna i 6 kap 18 – 20 §§ TL som begränsar parts möjligheter att ändra sin talan 

är tydliga i att taleändring är otillåten och vilka undantag som medges. Problematiken ligger i 

avsaknaden av en definition av vad som utgör saken i processen. Redan i 

Skatteförenklingskommiténs betänkanden uttrycktes oro över att en utebliven definition skulle 

kunna skapa problem i rättstillämpningen. I den slutliga propositionen bedömdes dock att 

denna inte var nödvändig utan praxis skulle få avgöra hur saken ska avgränsas.  

 

I rättsfallen vi presenterat har RR konstaterat att saken avgörs av saksammanhanget och 

händelseförloppet som åberopas i processen. Inom dessa begrepp är part fri att ändra sin talan 

utan att saken ändras. Även denna definition ger dock utrymme för tolkning. Vad anses 

egentligen höra till samma saksammanhang eller händelseförlopp? RR konstaterar i RÅ 2005 

ref 77 (Underskottsavdrag i dotterbolag) att part som regel kan byta materiel rättslig grund 

utan att saksammanhanget bryts så länge inte nya transaktioner åberopas. I dessa fall ändras 

det faktiska händelseförloppet vilket inte kan höra till saksammanhanget. Därmed har RR inte 

tagit någon tydlig ställning mellan Olivecronas och Ekelöfs olika synsätt på hur saken ska 

avgränsas. I de mål där frågan berör en viss intäkts eller kostnadsposts skattemässiga 

konsekvenser kan part som regel byta grund enligt Ekelöfs skola eftersom rättsföljden, det 

parten vill uppnå, är oförändrat. Den nya grunden utgör enbart ett nytt argument för samma 

rättsföljd.  

 

När en ny transaktion åberopas väljer dock RR att bortse från att rättsföljden är oförändrad 

eftersom detta skulle innebära ett steg utanför processramen. I dessa fall delar således RR 

Olivecronas synsätt att fokus ska ligga på parts beskrivningar av händelseförloppet.  

 

Att nya transaktioner inte ryms inom samma sak förtydligas ytterligare i RÅ 2001 ref 50 

(Inte samma sak vid skattetillägg). I målet konstaterade RR att realisationsvinster och 

realisationsförluster från värdepappershandel inte tillhör samma saksammanhang. Varje 

enskild försäljning (transaktion) utgör en egen sakfråga.  

Eftersom nya rättsfall fortfarande kommer med nya domar inom området kan vi 

konstatera att praxis fortfarande är under utveckling och att hela området ännu inte är fullt 

belyst. 
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6.2. Vilka skillnader föreligger mellan instanserna? 

Av naturliga skäl föreligger skillnader mellan instanserna eftersom lagreglerna i TL och 

FPL ger olika möjligheter till taleändring inom varje instans.  Huvudregeln att talan inte får 

ändras finns i samtliga instanser men vissa skillnader föreligger sedan i undantagen eller 

begränsningarna från huvudregeln. Den främsta skillnaden instanserna emellan är 6 kap 19 § 

2st TL som tillåter klaganden att införa en ny fråga i LR. Med utgångspunkt i dessa skillnader 

kan vi dra slutsatserna att det är fullt möjligt att en otillåten taleändring vore tillåten i en 

annan instans. Detta gäller dock som regel enbart nedåt i instansordningen. En otillåten 

taleändring i KR kan vara tillåten i LR men en otillåten taleändring i LR bör även vara 

otillåten i KR etc. Detta resonemang är dock enbart teoretiskt med utgångspunkt i lagtexten. I 

verkligheten kan det givetvis se annorlunda ut från fall till fall. 

 

RÅ 2000 ref 54 (Ny grund i RR) är ett exempel på otillåten taleändring i RR som hade 

varit tillåten både i KR och LR. I domen konstaterade RR att åberopande av lag mot 

skatteflykt först i en högre instans inte utgör otillåten taleändring. Anledningen till att 

åberopandet inte kunde prövas var det principiella förbudet i 37 § FPL som innebär att nya 

omständigheter eller grunder som regel inte kan införas först i RR. Tanken med detta är att 

underinstanserna först måste få en chans att pröva frågorna innan de hamnar hos RR. 

 

Utöver de skillnader som föreligger enligt lagtexten kan vi inte dra några generella 

slutsatser kring några skillnader i instansernas tolkning och tillämpning av reglerna. I många 

av de rättsfall vi presenterat har visserligen KR och RR gjort olika bedömningar, men något 

särskilt mönster verkar än så länge inte kunna urskiljas.  De bedömningsskillnader som 

uppstått har snarare berott på frågornas särart och att praxis, som vi tidigare nämnt, ännu inte 

helt utvecklats färdigt. 

 

 

6.3. Vad krävs för att uppfylla sambandskravet i 6:19 2st TL? 

RR har gjort tolkningen av förarbetena till TL att sambandet ska vara generöst tilltaget. 

Detta är viktigt för att undantaget ska fylla någon funktion. Grundtanken med regeln är att ett 

generöst undantag ska medges för att effektivisera processen. Detta skulle tappa effekt om 

kraven för att få använda undantaget sedan gjordes mycket snäva.  

 

Gränsen för hur stort detta samband är beror dock på hur avgränsningen av saken gjorts. 

Anser LR att sakfrågan är de skattemässiga konsekvenserna från en viss intäkts eller 

kostnadspost blir sambandskravet stort eftersom samband kan föreligga med samtliga 

skattemässiga konsekvenser i sakfrågan. Hade LR ansett att sakfrågan endast är t.ex. huruvida 

en realisationsvinst verkligen uppkommit blir sambandskravet snävare eftersom samband 

måste föreligga med just frågan om realisationsvinsten. 

 

RÅ 2000 ref 50 (LR:s prövning av nya yrkanden) visar hur avgränsningen av sambandet 

korrelerar med avgränsningen av saken. KR gjorde bedömningen att sakfrågan i processen var 
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den skattskyldiges avdrag för resor i tjänsten. Av den anledningen ansåg KR att LR gjorde fel 

som prövade samtliga nya frågor eftersom samband inte förelåg med resor i tjänsten för 

merparten av frågorna.  

RR ansåg dock att sakfrågan var den skattskyldiges kostnader i yrkesutövningen, en 

mycket vidare avgränsning av saken. För sambandskravet innebar detta att samtliga nya 

kostnadsavdrag för kostnader i yrkesutövningen hade samband. 

Denna avgränsning är framförallt betydligt vidare än exemplet med ränteutgifter i 

förarbetena. Eftersom både RR:s prejudikat och förarbetena bör följas kan RÅ 2000 ref 50 

tillsammans med exemplet i förarbetena antas utgöra den ram som gäller för sambandskravet. 

 

 

6.4. Egna synpunkter 

Efter att vi har granskat reglerna kring taleändring har vår förståelse för problematiken 

och svårigheterna att lösa gränsdragningsproblemen ökat. Inför uppsatsen var vi skeptiska till 

varför en definition av saken inte införts i lagtexten. Vi anser fortfarande att det är viktigt med 

en tydlig avgränsning av saken som i viss mån är generell och som parterna kan förutse i 

processen. Att införa en sådan avgränsning i lagtexten skulle dock innebära större skada än 

nytta enligt vad vi erfar, då varje individuellt mål har olika förutsättningar.   

 

En tydlig avgränsning av vad som är saken i en process är viktig ur flera hänseenden. Ur 

ett processekonomiskt synsätt kan en process bli ohanterlig om saken blir för stor. En tydlig 

avgränsning av vad som är saken i varje specifik process är därför viktig, i synnerhet i de mer 

komplicerade fallen. Samtidigt är det i de mer komplicerade fallen som saken blir svår att 

avgränsa.   

 

Att som skattskyldig inleda en process mot SKV och tro att processen kommer att handla 

om huruvida en kostnad är avdragsgill till att helt plötsligt få försvara sig mot att en kostnad 

inte har uppkommit överhuvudtaget visar på svagheter i rättssystemet. Rättssäkerheten i 

”tavelmålet” kan ifrågasättas, bristen på förutsebarhet i det fallet verkar vara utöver det 

vanliga, trots detta biföll RR SKV:s taleändring. Detta är ett exempel på rättsosäkerhet som 

kan uppstå när saken, enligt oss, blir för vid. Som kontrast till ”tavelmålet” har vi tagit upp 

målet ”inte samma sak vid skattetillägg” där vi ser det som självklart att det egentligen är 

samma händelseförlopp som ligger bakom de skattemässiga konsekvenserna som uppstått. 

Även om det är fråga om olika transaktioner (aktieförsäljningar) anser vi att saken borde ha 

blivit avgränsad till att omfatta även förlusterna. Hade värdepappershandeln redovisats 

korrekt hade dessa förlustavdrag tillgodogjorts den skattskyldige. Varför skattetillägget borde 

beräknats på den summa som undanhölls beskattningen och inte enbart realisationsvinsterna. 

 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv får saken inte vara för vid, om vidden av saken är för stor 

blir även rättskraften för stor och täcker in ett för stort område av en taxering. Samtidigt är det 

viktigt att påpeka, om en sak är res judicata ska den skattskyldige inte behöva oroa sig för att 

SKV ska kunna öppna upp processen ytterligare en gång. Om den skattskyldige har vunnit en 
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process med en snäv rättskraft ska han trots detta kunna känna sig säker på att processen är 

avslutad.  

 

En aktiv processledning från rättens sida ser vi som en självklarhet. När det som nu finns 

möjligheter att åberopa nya grunder under en process blir det viktigt att de nya grunder som 

åberopas inte förändrar den initiala saken. Ansvaret för att begränsa talan är domstolens, om 

de tillåter taleändringar som är på gränsen av vad som kan godtas blir processen större än vad 

den egentligen skulle behöva vara. Om det finns minsta lilla tecken på att saken blir en annan 

än den initiala ska inte rätten godta taleändringen, gränsfall ska således avvisas som otillåten 

taleändring.   

 

Att redan med omprövningsbeslutet hos SKV ”låsa” processen till en grund tror vi inte 

skulle vara rätt väg. Ett sådant förfarande skulle vara utmärkt ur ett rättsäkerhetsperspektiv 

men processen skulle kunna bli felaktig då nya omständigheter kan uppdagas under 

processen. I en sådan situation är det bättre att parterna har möjlighet att ändra grunder under 

processen istället för att inleda en helt ny. En viss spännvid på vad saken innebär är därför 

nödvändig.  
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6.5. Uppsatsens kvalitet 

I inledningen av uppsatsen redogjorde vi för fem punkter på vad som krävs för att en 

uppsats ska vara bra.
109

  

 

1. Att komma fram till något med nyhetsvärde 

Vi anser att våra frågeställningar har behandlats i begränsad omfattning, i synnerhet de 

två sista. Därför anser vi att ett visst nyhetsvärde framkommit i våra analyser och 

slutsatser.  

 

2. Resultatet ska ha relevans, att kunskapen som presenteras är efterfrågad 

Frågan om hur saken ska avgränsas är ständigt debatterad inom skatterätten och denna 

avgränsning leder sedan till hur reglerna kring taleändring ska tolkas och tillämpas. Av 

den anledningen är uppsatsens problemområde aktuellt och relevant. 

 

3. En hög kvalitet på författarnas argumentation 

Vi anser att vi lyckats hålla en objektiv ståndpunkt både i val av källor, metoder och i 

analysen. Vår förhoppning är att läsaren inte ska uppleva frågeställningarna obesvarade 

eller att relevanta delar saknas. 

 

4. Tydligt uppbyggda slutsatser  

Våra slutsatser är resultatet av den argumentation vi fört i analyskapitlet. Enligt oss följer 

hela uppsatsen fram till slutsatserna en tydlig röd tråd. Vi gjorde valet att utvidga 

analysdelen för att på så sätt kunna dra korta och koncisa slutsatser vilket gör slutsatserna 

än mer underbyggda. 

 

5. En tydlig och noggrann notapparat 

Noterna har använts för att förklara komplicerade ord, korshänvisa till andra avsnitt i 

uppsatsen, hänvisningar till doktrin samt tips på vidare läsning.  
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7. KÄLLFÖRTECKNING 

 

Lagar och förordningar 

Rättegångsbalken (1942:740) 

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

Regeringsformen (1974:152) 

Taxeringslagen (1990:324)  

Skattebetalningslagen (1997:483) 

 

Offentligt tryck 

 

Propositioner 

Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar, m.m. 

Prop. 1980/81:17 med förslag till lag mot skatteflykt, m.m. 

Prop. 1989/90:74 Ny taxeringslag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1988:21, Skatteförenklingskommittén (1988). Ny taxeringslag - reformerad 

skatteprocess: slutbetänkande. Stockholm: Allmänna förl. Nr 21. 

SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 

 

Rättsfallsförteckning 

RÅ 2000 ref 50 LR:s prövning av nya yrkanden 

RÅ 2000 ref 54 Ny grund i RR 

RÅ 2001 ref 20 Inte samma sak vid skattetillägg 

RÅ 2003 ref 15 Tavelmålet 

RÅ 2004 ref 144 Samma sak vid skattetillägg 

RÅ 2005 ref 7 Mer om sambandskravet 

RÅ 2005 ref. 77 Underskottsavdrag i dotterbolag 

RÅ 2007 ref 9  Bedömning utanför ramen för processen 

 

Rättsfall från GTL: 

RÅ 1986 ref 116 

RÅ 1988 ref 155 

RÅ 1990 ref 49 I & II 
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