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SAMMANFATTNING 

En tredjemansrevision innebär att Skatteverket gör en kontroll av ett företag för 

att begära ut uppgifter om annan än den som revideras. Denna kontrollmöjlighet 

har funnits i Sverige sedan 1955 men har både ändrat form och varit tillfälligt 

borttagen, men sedan den 1 november 1997 finns åter denna möjlighet för 

Skatteverket. Tredjemansrevision har varit mycket kritiserat, bl.a. av 

Kammarrätten i Stockholm, under åren då det inte anses vara ett rättssäkert 

ingrepp. Revisionen görs antingen som en urvalskontroll eller som en generell 

kontroll och det är framförallt den generella kontrollen som är kritiserad. 

Skatteverket gör då en revision för att få in en större mängd material som sen 

används för förberedande åtgärder och urvalskontroller. 

När en tredjemansrevision skall genomföras är det viktigt att beakta 

proportionalitetsprincipen eftersom denna typ av revision är en betungande åtgärd 

och då skall Skatteverket tänka på att nackdelen för den enskilde skall stå i rimlig 

proportion till vad allmänheten kommer att få ut, vilket innebär att ingreppet skall 

vara så lindrigt som möjligt för den enskilde. Även Europakonventionens artikel 

8, EKMR, är till för att skydda den enskilde från att myndigheter gör för stort 

intrång i privat- och familjelivet. 

Proportionalitetsprincipen och artikel 8 EKMR tillsammans med rättssäkerheten, 

som innebär att alla människor skall behandlas lika inför lagen, skall alltid beaktas 

när Skatteverket väljer att genomföra en tredjemansrevision.  

Vid en generell tredjemansrevision kan en del rättsäkerhetsproblem uppstå och 

syftet med uppsatsen är därför att belysa tre av dessa: kan den generella kontrollen 

likställas med fishing expeditions och är kontrollerna tillåtna? Bryter den mot 

proportionalitetsprincipen och artikel 8 i Europakonventionen? Samt vilka 

handlingar får undantas vid en tredjemansrevision och har sekretessreglerna 

någon inverkan på detta? 

De domar som granskats under uppsatsens gång har alla utfallit till Skatteverkets 

fördel, trots detta kan inte annat sägas än att rättsläget rörande tredjemansrevision 

är oklart. Inga klara riktlinjer finns inom de tre rättssäkerhetsproblemen. Det som i 

nuläget behövs är ett avkunnande från högsta förvaltningsdomstolen i målet 

mellan Skatteverket och SEB, där Skatteverket vill få tillgång till alla 

klientmedelskonton med en utvald slutsiffra, för att kunna få mer klarhet i vart 

gränserna går. Detta till fördel både för de enskilda men även för Skatteverket, så 

att tydligare riktlinjer för vad som får göras och vad som anses vara acceptabelt 

vid en tredjemansrevision.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet redovisar uppsatsens problembakgrund, syfte, avgränsning 

samt vilken metod som har använts. Avslutande tas uppsatsens disposition upp. 

1.1. Problembakgrund 

Skatteverket har sedan den 1 november 1997 två möjligheter att inhämta 

information från tredje man. Den ena möjligheten är att förelägga om inhämtande 

av visst material, den andra är att göra en revision – en så kallad 

tredjemansrevision.  

Föreläggande om inhämtande av uppgifter får ske hos den som kan antas vara 

bokföringsskyldig eller annan juridisk person och det skall röra sig om 

rättshandlingar mellan denne och någon annan. Vid särskilda skäl får även 

förelägganden riktas mot privatpersoner som inte är näringsidkare för att inhämta 

information. Föreläggandena skall vara specificerade med vad det är för material 

som efterfrågas för att undvika missförstånd. Dessa bestämmelser finns i 17 kap. 

3-5 §§ lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, och 14 

kap. 4§ skattebetalningslagen (1997:483), SBL.
1
  

En tredjemansrevision innebär att Skatteverket gör en kontroll hos ett företag för 

att begära ut uppgifter om annan än den som revideras.
2
 Tredjemansrevision 

infördes i lag första gången år 1955 i Sverige men har efter det både ändrat form 

och varit bortagen.
3
 Senast Skatteverket gjorde en omfattande och övergripande 

tredjemansrevision inbringades 500 miljoner kronor i skatt och skattetillägg till 

staten.
4
   

Kontrollen hos tredje man görs antingen genom en urvalskontroll eller en generell 

kontroll, och görs för att antingen kontrollera specifika uppgifter eller för att få in 

en större mängd material.
5
 Det material som inkommer vid den generella 

kontrollen används till förberedande åtgärder och leder till urvalskontroller. Sedan 

den 1 november 1997 finns möjligheten att genomföra en generell kontroll utan 

att ange vissa uppgifter. Detta innebär att det inte finns något krav på att namnet 

på den granskade skall framgå eller att någon typ av rätthandling skall ha ingåtts. 

För att information skall få uteslutas krävs att särskilda skäl föreligger. Någon 

tydlig definition på vad särskilda skäl innebär finns inte i lagen.
6
 

                                                
1
 Höglund (2008) s. 374 

2
 Höglund (2008) s. 157 och Prop. 1996/97:100 s. 472 

3
 Prop. 1955:160 s. 115 

4
 Melzer, affärsvärlden.se 25 mars 2010  

5
 Höglund (2008) s. 157 

6
 Höglund (2008) s. 133 och Leidhammar s. 39 
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När Skatteverket gör en kontroll behöver de inte vara säkra på att informationen 

finns hos den reviderade, men det skall vara troligt att den gör det.
7
 Något som 

inte är godkänt genom lag är en så kallad fishing expedition där verket går igenom 

ett företags handlingar för att försöka hitta intressanta underlag utan att egentligen 

veta vad som eftersöks. Det skulle exempelvis kunna handla om att Skatteverket 

skulle vilja hitta information rörande skattefrågor om andra skatteskyldiga än vad 

som framgått av revisionen från början.
8
 Tillämpningsproblem kan uppstå om inte 

Skatteverket kan använda information de stött på vid en generell 

tredjemansrevision trots att det kanske inte var just det materialet som revisorerna 

egentligen eftersökt. Det som behövs här är en proportionalitetsavvägning, 

eftersom det kan vara ett oproportionerligt stort ingrepp att göra en 

tredjemansrevision.
9
 Tredjemansrevisionen har kritiserats under åren, eftersom 

den anses vara ett stort intrång i den privata sfären samt att detta ingrepp inte 

alltid ses som ett rättssäkert sätt att få in information. Information som hämtas in 

vid en generell kontroll kan i vissa avseenden innehålla uppgifter som inte alls har 

med beskattningen att göra och kan vara av känslig natur. Även i situationer när 

det gäller undantagande av handlingar på grund av sekretess eller andra orsaker 

har kritik riktats mot att rättssäkerheten inte beaktas tillräckligt.
10

  

I artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (1994:1219), EKMR, tas det upp att alla har rätt till 

skydd i privat- och familjelivet. Artikeln nämner även att en offentlig myndighet 

inte har rätt att inkräkta på den rättigheten om det inte finns lagstöd för detta eller 

att det har betydelse för landets ekonomiska välstånd. Allt intrång som sker måste 

stå i rimlig proportion till vad som fås ut av intrånget och vad syftet med det är.
11

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa rättssäkerhetsproblem som kan uppstå vid 

genomföranden av tredjemansrevision och hur rättssäkerheten upprätthålls vid 

denna typ av revision. Problemen som skall belysas är: 

- Kan den generella kontrollen likställas med fishing expedition och är 

kontrollerna tillåtna? 

- Bryter den generella tredjemansrevisionen mot proportionalitetsprincipen 

och artikel 8 i Europakonventionen? 

                                                
7
 Leidhammar s. 39 

8
 Höglund (2008) s. 157 

9
 Höglund (2008) s. 375 

10
 Direktiv 1992:27 

11
 Moëll s. 67-68 
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- Vilka handlingar får undantas vid en tredjemansrevision och har 

sekretessregler någon inverkan på detta?  

1.3. Metod 

Metoden som är använd i uppsatsen är en rättsdogmatisk metod. Denna metod 

handlar om att söka svaret i gällande rätt.
12

 Det innebär en genomgång av 

rättskällorna som är lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Utgångspunkten är 

exempelvis tolkning av enskilda lagrum och rättsfall.
13

 Även EU-rätten och 

Europakonventionen skall beaktas vid tillämpning av de berörda fallen.
14

   

När lagtexten är klar och tydlig skall den följas vid lagtolkning enligt Lodin m.fl. 

Skulle detta inte vara fallet skall i första hand prejudikat från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD, användas om de har klargjort hur tillämpningen 

skall göras. Saknas detta skall en tolkning av förarbeten och andra rättskällor 

företas.
15

 Förarbeten och praxis skall bara vara ledande vid lagtolkning, dessa är 

inte formellt bindande så som lagtexten är. Inom doktrinen är den allmänna 

uppfattningen att förarbetsuttalanden bör följas även om det formellt inte är 

bindande.
16

 

Eftersom Skatteverket vid en tredjemansrevision bör beakta både 

proportionalitetsprincipen och artikel 8 EKMR för att genomföra den så 

rättssäkert som möjligt, tas dessa upp i anslutning till varandra i uppsatsen. För att 

läsaren skall få en så bra bild som möjligt av de båda grunderna, har både lagtext 

och doktrin använts. Detta för att skapa en så tydlig bild av hur dessa grunder hör 

ihop med varandra. Framförallt har Moëlls bok, Proportionalitetsprincipen 

använts för att precisera hur principen ser ut, men även sambandet till artikel 8 

EKMR. Även lagtext har använts för att visa på hur principen har inverkat på den 

svenska lagen. När det gäller Europakonventionen har framförallt Moëlls och 

Peterssons bok, Europakonventionen, beaktats. 

I uppsatsen går jag även igenom fishing expedition, undantagande av handlingar 

samt sekretess och lagkollisioner som alla skapar problem vid denna typ av 

revision. Undantagande av handlingar, sekretess och lagkollisioner hänger till viss 

del samman, eftersom anledningen till att företag vill undanta handlingar till stor 

del beror på att det innehåller sekretessbelagt material. För att belysa dessa 

problemområden på bästa sätt har jag använt mig främst av doktrin men även till 

viss del av förarbeten samt de lagrum som berör ämnena. 

                                                
12

 Lehrberg s. 26-27 
13

 Sandgren s. 316 
14

 Höglund (2004) s. 26 
15

 Lodin m.fl. s. 709  
16

 Påhlsson s. 127ff 
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För att visa på problematiken som uppstår rörande ovan nämnda områden har jag 

använt mig av praxis och tagit med två rättsfall som belyser ovanstående problem. 

I det ena gäller det Skandinaviska Enskilda banken, SEB, KamR 8243-08 där 

Skatteverket vill ha ut information rörande alla bankens klientmedelskonton
17

 som 

har slutsiffran fem. Detta rör sig om ca 280 stycken konton. I det andra målet 

gäller det Bahnhof Internet AB, KamR 8949-07. I detta mål vill verket ha 

uppgifter rörande företagets kunder för att kunna identifiera och kontrollera att 

personer och företag som bedriver handel på internet redovisar skatter och avgifter 

enligt lag. I båda målen har Skatteverket vitesförelagt bolagen, detta innebär att 

om bolaget inte lämnar ut uppgifterna blir de bestraffade genom att vitet utgår. 

1.4. Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig genom att inte gå in djupare på tredjemans-

föreläggande vilket är det alternativa sättet att få information om ett företag från 

tredje man. Här vet Skatteverket vem det är som skall granskas och vilken 

information de vill ha.  

I denna uppsats kommer inte EU-rätten att behandlas i någon större utsträckning 

eftersom den till stor del inte berör tredjemansrevision, däremot berörs den en 

aning i kapitlet om proportionalitetsprincipen.  

1.5. Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande. Först följer en redogörelse om de olika 

rättssäkerhetskraven som finns vid en tredjemansrevision. I tredje kapitlet följer 

sedan en redogörelse om vad det finns för olika typer av revisioner, vad en 

tredjemansrevision är, innebörden av fishing expedition, när rätt finns att undanta 

handlingar vid revision samt sekretessregler. Kapitel två och tre ligger sedan till 

grund för analysen av frågeställningarna som görs i kapitel fyra. Femte och 

avslutande kapitel innehåller mina egna åsikter. 

                                                
17

 Klientmedelskonto är ett konto där en advokat enligt 8 kap. 4 § RB är skyldiga att ha sina 
huvudmäns pengar och andra tillgångar för att kunna skilja det från det som tillhör advokaten själv 
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2. Rättssäkerhetskrav för tredjemansrevision 

I detta kapitel redogörs för vad det innebär med rättssäkerhet, 

proportionalitetsprincipen och artikel 8 i Europakonventionen. 

2.1. Rättssäkerhet och förutsebarhet 

Rättssäkerhet är ett begrepp som återfinns både inom juridiken och i politiken. För 

jurister är den vanligast förekommande betydelsen ”förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter”.
18

 Enligt riksdagen innebär rättssäkerhet att alla människor 

behandlas lika inför lagen. En person skall ses som oskyldig tills motsatsen har 

bevisats och han eller hon är dömd av domstolen.
19

  

Termen rättssäkerhet har som synes ingen given betydelse utan kan användas i 

många olika avseenden.
20

 Dock krävs ett visst mått av förutsebarhet för att det 

skall anses vara rättssäkert.
21

 För att det skall framgå vad som är lagligt eller inte 

krävs tydliga lagar. En person som väljer att begå ett brott skall genom tydliga 

regler redan innan veta om vad konsekvenserna kommer att bli. För att 

rättssystemet skall bli så rättssäkert som möjligt skall riksdagen stifta lagar efter 

vilka domstolarna självständigt och utan politisk påverkan skall döma.
22

 

En grundläggande aspekt för att få det så rättssäkert som möjligt är att inte 

rättstillämpningen blir godtycklig. Detta skulle kunna leda till att förutsebarheten 

försvinner och att medborgarna tappar tilliten till den dömande verksamheten. 

Rättssäkerheten har därför en särskild betydelse när det gäller 

myndighetsutövning mot den enskilde, speciellt när det gäller dennes personliga 

och ekonomiska förhållanden. Därför är dessa åligganden grundlagsskyddade i 

regeringsformens
23

 åttonde kapitel. När myndighetsutövning sker skall det göras 

utifrån den enskildes behov av säkerhet och inte utifrån behoven som stat och 

myndighet har.
24

 

Som ovan nämns är likabehandlingsprincipen en viktig del i rättssäkerheten men 

även legalitetsprincipen framhålls inom vissa områden. Ett exempel på detta finns 

inom beskattningsområdet, då skatt inte får utgå om det inte finns angivet i lag, 

alltså ”ingen skatt utan lag.” Hultqvist menar att legalitetsprincipen är en av de 

viktigaste principerna som gäller i den svenska skatterätten.
25

 

                                                
18

 Frändberg, s. 269-270 
19

 Sveriges Riksdag 
20

 Frändberg s. 271 
21

 Peczenik s. 89 
22

 Frändberg s. 271 och Sveriges riksdag 
23

 Regeringsformen (1974:152), RF 
24

 SOU 1993:62 s. 75-76 
25

 Hultqvist (1995) s. 2 
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2.2. Proportionalitetsprincipen inom skatterätten 

En av de allmänna rättsprinciperna är proportionalitetsprincipen. Principen har 

inkorporerats i EU-rätten genom de olika medlemsländernas nationella 

rättsordningar. Det land som haft störst inverkan på just EU-rättens version är 

Tyskland. Principen finns i många olika former och innehållet i den kan variera 

hos de olika medlemsländerna, vilket antagligen beror på att den i vissa länder är 

en viktig del av rättsordningen medan andra länder knappt känner till dess 

existens.
26

 EU-domstolen har hänvisat till proportionalitetsprincipen vid åtskilliga 

avgöranden och anser att det är en grundläggande princip för deras ändamål. 

Principen har inte alltid varit sammankopplad med skatterätten men har på senaste 

tiden fått ett betydande inflytande.
 27

   

Eftersom principen finns både i EU-rätten, Europakonventionen samt i den 

svenska rätten händer det att en proportionalitetsavvägning kan göras flera gånger 

och leda till kollisioner eftersom det är olika regelverk som skall skydda olika 

saker. EU-rätten skall förenkla den inre marknaden och värna om den fria 

rörligheten inom EU. Konventionens syfte är att värna om de enskildas 

grundläggande rättigheter och den svenska rätten skall bevaka de svenska 

skatteanspråken.
28

  

En viktigt konflikt mellan skatterätten och den fria rörligheten inom EU är att 

medlemsländerna ibland vill hindra den fria rörligheten så att de kan effektivisera 

skattekontrollen i respektive land.
29

  

2.2.1. Proportionalitetsprincipen i Sverige 

Även innan Sveriges inträde i EU fanns proportionalitetsprincipen i den svenska 

rätten. Principen introducerades omkring år 1950 men blev först i slutet på 1990-

talet mer uppmärksammad. I 2 kap. 12 § andra stycket regeringsformen 

(1974:152), RF, och i 2 kap. 18 § första stycket RF återfinns några av de första 

formulerade proportionalitetsprinciperna.
30

 1996 var året då Regeringsrätten, nu 

Högsta förvaltningsdomstolen, i ett flertal avgöranden underströk vikten av att 

domstolar och myndigheter ska beakta principen. Ändå finns det ingen uttrycklig 

proportionalitetsprincip införd i taxeringslagen som är den lag som till viss del 

styr skatteutredningarna. Detta kan tyckas konstigt med tanke på att utredningarna 

som görs enligt den lagen kan anses vara integritetskränkande för de som utreds. 

Även om principen inte finns med i lagen skall den ändå beaktas eftersom det är 

                                                
26

 Moëll s. 22 
27

 Moëll s. 105-106 
28

 Moëll s. 16 
29

 Moëll s. 106 
30

 Moëll s. 170 
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en allmän rättsprincip och en avvägning skall ske för att avgöra om åtgärden som 

företas är proportionerlig eller överdriven. Hur stor hänsyn som tas beror helt på 

vilken kontrollåtgärd Skatteverket använder sig av. Sker kontrollen på en 

deklaration är det ganska givet att proportionalitetsavvägningen inte behöver vara 

speciellt omfattande, medan då det gäller en tredjemansrevision, måste 

Skatteverket tänka igenom hur stort intrång som faktiskt är nödvändigt för att få 

fram den information som behövs för att genomföra bästa möjliga kontroll. För att 

göra en så bra proportionalitetsbedömning som möjligt är det viktigt att vara 

införstådd med vad ändamålet med det planerade eller vidtagna ingreppet är, så att 

medlet och målet står i proportion till varandra när det gäller det aktuella 

ändamålet.
 31

  

I den svenska rätten ses i vissa sammanhang den europeiska proportionalitets-

principen som flera olika principer. Utöver proportionalitetsprincipen finns de 

allmänna rättsgrundsatserna, ändamålsprincipen och behovsprincipen. Det är dock 

oklart om någon direkt skillnad egentligen finns mellan den europeiska principen 

och de tre principer som finns i Sverige.
32

  

Enligt ändamålsprincipen får inte en myndighet använda sig av en 

lagbestämmelse för annat ändamål än vad den är avsedd för.
33

 Om en myndighet 

skall använda den i ett annat syfte än vad som är tänkt anses detta vara 

befogenhetsöverskridande.
34

  

Behovsprincipen är enligt Strömberg att de metoder som används för att utreda ett 

fall inte skall vara hårdare än vad behovet för att nå resultat i fallet är.
35

 Vilket 

betyder att om det finns möjlighet att göra ett mindre ingrepp än 

tredjemansrevision skall detta företas. Om ändå denna typ av ingrepp är 

nödvändig skall det upphöra så fort syftet med själva ingreppet har uppnåtts.  

2.3. Europakonventionen 

Europakonventionen är en av hörnpelarna i den europeiska rätten och trädde i 

kraft i september 1953 och har till syfte att åstadkomma ett starkt och effektivt  

skydd för de mänskliga rättigheterna. Efter införandet har fjorton tilläggsprotokoll 

antagits till konventionen för att ytterligare stärka skyddet för de mänskliga 

rättigheterna.
36

 Sedan januari 1995 är Europakonventionen antagen som lag i 

Sverige genom 2 kap. 23 § RF då det där infördes att lag eller annan föreskrift inte 

får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen.  

                                                
31

 Moëll s. 192-193 
32

 Moëll s. 171 ff 
33

 Regeringens skrivelse 2006/07:28 s. 4 
34

 Moëll s. 200 
35

 Strömberg s. 68 
36

 Danelius s. 18 
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Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll innehåller olika friheter och 

rättigheter som EU:s medlemsländer inte får kränka. Skulle något påstås kränka 

någon av dessa rättigheter kan Europadomstolen pröva fallet, om det klart framgår 

att rättigheten skyddas av konventionen. Exempel på olika rättigheter är artikel 3 - 

rätten till liv, artikel 6 - rätten till en rättvis rättegång samt artikel 8 - rätten till 

skydd för privat- och familjelivet. Det är den sista av dessa som bör beaktas när 

det gäller tredjemansrevision.
37

  

Proportionalitetsprincipen har en central roll rörande de grundläggande fri- och 

rättigheterna eftersom skatterättsliga åtgärder kan begränsa många av dem. Det är 

principen som skall avgöra var gränsen går för vad som är acceptabelt vid en 

inskränkning, vilket gör att den spelar en stor roll vid tolkningen av 

Europakonventionen. Som tidigare framgått får inte EU:s medlemsländer kränka 

de rättigheter som finns i konventionen men många av de inskränkningar som sker 

blir trots det accepterade av konventionen eftersom de är proportionerliga.
38

 

Skulle inskränkningarna vara mer långtgående än vad som krävs för ändamålet 

och därigenom oproportionerliga, anses det vara ett brott mot konventionen.
39

 

Idag är Europadomstolen den instans som skall kontrollera om medlemsländerna 

efterlever konventionen. Innan 1998 var det Europadomstolen tillsammans med 

Europakommissionen som skulle granska detta. Då var kommissionen ett filter för 

vilka fall som skulle komma upp i domstolen. Dessa båda instansers praxis har 

haft stor betydelse för hur proportionalitetsprincipen har växt fram.
40

 Enligt 

Europadomstolen genomsyrar proportionalitetsprincipen hela konventionen och 

hur tolkningen av artiklarna görs.  

2.3.1. Artikel 8 EKMR: Rätten till respekt för privat- och familjelivet 

Artikeln har följande lydelse: 

”1. Var och en har rätt till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter.”
41
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Artikel 8 i Europakonventionen är till för att skydda den enskilde mot intrång i 

privatlivet. Myndigheter får inte kränka respekten för privatlivet utan något uttalat 

lagstöd, vilket innebär att legalitetsprincipen upprätthålls.
42

 

I andra stycket återfinns proportionalitetsprincipen som uttryck i vilka av de 

skyddade rättigheter som godtas. Här måste det ske en avvägning för att avgöra 

om ingreppet är konventionsstridigt eller inte. För att det inte skall vara det 

behöver tre kriterier vara uppfyllda. Ingreppet måste vara lagligt, vilket innebär att 

intrånget skall ha stöd i vår svenska lagstiftning och vara rättssäkert. Ingreppet 

skall även tillgodose något av de allmänna eller enskilda intressena som är 

angivna i artikel 8 andra stycket EKMR samt vara nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle.
43

  

När det gäller att tillgodose det allmännas intresse är det framförallt att se till 

landets ekonomiska välstånd genom beskattning som berör skatterätten. Även den 

enskildes intresse måste beaktas vid sådana ingrepp. Det räcker inte bara att se till 

det ekonomiska välståndet utan hur varje enskild person påverkas måste också 

vägas in för att få en helhetsbild. I slutänden måste ändå själva intrånget stå i 

rimlig proportion till vad syftet med intrånget är.
44

 

2.3.2. Artikel 8 EKMR:s inverkan på svensk lag 

I Sverige återfinns artikeln i 8 kap. 3 § RF, som är legalitetsprincipen. Här 

behandlas förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Allt som rör 

ingrepp i den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden skall regleras i 

lag, exempelvis skatt till staten. Även i 2 kap. 6 § RF tas skyddet för den enskilde 

upp i form av skydd mot husrannsakan och liknade intrång. Skyddet som tas upp i 

den paragrafen får inskränkas enligt 2 kap. 12 § andra stycket RF, men endast om 

det ser till något som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Trots vad 

paragrafen säger får inte myndigheten gå utöver vad som är nödvändigt för att nå 

ändamålet. I dessa fall skall alltså proportionalitetsprincipen iakttas. I ett 

demokratiskt samhälle är ett godtagbart ändamål att få fram ett så korrekt 

skattebeslut som möjligt. Det som i dessa fall kan ifrågasättas är hur det går till 

och vilka åtgärder som är godtagbara enligt proportionalitetsprincipen.
45

 Vid 

bedömningen om vad som är nödvändigt eller inte skall principen användas för att 

göra en avvägning av hur starkt behovet är som skall tillgodoses genom ett 

ingrepp och hur stort ingrepp i den enskildes rätt blir. För att ingreppet skall anses 
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vara proportionerligt skall det finnas ett rimligt förhållande mellan dessa två 

faktorer och kan då anses vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
46
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3. Revision 

Nedan förklaras innebörden av tredjemansrevision samt berörda områden. 

Gällande rättsregler inom dessa områden tas upp samt hur dessa berörs i 

rättsfall. 

En revision är en mer omfattande granskning av ett företags ekonomiska 

transaktioner och får ske hos den som är bokföringsskyldig.
47

 Skatteverket går då 

igenom företagets bokföringsunderlag och ser om de transaktioner som 

förekommit i företaget är bokförda, att deklarationen bygger på företagets 

redovisning samt att denna följer den svenska skattelagstiftningen.
48

 Det finns två 

typer av revisioner, taxeringsrevision och skatterevision.  

Vid en taxeringsrevision kontrollerar Skatteverket inkomstskatten medan vid en 

skatterevision granskar verket skatter och avgifter samt kontrollerar om den som 

innehar F-skatt fullgör sina skyldigheter. Dock kan en taxeringsrevision leda till 

en ändring i vissa skatter såsom moms och arbetsgivaravgifter i de fall en höjning 

av inkomsten blir följden vid denna typ av revision. Bestämmelserna om 

skatterevision återfinns i skattebetalningslagen medan det är taxeringslagen 

(1990:324), TL, som styr taxeringsrevisionen. Tredjemansrevisionen är en av 

delarna i kontrollen för taxeringen, vilket gör att bestämmelserna i taxeringslagen 

även gäller tredjemansrevision.
49

 

Enligt 3 kap. 9 § TL skall det framgå av revisionsbeslutet vad ändamålet med 

revisionen är och om möjligheten att undanta handlingar enligt 3 kap. 13 och 14 

§§ TL. För att undantagande av handlingar skall godkännas, krävs det antingen att 

handlingarna inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740), 

RB, eller att handlingarna innehåller sådant material som inte bör komma till 

någon annans kännedom, exempelvis affärshemligheter. Med handlingar enligt 27 

kap. 2 § RB avses exempelvis dokument från läkare, advokater och psykologer 

vid deras yrkesutövning. Det krävs dock att handlingens skyddsintresse är större 

än betydelsen av kontrollen för att undantagandet skall bli godkänt. 

En revision som genomförs enligt taxeringslagen skall så långt det är möjligt ske i 

samverkan med den reviderade samt på ett sådant sätt att det inte hindrar 

verksamheten.
50

 Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det 

samt om revisionen kan göras där utan betydande svårighet.
51

 Vid en 

                                                
47

 3 kap. 8 § 3 stycket TL 
48

 Leidhammar s. 11 
49

 Höglund (2008) s. 21-22 
50

 3 kap. 10 § TL och Leidhammar s. 13 
51

 3 kap. 10 § 2 stycket TL 



18 

 

taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla skatterevisorn alla de 

handlingar och lämna alla de upplysningar som behövs för revisionen.
52

 Enligt 3 

kap. 12 § 4 stycket TL får Skatteverket förelägga den reviderade med vite om 

företaget inte fullgör sina skyldigheter. 

Enligt 3 kap. 8 § första stycket TL får en taxeringsrevision genomföras för att 

kontrollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheter som finns enligt lagen om 

självdeklaration och kontrolluppgifter är fullgjord på ett riktigt sätt. Anser 

Skatteverket att det behövs inhämtas ytterligare material som har betydelse för 

kontrollen får de enligt andra stycket besluta om att inhämta material från annan 

än den reviderade, s.k. tredjemansrevision. 

3.1. Tredjemansrevision 

Tredjemansrevision sker i störst utsträckning hos banker, försäkringsbolag, 

revisionsbyråer och konsultbyråer.
53

 Syftet med denna typ av revision, är som 

ovan beskrivits, till för att inhämta information för en kontroll av annan än den 

reviderade. Den information som inhämtas vid en revision skall efter 

genomgången förstöras och får inte arkiveras eller sparas för att senare kunna 

användas i en annan utredning.
54

 

Mellan den 1 juli 1994 och den 1 november 1997 var tredjemansrevisionen 

avskaffad efter ett regeringsskifte. När det återinfördes igen fick Skatteverket 

möjligheten att i revisionsbeslutet utelämna information om vem de skulle 

revidera samt vad det var de sökte efter. Förfarandet har kritiserats mycket 

eftersom det inte anses uppfylla kravet på att vara rättssäkert.
55

 Redan vid 

återinförandet var det många remissinstanser som tyckte att det varit bortaget för 

kort tid för att verkligen veta om behovet att återinföra fanns. Många av landets 

dåvarande Skattemyndigheter, nu Skatteverket, tyckte att det var ett avbräck i 

deras kontrollverksamhet. Regeringens plan för återinförandet av 

tredjemansrevision var att bekämpa och upptäcka risken för brottslighet samt att 

få en ökad legitimitet i skattekontrollen.
56

  

En generell kontroll görs i stor utsträckning för att inhämta uppgifter för en 

förebyggande kontroll och det är framförallt det som skiljer denna kontroll från 

övriga kontroller som verket genomför.
57

 Definitionen för vad en generell kontroll 

innebär är vaga i förarbetena. I propositionen från 1987/88 har det angivits att en 
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 3 kap. 12 § TL 
53

 Leidhammar s. 39 
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generell kontroll innebär att ”en eller fåtal personer” granskas utan att de är 

namngivna för att sedan lite längre ner i samma proposition ange att en generell 

kontroll avser ” ett större antal personer” som inte är namngivna.
58

 När en generell 

tredjemansrevision genomförs sker alltså en kontroll hos ett företag i hopp om att 

hitta intressanta uppgifter avseende andra där revision ännu inte startats. När 

denna kontroll sker gäller det ett större antal ej namngivna personer som 

exempelvis har till syfte att ge Skatteverket underlag för en urvalsrevision. 

Hultqvist menar att den generella kontrollen inte omfattas av lagtexten och detta 

gör att legalitetsprincipen därför sätter vissa gränser, eftersom det som inte står i 

lagtexten inte är tillåtet.
59

 

Som tidigare nämnts behöver idag Skattverket inte avslöja namnet på de som skall 

ingå i revisionen, vilket kan vara till fördel för den som kontrollen gäller. Den 

reviderade får då aldrig reda på vem eller vad kontrollen avser. Detta i sin tur 

leder till att förhållandet dem emellan inte ändras, då en skattekontroll oftast inte 

är något positivt. Det skall likväl framgå av revisionsbeslutet att det är en kontroll 

av annan än den reviderade. För att ha rätt att inte avslöja vem det är som skall 

revideras krävs det särskilda skäl för detta.
60

 

Dessa särskilda skäl går inte att återfinna i någon lagtext, men kan exempelvis 

vara att utredningen som pågår kan äventyras genom att den reviderade på något 

vis informerar den som granskningen avser. Det är Skatteverket som fattar 

beslutet om särskilda skäl finns. Skulle den reviderade motsätta sig att medverka 

på grund av att den anser att tillräcklig information rörande revisionen inte getts, 

är det upp till domstolen att avgöra om Skatteverket har rätt i att särskilda skäl 

föreligger.
61

  

Kammarrätten i Stockholm var en av de instanser som var kritiska till 

återinförandet av tredjemansrevision, detta på grund av möjligheten till att 

undanhålla vem eller vilka handlingar som skulle kontrolleras. Rätten ansåg att 

genom detta förfarande hade inte proportionalitetsprincipen tagits i beaktande. Det 

skulle även göra det svårt för den reviderade att göra invändningar rörande 

ändamåls- och behovsprincipen samt att undanhållandet av uppgifter skulle strida 

mot artikel 8 i Europakonventionen.
62
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3.2. Kopplingen mellan proportionalitetsprincipen och 

tredjemansrevision 

När en betungande åtgärd som exempelvis tredjemansrevision skall utföras av en 

myndighet är det enligt Strömberg viktigt att tänka på att nackdelen för den 

enskilde skall stå i rimlig proportion till vad det allmänna kommer få ut av det. 

Alltså skall åtgärden som exempelvis en myndighet vill utföra, vara så lindrig som 

möjligt för den enskilde.
63

 

När en betungande åtgärd ändå skall användas, är det viktigt att alltid beakta 

proportionalitetsprincipen, ändamålsprincipen och behovsprincipen.
64

 

Skatteverket skall alltså inte begära in mer uppgifter än vad som är 

proportionerligt vid en revision, utan skall endast göra ett urval av uppgifter. Även 

i rättsfallen ovan gällande SEB respektive Bahnhof tar kammarrätten upp att en 

prövning i dessa fall görs mot dessa tre principer samt ser till vad som är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 

3.2.1. Tillämpning av proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen skall alltid beaktas vid ett så stort ingripande som en 

tredjemansrevision. I fallet mellan Skatteverket och Bahnhof ansåg den senare att 

verket hade brutit mot proportionalitetsprincipen genom att det har vitesförelagt 

bolaget för att inte ha lämnat ut de uppgifter som verket velat ha tillgång till. 

Bahnhof ansåg att verket dragit igång en process som brutit mot principen. 

Bolaget ansåg här att samma material kunnat erhållas, med ett mindre ingripande 

om verket istället valt att vända sig till Post- och Telestyrelsen.
65

  

Även när det gäller målet mellan Skatteverket och SEB menade banken att den 

tredjemansrevision som skall genomföras hos dem för att få tillgång till 

klientmedelskonton varken är ändamålsenlig eller proportionell. Detta eftersom 

SEB kommer att behöva släppa på sin banksekretess gentemot sina kunder men 

att även kunderna i sin tur behöver släppa på sin sekretess gentemot sina klienter. 

Kunderna är till stor del advokater/advokatbyråer.  

Banken ansåg att verkets begäran om uppgifter stred mot proportionalitets-

principen då de ansåg att uppgiftshämtandet var mer långtgående än nödvändigt. 

Skatteverket ansåg sig inte bryta mot proportionalitetsprincipen genom att begära 

in uppgifterna från banken, då det inte finns någon möjlighet att förelägga 

kontohavarna om uppgifterna då verket inte vet vilka dessa är. Verket menade 

även att det hade begränsat sitt urval då det annars skulle strida mot 
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proportionalitetsprincipen om det hade begärt in uppgifter om alla klientmedels-

konton. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten ansåg att Skatteverkets 

yrkande stred mot proportionalitetskravet, då de ansåg att verket varit tillräckligt 

preciserad avseende vilken information det ville åt. Det skulle därmed inte bli mer 

omfattande än vad som var nödvändigt.
66

 

3.3. Kopplingen mellan artikel 8 EKMR och tredjemansrevision 

När det gäller informationshämtning för att kunna göra en så riktig beräkning som 

möjligt av skatter och avgifter är den skattskyldige den störste informations-

lämnaren, trots att de flesta uppgifter inkommer med hjälp av kontrolluppgifter 

som lämnas av andra. Det är när den enskilde inte ställer upp på att hjälpa till med 

information som problem uppstår. Det är exempelvis i de fallen tredjemans-

revisionerna kan användas för att få en så effektiv och korrekt taxering som 

möjligt. För att det skall bli så effektivt som möjligt kan detta leda till att det blir 

stora ingrepp i privatlivet och familjelivet, vilket leder till konflikt mellan den 

enskilde och Skatteverket. Det är framförallt denna typ av problem som 

proportionalitetsprincipen i artikel 8 punkten 2 EKMR avser.
67

 

3.3.1. Tillämpning av artikel 8 EKMR 

I målet mellan Skatteverket och SEB gjorde Corell ett utlåtande åt SEB:s vägnar, 

där han bland annat behandlade frågan rörande om tredjemansrevision var 

förenligt med artikel 8 EKMR. I analysen som grundade sig på bestämmelserna 

samt rättspraxis från Europadomstolen gjorde han klart att uttrycket hem och 

korrespondens som tas upp i artikelns första stycke även avser kontor och dess 

korrespondens, vilket i detta fall betydde att SEB också hade det skydd som 

föreskrivits i artikeln. I utlåtandet fanns även en analys huruvida Skatteverket 

hade följt artikeln och inte gått utöver återgärder som är tillåtna. Slutsatsen som 

lämnades var att verket inte använt sig av rätta metoder och att deras 

inskränkningar inte hade stöd i tillämpningen av artikeln.
68

 

Som ovan nämnt har Europadomstolen avkunnat att kontor d.v.s. banken i detta 

avseende inkluderas i respekten för privat- och familjeliv. Dock finns det ingen 

praxis för om även bankkonton ingår i detta skydd. Trots det har både 

förvaltningsrätten och kammarrätten i detta mål ansett att kontrollen av behållning 

och transaktioner på konton är ett sådant ingrepp som artikel 8 EKMR är avsedd 

att skydda. Trots detta fann båda instanserna att syftet med denna kontroll är av 

sådant allmänt intresse som är godtagbart i inskränkandet av skyddet i artikeln.
69
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3.4. Fishing expedition 

När det gäller ett planlös letande efter information, är detta som tidigare nämnts 

något som är förbjudet för Skatteverket att använda sig av. Denna typ av letande 

kallas för fishing expedition och finns inte med i taxeringslagen. För att en 

tredjemansrevision skall genomföras fordras att det finns misstankar om att 

handlingar finns hos den reviderade. Eftersom endast misstankar finns är det svårt 

att kontrollera när verket påstår sig genomföra en generell kontroll och när de 

övergår till att leta intressant information där det då rör sig om fishing expedition. 

Om det finns synnerliga skäl har Skatteverket rätt att besluta om att namnen på de 

som skall granskas får undantas i revisionsbeslutet.
70

  

3.4.1. Påstådd fishing expedition 

I målet mellan Skatteverket och SEB rörande klientmedelskonton ansåg banken 

att verket borde ha vänt sig till kontohavarna själva för att få ut information om 

räntor och behållning på kontona. Verket menade att det inte fanns någon 

möjlighet till detta, eftersom de inte visste vilka som äger kontona. SEB ansåg att 

det som Skatteverket i detta avseende ville göra är en så kallad fishing expedition 

där de bara ville ha ut material och där de egentligen inte visste vilka eller vad 

som eftersöktes, att de bara hoppades på att hitta fel. Skatteverket menade då att 

det inte rörde sig om någon fishing expedition utan att denna typ av kontroll görs 

för att säkra landets välstånd och förebygga brott. Eftersom de inte vet vilka som 

är kontohavare är detta enda sättet att få ut information vid denna typ av 

granskning, för att se om kontohavarna fullgör sina skyldigheter. Kammarrätten 

ansåg att revisionens ändamål var tydligt angivet samt att vilka uppgifter som 

efterfrågades var detaljerat beskrivet, detta föranleder att kammarrätten inte ansåg 

att det rörde sig om någon fishing expedition.
71

  

3.5. Undantagande av handlingar 

Vid en revision får handlingar, som rör företaget, granskas men som tidigare 

berättats finns möjligheten enligt 3 kap. 13-14 §§ TL att undanta handlingar. Skall 

handlingar undantas är det på den skattskyldiges begäran och tas först upp till 

diskussion om den skattskyldige och Skatteverket inte är överens om vad som 

skall granskas. I lagtexten framgår det inte klart och tydligt vilka handlingar som 

bör kunna undantas, då en bedömning behövs i varje enskilt fall beroende på 

handlingens innehåll eller hur uppgifterna i den påverkar utfallet med skatter och 

avgifter. Ibland kan problemet lösas på bästa sätt genom att de inblandade 

kommer överrens om att undanta vissa handlingar eller att den skattskyldige 
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muntligt redovisar vissa uppgifter i handlingarna. På detta sätt kan både 

skyddsintresset och kontrollbehovet uppnås.
72

  

För att ett företag skall få undanta handlingar måste förvaltningsrätten besluta om 

detta, men endast i det avseenden då Skatteverket och företaget är oeniga. 

Skatteverket bör i dessa fall göra en proportionalitetsavvägning mellan behovet att 

få tillgång till handlingarna samt den enskildes rätt att få dem skyddade. Anser 

verket att handlingen bör granskas skall materialet exempelvis läggas i ett kuvert 

som förseglas innan det lämnas till rätten. På detta sätt beaktas både den 

skattskyldiges skyddsintresse och verkets kontrollintresse. När kuvertet inkommit 

till rätten har den enskilde rätt att begära att rätten skall fatta beslut utan att 

granska handlingen. Men för att detta skall gå att genomföra krävs det att 

skyddsintresset för handlingen är större än betydelsen i kontrollen, vilket står i 3 

kap. 13 § 2 punkten TL. Rätten kan besluta att delar av handlingen får lämnas ut.
73

 

När det gäller handlingar med större skyddsintresse än kontrollen kan detta avse 

företagshemligheter eller handlingar som innehåller råd vid vissa 

skatteangelägenheter, exempelvis från revisorer. Skatteverket godkänner att denna 

typ av råd undantas eftersom det inte skall tillgodose sig andra yrkesgruppers 

bedömningar. En annan orsak till att handlingar kan undantas är om det kommer 

från yrkesgrupper som är belagda med tystnadsplikt såsom advokater, läkare och 

psykologer.
74

  

3.5.1. Tillämpning av rätten att undanta handlingar 

I målet mellan Skatteverket och Bahnhof ville de sistnämnda att alla handlingar 

som verket krävde ut om bolagets kunder skulle undantas eftersom det enligt dem 

var föremål för sekretess enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 

LEK. Denna lag syftar till att skydda den enskildes integritet vilket gör att 

uppgifterna skulle anses vara av betydande skyddsintresse och därför ha större 

betydelse än verkets kontroll. Skatteverket höll inte med om detta, eftersom 

anledningen till kontrollen var att en stor andel svenskar som bedriver handel på 

internet inte redovisar korrekt. Detta föranledde att verket ansåg att handlingarna 

skulle lämnas ut eftersom uppgifterna de begärt inte var av känslig karaktär för 

kunderna och därför inte var integritetskränkande. I detta fall ansåg 

förvaltningsrätten att inga handlingar skulle undantas eftersom skyddsintresset 

inte var större än betydelsen av kontrollen då sekretessen hos Skatteverket även 

inkluderar handlingar som ingår i en revision. När det gällde påståendet att det 
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kan vara identitetskränkande ansåg rätten att det rörde sig om för få kunder som 

kunde känna så för att det skulle ha betydelse för undantagandet av handlingar. 

Kammarrätten höll med förvaltningsrätten angående handlingarnas skyddsintresse 

och avslog Bahnhofs begäran om att undanta handlingar.
75

  

3.6. Sekretess och lagkollisioner 

Uppgifter som hämtas in vid en tredjemansrevision eller andra revisioner skall i 

de flesta fall anses vara hemliga. Uppgifter som inkommer om företagets affärs- 

och driftförhållanden är i normalfallen sekretessbelagda.
76

 I 27 kap. 1 § första 

meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, står det att sekretess 

gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller 

i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgifter om en 

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. När det gäller 

tredjemansrevision är det framförallt meningen om i övrigt fastställande av 

underlag för bestämmande av skatt som är av betydelse. Även i 27 kap. 2 § OSL, 

preciseras det att sekretessen även gäller vid särskilda ärenden såsom revision.  

Huvudregeln när det gäller revision är att Skatteverket får ta del av alla handlingar 

av betydelse för den pågående revisionen, detta gäller även när den reviderade 

innehar handlingar som är belagda med tystnadsplikt. Vid en tredjemansrevision 

hör detta till vanligheten, eftersom revisioner av detta slag oftast sker hos företag 

med tystnadsplikt mot sina kunder och klienter. Regeln innebär i princip att 

oavsett tystnadsplikten som exempelvis banker och advokater har får en 

taxeringsrevision göras och handlingar inhämtas. Ett allmänt hållet riktmärke är 

att sekretessen hålls och undantagande av handlingar sker om granskningen skulle 

innebära avsevärt personligt obehag eller risk av ekonomisk art. Vid inhämtande 

av handlingar kan den granskade oavsett huvudregeln åberopa särskilda skäl.
77

 

Vid tredjemansrevision kan det uppstå lagkollisioner eftersom de granskade ofta 

är banker, revisionsbolag och försäkringsbolag och att flertalet av dessa styrs av 

andra sekretessregler än vad Skattverket gör. När dessa problem uppstår finns det 

ingen hierarki att följa utan domstolen får i de flesta fall ta ställning till vem som 

skall släppa på sin sekretess. När handlingar hämtas in för granskning vid en 

tredjemansrevision beläggs den informationen med sekretessen som finns inom 

verket. Jansson menar att innan klarhet har bringats rörande hur sekretessen skall 

behandlas vid tredjemansrevision bör finansinstitutet försöka begränsa 
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utlämnandet av uppgifter, detta för att värna om den finansiella sekretessen och 

dess kunder.
78

  

När det gäller tredjemansrevisioner av banker finns inga särskilda regler. 

Banksekretessen regleras i 1 kap. 10 § lag (1994:297) om bank- och 

finansieringsrörelse och omfattar alla typer av konton. Trots banksekretessen 

inskränks den genom att banken är skyldig att lämna kontrolluppgifter om 

bankkonton. När det gäller klientmedelskonton hos banken är det inte bara 

banksekretessen som skall beaktas utan även advokatsekretessen som finns i 8 

kap. 4 § RB. Enligt Jansson hindrar advokatsekretessen att advokater vid 

taxeringsrevisioner lämnar ut uppgifter rörande klientmedelskonton. Skulle 

banken då lämna ut uppgifter till Skatteverket rörande dessa konton skulle 

sekretessen brytas.
79

   

3.6.1. Lagkollisioner och brytande av sekretessregler  

I målet mellan Skatteverket och Bahnhof ville inte Bahnhof lämna ifrån sig 

handlingar som verket begärde eftersom de ansåg att den informationen var 

belagd med tystnadsplikt enligt 6 kap. 20 § första stycket punkterna 1 och 3 LEK. 

Dock finns det undantag i 22 § och där punkt 5 berör ärendet i fråga. Här ansåg 

Bahnhof att paragrafen endast går att använda då det endast rör sig om ett ärende 

och inte var förenligt med en så omfattande insamling av information som verket 

begärde. Skatteverket ansåg i detta ärende att ”ett ärende” inte hade någon 

numerisk betydelse utan att det även vid en generell kontroll som denna skall 

kunna inhämta uppgifter som är nödvändiga. Det menade även att lag om 

elektronisk kommunikation är en speciallagstiftning som är till för att skydda 

trafiken och inte de ekonomiska uppgörelserna som verket vill åt. Det påtalade 

även att sekretess gäller vid deras hantering av inhämtat material vid denna typ av 

revision. Även om uppgifterna inte gick under sekretessen i lag om elektronisk 

kommunikation menade Bahnhof att uppgifterna är av sådant betydande 

skyddsintresse som överväger Skatteverkets intressen. Kammarrätten följde 

förvaltningsrättens dom och dömde till fördel för Skatteverket och avslog 

Bahnhofs överklagande. Kammarrätten menade att den stora mängd uppgifter som 

verket begärt var av stor betydelse för att möjliggöra kontrollen av handeln på 

internet. Skyddsintresset som fanns kring dessa uppgifter var stort men ändå inte 

av större betydelse än kontrollen.
80

  

I målet mellan Skatteverket och SEB gjorde Hultqvist ett uttalande som bland 

annat tar upp konflikten som uppstår i ärendet, genom skyldigheten att medverka 
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vid en tredjemansrevision och samtidigt iaktta banksekretessen. Han ansåg att 

frågan närmast var olöslig om inte verket valde att backa från att få revidera 

klientmedelskonton via SEB. Banken själva menade att de begärda uppgifterna 

omfattades av banksekretessen och att de enbart kan lämna ut de begärda 

uppgifterna om det följer av lag samt att de begärda uppgifterna även var av 

sådant känsligt slag att de är skyddade av advokatsekretessen. När det gällde 

banksekretessen ansåg rätten att eftersom banken är mål för en revision är det 

nödvändigt att banken lämnar ut materialet trots deras tystnadsplikt. Eftersom det 

rörde sig om en revision är det inte frågan om någon obehörig utlämning av 

uppgifter utan något som är accepterat enligt lag. I frågan om att vissa av 

uppgifterna även är skyddade av advokatsekretessen ansåg rätten att den 

tystnadsplikt som gäller för advokater varken gäller eller kan åberopas av banken, 

vilket gör att advokatsekretessen inte hindrar SEB från att lämna ut uppgifterna 

som Skatteverket kräver.
81
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4. Sammanfattande slutsatser 

Vid en tredjemansrevision kan en del rättssäkerhetsproblem uppstå och här nedan 

besvaras de problem som togs upp i inledningskapitlet. 

4.1. Kan den generella tredjemansrevisionen likställas med fishing 

expedition och är kontrollerna tillåtna? 

Enligt 3 kap. 8 § andra stycket TL får Skatteverket besluta om taxeringsrevision 

för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon 

annan än den reviderade. Läses denna paragraf ordagrant får endast en 

tredjemansrevision ske om det pågår en annan revision på ett företag och 

uppgifterna som nu skall inhämtas kan påvisa att det första företagets redovisning 

stämmer eller inte. Reglerna för den generella kontrollen går egentligen inte att 

återfinna i lagtexten eftersom den görs för att inhämta material i förebyggande 

arbete och inte för att det pågår någon revision av annan. Är detta verkligen 

korrekt och rättssäkert? För att tredjemansrevision skall anses vara rättssäkert 

krävs det att Skatteverket i första hand ser till att den enskildes behov tillgodoses, 

men det skall också vara förutsebart och följa legalitetsprincipen.
82

 Paragrafen 

rörande tredjemansrevision är ganska kort och inte direkt uttömmande om vad 

som är acceptabelt att göra och vad som inte är det. Enligt Lodin m.fl. skall om 

lagtexten inte är klar, prejudikat användas och eftersom det saknas i detta fall är 

det förarbeten det som bör beaktas.  

Fishing expedition är något som inte är tillåtet enligt lag utan rör sig om ett 

planlöst letande, där inga misstankar om fel finns från början. Att dra gränsen 

mellan en fishing expedition och en generell kontroll kan vara hårfin eftersom 

Skatteverket faktiskt kan stöta på uppgifter som verket inte hade tänkt granska 

men som ändå är felaktiga vid en godkänd kontroll.
83

  

Enligt KamR 8243-08 framgår det att rätten inte ansåg att en generell kontroll 

som den som Skatteverket vill genomföra hos SEB är att likställa med fishing 

expedition, trots att inget direkt lagrum finns för denna typ av kontroll. Detta 

eftersom rätten ansåg att ändamålet med den generella kontrollen var angivet på 

ett sådant sätt att det inte kunde klassas som fishing expedition. 

Läses bara ovanstående paragraf borde den generella kontrollen kanske likställas 

med en fishing expedition eftersom när Skatteverket genomför sina generella 

kontroller vet de egentligen inte vilka de skall granska eller om några direkta fel 

finns, utan allt är en gissning om vad som kan tänkas finnas. Dessutom kan det 
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ifrågasättas om rättssäkerheten upprätthålls eftersom de som kommer att bli 

granskade till viss del inte har kunnat förutse kontrollen eftersom den indirekt inte 

finns angiven i taxeringslagen. När en kontroll görs behöver inte Skatteverket 

ange vem eller vilka handlingar som eftersöks om det finns särskilda skäl för 

detta, vilket än mer försvårar ett avgörande om verket bedriver en generell 

kontroll eller fishing expedition. Däremot om förarbetena och praxis tas med i 

beaktandet, blir svaret att det inte kan likställas. I denna dom ansåg kammarrätten 

att den generella kontrollen inte kunde likställas med fishing expedition då 

Skatteverket i sin begäran tydligt angett vilken information de ville åt. Men om så 

verkligen är fallet är många oeniga om.  

4.2. Bryter den generella tredjemansrevisionen mot 

proportionalitetsprincipen och artikel 8 i Europakonventionen? 

En tredjemansrevision skall göras utan ett för stort ingrepp i den privata sfären 

samt att ingreppet skall stå i proportion till vad som behövs för att nå det ändamål 

som är utsatt. Enligt Strömberg är det viktigt att tänka på nackdelen för den 

enskilde skall stå i proportion till vad Skatteverket får ut av sin kontroll. Alltså 

skall en så lindrig åtgärd som möjligt vidtas för att skydda den enskilde. I de båda 

rättsfall som är medtagna har vikten av att göra en avvägning mellan behovs-, 

ändamåls- och proportionalitetsprinciperna samt vad som är acceptabelt i ett 

demokratiskt samhälle beaktats.  

När Skatteverket gör en generell kontroll för att inhämta material för sin 

förberedande kontroll menar verket att de iakttar proportionalitetsprincipen genom 

att de gör ett urval av information för att göra ett så litet ingrepp som möjligt, men 

ingreppet behövs för att skattefusket skall kunna kontrolleras. Det är när den 

enskilde inte ställer upp med informationen för skatteberäkningen som problemen 

uppstår och det är då tredjemansrevision blir nödvändigt. Detta medför ett stort 

ingrepp i privat- och familjelivet och det är denna typ av ingrepp som artikel 8 i 

Europakonventionen skall skydda. För att detta skydd skall bli fullgott behövs en 

ordentlig proportionalitetsavvägning, detta framkommer även i artikel 8 andra 

stycket.  

Skulle ett ingrepp vara konventionsstridigt men ändå accepteras av domstolarna 

krävs det att tre kriterier är uppfyllda, legalitetsprincipen och rättssäkerheten skall 

upprätthållas, det skall tillgodose något av det allmänna eller enskildas intressen 

samt vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Vid tredjemansrevision som är 

godkänt genom legalitetsprincipen, skall det göras en stor och viktig avvägning 

för vad som är acceptabelt, eftersom här skall avvägning göras om ingrepp i det 

privata livet har större inverkan än vad de allmännas intresse samt om detta då kan 



 

29 

 

gynna det demokratiska samhället. Skulle de två sistnämnda vara av större vikt än 

behovet att tillgodose den enskildes intresse är intrånget inte konventionsstridigt.
84

  

Enligt Corell ansåg han i sitt utlåtande i fallet mellan Skatteverket och SEB att 

banken hade skydd av artikel 8 EKMR då flera domar avkunnats i 

Europadomstolen som säger att även kontor och dess korrespondens ingår i 

skyddet som artikeln ger. Corell ansåg att Skattverket inte hade använt sig av rätt 

metod och att dess inskränkningar inte hade stöd i artikeln. Enligt KamR 8243-08 

ansåg domstolen att kontroll av den behållning och de transaktioner som fanns på 

konton hos banken är sådan kontroll som artikeln skall skydda, trots det ansågs 

det vara av sådant allmänt intresse som gör att rätten till att bryta mot artikel 8 

EKMR finns.
85

 Att kammarrätten i fall som detta ger Skatteverket rätt kanske till 

viss del beror på att ett godkänt ändamål i ett demokratiskt samhälle är att få fram 

ett så korrekt skattebeslut som möjligt.  

I de mål som är medtagna anser motparterna till Skatteverket att 

proportionalitetsprincipen inte beaktats av olika anledningar såsom att verket 

dragit in företagen i processer som kunde förhindrats genom att verket gått en 

annan väg för uppgiftsinhämtandet. Samt att det begärt uppgifter som är mer 

långtgående än vad som kan anses nödvändigt för att det skall vara 

proportionerligt. 

Något klart svar i fallet om tredjemansrevision bryter mot 

proportionalitetsprincipen och artikel 8 i Europakonventionen framkommer inte 

direkt, men i det stora hela är nog svaret nej. Men för att dessa båda skall 

upprätthållas är avvägningen avgörande för om det anses vara rättssäkert.  

4.3. Vilka handlingar får undantas vid en tredjemansrevision och har 

sekretessregler någon inverkan på detta? 

Tredjemansrevision är en del av taxeringsrevisionen och lyder därför under 

samma regler som denna, alltså reglerna i taxeringslagen. När en taxeringsrevision 

skall göras har Skatteverket rätt att ta del av allt material som rör verksamheten. 

Möjligheten finns att undanta handlingar enligt 3 kap. 13-14 §§ TL. I själva 

lagtexten står det inte klart och tydligt vilka handlingar som undantagandet gäller 

eftersom det i varje fall behöver göras en bedömning hur dessa handlingar skulle 

kunna påverka utfallet av skatter och avgifter.  

Kraven som finns på att handlingar skall få undantas är att de inte får tas i beslag 

enligt 27 kap. 2 § RB eller att handlingarna innehåller sådant material som inte 

bör komma till någon annans kännedom såsom affärshemligheter. För att den 
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enskilde skall få rätt att undanta handlingar skall skyddsintresset hos dem vara 

större än betydelsen av kontrollen. Många väljer att undanta handlingarna då de 

anser att det är sekretess på dem och därför inte kan lämnas ut, detta stämmer in 

på båda de domar som är medtagna i uppsatsen. Bahnhof menar att den lagen de 

lyder under, vilket är lag om elektronisk kommunikation, gör att uppgifterna 

verket vill åt är föremål för sekretessen som finns i lagen eftersom den är till för 

att skydda den enskildes integritet. I det andra målet menar SEB att de har rätt att 

undanta handlingar på grund av den banksekretess de lyder under men även på 

grund av den ännu starkare advokatsekretess som finns kring 

klintmedelskontona.
86

 

Som synes sker det i många fall en lagkollision eftersom de som blir utsatta för 

tredjemansrevision har sina egna sekretessregler att följa och på grund av det inte 

vill lämna ut några uppgifter, trots att Skatteverkets sekretessregler rörande 

taxeringsområdet, som går att återfinna i 27 kap. 1-2 §§ OSL, skyddar 

informationen som inkommer under en revision.  

Problematiken uppstår ändå eftersom det inte finns lagstadgat vilken lag som går 

före vilken. Trots att det är på detta sätt har kammarrätten enligt domarna KamR 

8949-07 och KamR 8243-08 valt att inte låta enskilda undanta handlingar varken 

av den anledningen att Bahnhof ansåg att det var integritetskränkande och att de 

handlingar som eftersöktes var belagda med tystnadsplikt enligt lag om 

elektronisk kommunikation eller att SEB ansåg att deras uppgifter var skyddade 

av både banksekretessen och advokatsekretessen. Här valde istället kammarrätten 

i båda fallen att gå på Skatteverkets linje då de ansåg att de begärda handlingarna 

som skulle undantas hade stort skyddsintresse men att kontrollintresset ändå var 

större.
87

 

Frågan rörande om vilka handlingar som verkligen får undantas idag samt om 

sekretessreglerna har någon betydelse är idag oklart och som Jansson menar innan 

klarhet i frågan vad som gäller vid sekretessfrågor fastställts, bör försiktighet 

iakttas.  
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5. Egna åsikter 

Här redogörs de tankar och egna åsikter som framkommit under uppsatsen gång. 

Lagparagrafen rörande tredjemansrevision är som tidigare nämnts ganska kort och 

på grund av det inte ger några direkta avgränsningar, medför att Skatteverkets 

befogenheter blir stora, detta då verket till stora delar inte har några hinder för vad 

som får och inte får göras. När verket gör denna typ av generell kontroll är det 

enligt min mening viktigt att de har i åtanke hur rättssäkerheten upprätthålls 

gentemot den enskilde.  

Vart gränsen går mellan den godkända generella kontrollen och den otillåtna 

kontrollen kan tyckas icke existerande, då likheterna mellan dessa två är många. 

Uppgifterna om vad en generell kontroll innebär går inte att hitta i något lagrum 

utan förklaras först när förarbetena granskas. Det som framkommit när jag läst 

domarna för både SEB och Bahnhof är att så länge som Skatteverket motiverar 

sitt ändamål vid revisionerna och att det enligt rätten är någorlunda 

proportionerliga anses det vara en godkänd tredjemansrevision.  

Avvägning om vad som anses vara en godkänd generell kontroll görs i första hand 

av Skatteverket och den görs utifrån vad lagen säger. Kontrollen skall även anses 

vara tillräckligt rättssäker och göra så att skatteunderlaget blir så korrekt som 

möjligt. Skatteverket skall även genomföra den i så stor samverkan som möjligt 

med den reviderade. Som rättsläget ser ut idag kan den generella kontrollen inte 

likställas med en fishing expedition om den har ett tydligt angivet ändamål. 

Enligt min mening bör kanske en ändring av 3 kap. 8 § andra stycket TL ske så att 

den bli tydligare inför införandet av den nya förvaltningslagen för att ett 

likställande inte skall ske och till viss del bli mer rättssäker. Den nya lagen är 

tänkt att komma 2012 och innebär att alla lagar rörande skatteförfarandet skall 

slås ihop, 

Avvägningen gentemot både proportionalitetsprincipen och artikel 8 i 

Europakonventionen kanske inte görs i tillräckligt stor utsträckning. I båda de 

rättsfall jag granskat har avvägningen gentemot dessa i båda fallen varit vaga 

vilket leder till att ingreppen blir stora. Visst kan den generella kontrollen leda till 

att stora skatteförluster kommer fram men enligt min mening måste en omfattande 

avvägning göras om ingreppet verkligen är proportionerligt och intrånget för den 

private inte blir för stort. Eftersom mycket information rörande exempelvis de 

konton som verket vill granska kan innehålla så mycket mer än information 

rörande om fusk har skett kan det även genom att bank- och advokatsekretessen 

överskrids leda till att information om exempelvis utomäktenskapliga barn 
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framkommer. Dessa orsaker gör att jag till viss del anser att den generella 

tredjemansrevisionen bryter mot artikel 8 EKMR och detta beror till stor del på att 

inte en ordentlig proportionalitetsavvägning görs. Även kammarrätten i mål 8243-

08 ansåg att intrånget som görs på bankkontona är ett sådant ingrepp som artikel 8 

EKMR skall skydda, även om de ansåg att ändamålet för revisionen ändå var 

större än storleken på ingreppet. Frågan jag kan ställa mig själv är vilken typ av 

intrång som krävs för att skyddet i artikeln verkligen skall stå sig i en domstol? 

När inte ens denna typ av intrång får skydd trots att det finns praxis från 

Europadomstolen som påvisar att även banker och deras korrespondens är 

skyddade av artikel 8 EKMR. 

Rörande vilka handlingar som egentligen får undantas har under arbetets gång inte 

direkt klarnat eftersom det från fall till fall görs en avvägning gentemot vad lagen 

säger och att något tydligt mönster inte framkommit. Mycket information skulle 

enligt mig varit undantaget på grund av de olika sekretesserna som berörs i 

rättsfallen, trots detta har två instanser valt att gå på Skatteverkets sida och inte 

låtit sekretessen och integritetskränkandet ge rätt, utan ansåg att betydelsen av 

kontrollen var större än det skyddsintresse som fanns rörande uppgifterna. Till 

stor del kan jag hålla med om att alla handlingar inte alltid kan undantas, men var 

gränsen går rörande detta är otydlig och frågan kan ställas var gränsen går. 

När det gäller fallet mellan Skatteverket och SEB kan det ifrågasättas hur urvalet 

vid denna granskning har gått till. Är det så att verket tror sig veta att fler fel 

begåtts på konton med slutsiffra fem eller är slutsiffran slumpvis vald. Om domen 

står fast är mina funderingar om Skatteverket kommer att föreslå fler liknande 

revisioner om de vid denna hittar massor av fel och är detta i så fall lagligt. 

Rättsläget rörande tredjemansrevision kan inte sägas vara annat än oklart. Ett 

avkunnade från Högsta Förvaltningsdomstolen i målet mellan Skatteverket och 

SEB skulle vara till fördel för att kunna få mer klarhet i var gränserna går, detta 

till fördel både för de enskilda men även för Skatteverket. Att Skatteverket kan få 

tydligare riktlinjer för vad de får göra och vad som inte anses vara acceptabelt vid 

en revision som denna. Detta gäller alla de problemformuleringar som jag ställt 

upp i uppsatsen, eftersom det i nuläget inte finns några helt klara riktlinjer inom 

dessa olika områden.  
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