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FÖRORD 

 

Inledningsvis ges ett stort tack till min handledare professor Stefan Olsson för hans 

engagemang, stöd samt handledning vid författandet av denna uppsats.  

Studierna till skattejurist och civilekonom har varit en bra kombination och gett mig en bredd 

kompetens inom skatterätten och ekonomisk brottslighet. Ett stort intresse för kampen mot 

ekonomisk brottslighet som under studietiden, under anställningen på Skatteverket samt efter 

erfarenhet från kvalificerade utredningar har väckts inom mig, gör att jag nu bestämt mig för 

att utöver min juristutbildning gå ett steg längre och skriva en magisteruppsats om ekonomisk 

brottslighet. 

Valet underlättades också av att min handledare har en gedigen kompetens inom skatterätten 

och är bland annat biträdande chefredaktör för SkatteNytt. Skatteprofessorn och advokaten 

Börje Leidhammar, som vid sidan om sin forskning och sina föreläsningar för oss vid 

handelshögskolan försvarade insidermännen och gjorde frivillig rättelse åt dessa var också en 

stor tillgång.  Leidhammar har ett stort engagemang i rättssäkerhetsfrågor och är bland annat 

ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet. 

Uppsatsförfattandet som har kombinerats med kvalificerat utredningsarbete på Skatteverket 

har varit en lärandeprocess med flera komponenter och därför vill tacka den juridiska 

avdelningen vid handelshögskolan vid Karlstads Universitet samt min arbetsgivare 

Skatteverket som har möjliggjort processen och schemaläggningen. 

Ett stort tack till er alla som på olika sätt har ställt upp med kunskaper, erfarenheter, tid samt 

visat intresse, förståelse och tålamod. Jag vill tacka er alla utan att närmare namnge alla i syfte 

att då ingen nämns så är heller ingen glömd och alla bidrag har varit lika värdefulla. 

Avslutningsvis önskar jag att framföra mitt tack till rättsavdelningen samt utlandskontoret på 

Skatteverket, jurist- och revisionsbyråer samt banker som har gett mig möjligheten att ta del 

av deras erfarenheter, arbetssätt och material vid författandet av denna uppsats.  

 

 

Daniel Sedighha, Karlstad 2011 

Skattejurist & Civilekonom 
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Förkortningar 

BFL – Bokföringslagen (1999:1 078) 

BNP – Brutto nationalprodukt 

BRÅ – Brottsförebyggandet rådet 

Ds – Departementssvar  

EBM – Ekobrottsmyndigheten 

EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen  

EG – Europeiska gemenskapen 

EU – Europeiska unionen 

EKMR – Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

FD – Förvaltningsdomstolen (F.d. länsrätt) 

HD – Högsta domstolen 

HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (F.d. Regeringsrätten) 

IL – Inkomstskattelagen (1999:1229)  

KR – Kammarrätten 

NJA – Nytt juridiskt arkiv  

OSL – Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) 

Prop. – Proposition  

RF – Regeringsformen (1974:152)  

RÅ – Regeringsrättens/HFD:s årsbok  

SBL – Skattebetalningslagen (1997:483)  

SFS – Svensk författningssamling  

SkBrL. – Skattebrottslagen (1971:69)  

SKV – Skatteverket 

SOU – Statens offentliga utredningar  

TL – Taxeringslagen (1990:324) 
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Sammanfattning 

I 5 kap. 8 § punkt 4 taxeringslagen samt 12 § skattebrottslagen finns det bestämmelser om 

frivillig rättelse. Frivillig rättelse blev mest omdisktuterad i samband med insiderhärvan i 

Stockhom. Nyheten om insidermännen som kom att kallas för Nordea- och Cevianmannen 

och var misstänkta för insiderbrott i miljonklass fick stora rubriker i pressen. Medan ena 

insidermannen satt häktad och efter att en tjänsteman vid Skatteverket i media hade meddelat 

att männen skulle komma att utredas av Skatteverket avseende oredovisade inkomster 

lämnades frivilliga rättelser in genom ombud som företrädde båda männen.  

Frivillig rättelse är en möjlighet för deklaranten att frivilligt ändra eller återkalla en lämnad 

oriktig uppgift för att undantas från skattetillägg eller skattebrott. Bedömningen om när 

rättelsen är frivillig har länge varit omdiskuterad. Bland annat skall det inte finnas ett yttre 

tvång, misstanke eller risk om upptäckt samt påbörjad utredning för att rättelsen skall 

bedömas ha skett frivilligt. Då det finns en naturlig koppling mellan frivillig rättelse och 

skattetillägg enligt taxeringslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen tas även dessa upp 

i mitt syfte. 

Vad det gäller skattetillägg, kan utdömandet, även ske vid relativt grova felaktigheter då 

deklaranten också har dömts för skattebrott trots ”Ne bis in idem” i EKMR.  

Det svenska skattetillägget infördes i Sverige efter att Finland och Norge hade infört det. Det 

har prövats av Europadomstolen som har bedömt det som straff enligt artikel sex i EKMR 

men har ändå tillåtit det i kombination med straffansvar för skattebrott. 

I målet Sergey Zolotukhin mot Ryssland gjorde Europadomstolen en ny bedömning och ansåg 

att det var fråga om samma gärning istället för att som tidigare fall fokusera på rekvisit för 

olika brott. Detta har lett till nya diskussioner om skattetilläggets framtid. Norge har beslutat 

att avskaffa dubbelbestraffning i skattemål och har ändrat sin lagstiftning där man väljer 

mellan skattetillägg och straffansvar för skattebrott. Sverige har också föreslagit nya åtgärder i 

den nya skatteförfarandelagen där man bland annat inför fler nivåer för skattetillägg och 

särskilt kvalificerade beslutsfattare vid beslut om skattetillägg. 

Skattetillägget har en viktig funktion samt ett preventivt syfte inom den svenska skatterätten. 

Det är en nationell angelägenhet och behövs för att säkerställa skattebasen och därmed landets 

stabila ekonomi och välfärd. Att välja mellan skattetillägg och skattebrott skulle enligt mig 

förgiftiga skattesystemet samt skada förtroendet för den offentliga förvaltningen. Därför krävs 

det en nationell rättsordning inom skatteområdet som är rättssäker samt förenlig med EKMR. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Definitionen av ekonomisk brottslighet är komplicerad då det saknas en klar och användbar 

förklaring av begreppet.
1
 Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för ett antal olika 

typer av brottskategorier såsom skattebrott och bokföringsbrott, vilka tillsammans utgör 

nästan nittio procent av alla misstänkta ekonomiska brott.
2
 Även insiderbrott och 

borgenärsbrott faller under ekonomisk brottslighet.
3
  

Gemensam nämnare för dessa brott är att en övervägande del av de mål som går under 

definitionen ekonomisk brottslighet har begåtts i näringsverksamhet och syftat till att ge 

förövaren en ekonomisk vinning. I ekobrottmålen finns det svårigheter att utreda vad som 

egentligen hänt, hur gärningsmannen har gått till väga samt att avgöra om handlingen är 

straffbelagd eller inte.
4
 Medvetet undanhållande av inkomster och tillgångar är vanligt vid 

ekonomisk brottslighet då redovisning ökar riskerna för upptäckt.  

Ett medvetet eller omedvetet undanhållande leder då till skattetillägg samt skattebrott. En 

deklarant kan dock välja att göra en frivillig rättelse enligt bestämmelserna i taxeringslagen 

och skattebrottslagen för att undkomma skattetillägg och skattebrott. Rättelsen kan ske såväl 

muntligen som skriftligen. Rättelsen måste dock vara tydlig och medföra att taxeringen blir 

korrekt.  

Vid rättelse ändrar eller återkallar deklaranten oriktiga uppgifter frivilligt innan de har 

upptäckts eller riskeras att bli upptäckta av Skatteverket. Tidpunkten för rättelse samt 

bedömningen om frivilligheten är viktig och det är en bevisfråga. Ett avgörande kriterium för 

bedömningen är att Skatteverket inte skall ha agerat särskilt med anledning av den oriktiga 

uppgiften. Deklaranten skall inte heller ha vetskap att han eller hon blivit upptäckt eller löper 

risk att bli upptäckt.  

 

 

 

                                                 
1
 Kronqvist C. Runesson H. & Sörgård I. (2007) Vad är ekobrott?, s. 8. 

2
 BRÅ (2007) Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 200?, s. 313. 

3
 Kronqvist C. Runesson H. & Sörgård I. (2007) Vad är ekobrott?, s. 8. 

4
 Kronqvist C. Runesson H. & Sörgård I. (2007) Vad är ekobrott?, s. 10. 



7 

 

1.2 Problemformulering 

Sverige har vid fyrtiotre tillfällen dömts i Europadomstolen för brott mot den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Vid dessa tillfällen har den klagande erhållit skadestånd. Svensk lag och 

rättstillämpning har också modifierats, det vill säga harmoniserats i överensstämmelse med 

konventionen, för att inte längre utgöra ett brott mot konventionen.
5
 

Rättssäkerheten vid utdömande av skattetillägg och skattebrott, dubbelbestraffning samt 

tidpunkten för frivillig rättelse har blivit uppmärksammad bland annat i samband med 

insideråtalade Cevian- och Nordeamannen. Under den långdragna nationella rättsprocessen 

avseende skattetillägg och skattebrott för de insideråtalade, som ännu pågår, har 

Europadomstolen i samband med avgörande av andra mål gjort nya bedömningar och 

avgörande som kan komma att påverka utgången av dessa fall. 

Det nuvarande svenska sanktionssystemet på skatteområdet påstås enligt senaste 

bedömningen strida mot artikel fyra, sjunde tilläggsprotokollet i EKMR. När det gäller 

frivillig rättelse, finns det inte någon generell regel för om en rättelse bedöms frivilligt eller ej. 

Det bedöms från fall till fall och det råder därför osäkerhet kring vad som anses som frivilligt. 

Lagen beskriver inte mer ingående vad en frivillig rättelse innebär. Detta medför att 

tolkningar av lagen måste göras, vilket kan kompromissa rättssäkerheten i form av 

förutsebarhet och likformighet i rättstillämpningen. Detta påstås strida mot 

förutsebarhetsprincipen men också likhetsprincipen. 

1.3 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att utreda om det finns ett behov av harmonisering av den svenska 

skattelagstiftningen enligt EKMR.   

Frågeställningen är om den svenska lagstiftningen kring frivillig rättelse lever upp till 

EKMR:s krav på rättssäkerhet och utreda om dubbelbestraffning i skatteområdet är förenligt 

med EKMR. 

Målet med studien är att undersöka om det går att uppnå en nationell rättsordning inom 

skatteområdet som är rättssäker samt förenlig med EKMR samtidigt som påföljdernas 

straffmässiga och preventiva effekt upprätthålls. 

                                                 
5
 Mellan februari 1976 och den 1 januari 2010, enligt statistik från Europadomstolen. 
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1.4 Avgränsning 

Jag har studerat rättssäkerhet kring frivillig rättelse av oriktig uppgift. Då det finns en naturlig 

koppling till skattetillägg enligt taxeringslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen, tas 

även dessa upp i mitt syfte.  

Frivillig rättelse av oriktig uppgift tas även upp i skattebrottslagen i samband med grövre 

felaktigheter och andra strafföljder. Skattetillägg tas också ut på indirekta skatter enligt 

skattebetalningslagen. I denna studie har jag dock avgränsat mig och koncenterat mig på 

bestämmelserna i taxeringlagen. 

Uttag av skattetillägg kan även bli aktuellt vid relativt grova felaktigheter då deklaranten 

också har dömts eller åtalats för skattebrott trots förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR. 

Idag förs en debatt om huruvida detta kan anses vara dubbelbestraffning enligt EKMR. Denna 

diskussion behandlas översiktligt i min undersökning då fokus medvetet har lagts på frivillig 

rättelse som har en koppling till skattetillägg och skattebrott. 
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2. Metod 

2.1 Val av metoden 

Enligt Sandgren är metoden central i en uppsats och det är på metoden det kommer an om en 

uppsats kan betecknas som vetenskaplig.
6
 Metoden är ett redskap för att lösa problem och 

därigenom komma fram till ny kunskap.
7
 Vid val av metod är det därför viktigt att metoden är 

hållbar för en kritisk prövning och uppfyller krav på validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Dessa kan ses som tre mått på trovärdighet på uppsatsen.  

Denna studie har en positiv rättslig ansats. I studien används en deskriptiv metod, det vill säga 

av det beskrivande slaget eftersom jag beskriver olika rättskällor och fakta för att sedan kunna 

tolka och analysera dessa.  

2.2 Rättsvetenskapligt arbete 

Syftet med studien är att öka läsarens kunskap om rättsläget kring frivillig rättelse samt 

sambandet mellan skattetillägg och skattebrott. Jag vill också om möjligt påvisa ett mönster 

och samband. Den rättsveteskapliga undersökningen har en bredare ansats jämfört med 

rättsutredningar och man analyserar gällande rätt som har rättskällor som utgångspunkt. 

2.3 Rättsdogmatik metod 

Juridiken som vetenskap omfattar traditionellt i första hand analys och bearbetning av ett 

omfattande stoff av lagregler, domstolsavgörande och annat material som i olika hänseenden 

lämnar upplysning om rättsreglernas innehåll och användning. Systematiseringen och 

tolkningen av detta stoff utgör enligt Strömholm huvuduppgifter för vad som brukar kallas för 

den dogmatiska rättsvetenskapen.
8
  

Metoden som används i denna uppsats är den rättsdogmatiska metoden som innebär att utifrån 

i huvudsak den allmänna rättskälleläran fastställa gällande rätt.  Rättskällorna i uppsatsen har 

systematiserats och tolkats för att jag sedan ska kunna fastställa de rättskällor som finns och 

de som borde skapas, det vill säga de lege lata - det lagen är och de lege ferenda - det lagen 

borde vara.  

                                                 
6
 Sandgren C. (2007) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13. 

7
 Holme M. Solvang B. (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 13. 

8
 Strömholm S. (1988) Allmän rättslära, s. 9. 
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Metoden har bland annat kritiserats av Hellner då han menar att rättsdogmatiken ger bilden av 

att forskaren går utanför sitt område när han eller hon tar stöd av andra vetenskaper såsom 

rättshistoria, rättssociologi och rättsantropologi.
9
 Kännetecknande för rättsdogmatikens syfte 

och arbetssätt är att rättsreglerna studeras i sin egenskap av normer det vill säga förbindande 

eller giltiga direktiv.
10

 Hellner har även menat att ”gällande rätt” är ett mycket oklart begrepp 

i den rättsdogmatiska metoden.
11

  

En traditionell rättsdogmatik riskerar enligt kritiker att bära värderingar om den bedrivs på fel 

sätt, på samma sätt som en progressiv rättsvetenskap kan bli alltför ideologisk. Värderingar 

Lundstedt och Wilhelmsson uppmärksammat värderingar. Petrusson nämner dessa som risker 

som kan färga oss. Han menar att riskerna minskas om man tydligt ikläder sig andra roller 

som lagstiftare och domare. Den rättsdogmatiska metoden möjliggör skapande av en ny 

rättslig kunskap inom rätten som kan komma att påverka domarna i vår normhierarkiskt 

rättskipande verksamhet.
12

  

Den traditionella juridiska metoden som bland annat Sandgren föredrar, används av 

rättstillämpare för att i ett specifikt fall fastställa rättsläget. Skillnaden mellan metoderna kan 

sägas ligga i att fastställande av gällande rätt genom rättsdogmatisk metod utmynnar i 

rekommendationer där den juridiska metodens resultat måste vara ett konkret beslut. 

Rättsdogmatisk metod utgår ifrån rättskällorna som traditionellt utgörs av EU-rätten, 

grundlagar, lagar, förordningar, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. 

Strömholm menar att rättsdogmatikerns relativa frihet i förhållande till den allmänna 

rättsläran, medför att dennes rekommendationer kring ett visst rättsläge inte är användbara för 

rättstillämparen om de går emot den juridiska metoden och dess principer.
13

  

Rättsdogmatikern undersöker juridiken som fenomen och är inte helt bunden vid den juridiska 

metodens principer på samma sätt som rättstillämparen som är tvungen att avgöra en specifik 

rättslig fråga. Rättsvetenskaparen behöver till skillnad från rättstillämparen inte fastställa 

gällande rätt utan kan nöja sig med att diskutera gällande rätt och stanna vid att frågan inte är 

klarlagd, det så kallad non liquet.
14

 

                                                 
9
  Hellner J. (2001) Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 23. 

10
 Strömholm S. (1988)  Allmän rättslära, s. 9. 

11
 Hellner J. (2001) Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s.23. 

12
 Petrusson U. (1999) Patent och industriell omvandling , s. 33-47. 

13
 Strömholm S. (1996) Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, s. 74. 

14
 Strömholm S. (1996) Rätt, rättskällor och rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, s. 412. 
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2.4 Material och praxis 

Studien baseras på genomgång av material som har valts efter metoden. Materialet är 

rättskällorna. Rekommendationer från Skatteverket i form av allmänna råd och styrsignaler, 

Skatteverkets beslut och rättsvetenskaplig litteratur får enligt författare beaktas i den juridiska 

argumentationen.
15

 Lagstiftaren har också genom att formulera mycket allmänt hållna 

lagregler överlåtit en del av ansvaret för regelbildning till domstolarna.  

Domstolarnas rättstillämpning avgör hur en lag eller rättsregel ska tillämpas och avgöranden 

anses spegla samhällets tillämpning av rättssatserna.
16

 Avgöranden kan därför fungera som 

vägledning för Skatteverket vid rättstillämpning.
17

 Vid studien har jag studerat ett antal 

rättsfall för analys och bedömning av frivilligheten av en rättelse, befrielsegrunder för 

sanktionsavgifter och förbudet mot dubbelbestraffning.  

2.5 Rättskälleläran  

Den juridiska metodläran bygger till stor del på allmän rättslära, vilket innebär att forskaren 

studerar olika rättskällor och dess samverkan.
18

 De källor som ska beaktas har högst auktoritet 

och de som får beaktas har lägst. Källor som ska beaktas är lagen, förordningar och 

föreskrifter. Källor som bör beaktas är allmän praxis samt förarbeten och de källor som till 

sist får beaktas är exempelvis doktrin, Skatteverkets uttalanden och annan rättsvetenskaplig 

litteratur. Det är därför viktigt att författaren tar hänsyn att de olika rättskällorna har olika 

högt värde.
19

  

Jag kommer dock att använda mig av både källor som bör beaktas och källor som får beaktas. 

Detta eftersom jag kommer beskriva och tolka förarbeten och praxis i form av rättsfall från 

förvaltningsdomstol och allmän domstol samt beslut, styrsignaler, stödsvar och annan 

information från Skatteverket.  

Det finns ingen uppfattning inom rättskälleläran att endast en tolkning kan vara korrekt, utan 

flera rättstillämpningssätt kan vara möjliga inom samma område.
20

 Därför har jag valt att 

använda olika källor i studien. 

                                                 
15

 Peczenik A. (2005) Juridikens teori och metod - en introduktion till allmän rättslära. s. 36. 
16

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod,  s. 138. 
17

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod,  s. 138. 
18

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 89. 
19

 Peczenik A. (2005) Juridikens teori och metod - en introduktion till allmän rättslära, s. 35. 
20

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 90. 
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2.6 Lagtolkning 

2.6.1 Objektiv lagtolkning  

Det finns olika metoder för att tolka lagar. De mest förekommande metoderna för lagtolkning 

är objektiv, subjektiv och teleologisk.
21

 All lagtolkning har utgångspunkt i det språkliga och 

vissa ord kan ha olika innebörder och ett flertal mer precisa specialuttryck återfinns. Språket i 

lagen kan därför skilja sig ganska markant från de vardagliga uttrycken.
22 

Den objektiva lagtolkningen kännetecknas av en stark koppling till den faktiska lagtexten och 

lagen tolkas ofta strikt utifrån hur den formulerats utan att ta hänsyn till lagstiftarens syfte. 

Ordalydelse och utformning är det essentiella vid denna tolkning.
23

 Vissa framställer den 

objektiva lagtolkningen som främjande av rättssäkerheten, genom att inte låta domstolarna 

vara delaktiga i själva lagstiftningen.  

En lagtext som medför att tillämpningen inte överensstämmer med det ursprungliga syftet bör 

ändras genom ny lagstiftning och inte genom domstolars tolkning.
24

 En sådan språkligt 

bunden tolkning utgår från att lagen och därmed också lagstiftaren följer vanliga språkregler 

och att språket därför är korrekt och konsekvent.
25

 Lagtolkningsmetoden är dock inte alltid 

lämplig att tillämpa då vissa lagregler är vagt formulerade och lagregler för specifika 

situationer inte återfinns.
26

 

2.6.2 Subjektiv lagtolkning  

Den subjektiva lagtolkningsmetoden bygger till skillnad från den objektiva på lagstiftarens 

syfte. Här är det lagstiftarens syfte som ligger till grund för tolkningen. Lagstiftaren har 

formulerat lagen och det är därför essentiellt att dennes motiv fungerar som utgångspunkt för 

tillämpning och tolkning. Då lagtexten oftast måste hållas kort kommer lagstiftarens motiv i 

vissa fall inte till uttryck på ett korrekt och fulländat sätt. För att dra den subjektiva 

lagtolkningen till sin spets kan den som utför tolkningen titta på lagens historiska syfte genom 

att exempelvis läsa lagkommentarer men det finns mycket att hämta från förarbeten som i 

propositioner.
27

  

                                                 
21

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 223. 
22

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 111. 
23

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 111. 
24

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s .223. 
25

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s .223. 
26

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 224. 
27

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 223. 
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Även om den subjektiva metoden är behjälplig vid rättstillämpning, kan lagmotiv i slutändan 

inte ges ett större värde än den faktiska lagtexten. Lagtexten kan däremot tolkas utifrån det 

syfte den är ämnad att ha och tolkningen kan sedan leda till en bättre förståelse av lagen.
28

 

2.6.3 Teleologisk lagtolkning  

Den teleologiska metoden som även kallas för ändamålstolkning, innebär att lagens ändamål 

är utgångspunkten vid tolkningen. Den teleologiska tolkningen utgår från lagens ordalydelse, i 

likhet med den objektiva tolkningen, med skillrade att den inte fokuserar på det språkliga i 

lika stor grad.
29

 Tolkningen går ut på att ett flertal fall tas fram, där lagen kan tillämpas på ett 

tydligt sätt.  

Resultatet av tillämpningen av lagregeln i dessa fall används sedan för att kunna tillämpa 

lagen även på fall där lagtillämpningen är mer tveksam. Den teleologiska metoden kan därför 

användas som stöd vid oreglerade fall som då kan tolkas i ljuset av de konkreta fallen och 

tillämpningen av de auktoritativa rättskällorna i samband med dessa.
30

 

2.7 Rättsfallstolkning  

Det är endast domar från de högsta instanserna, det vill säga HD och HFD som är 

prejudikatsbildande. Jag tar upp några prejudikat i uppsatsen därav förekomsten av detta 

stycke i uppsatsen för att öka läsarens förståelse om reglerna. Det krävs så kallat 

prövningstillstånd för att ett rättsfall ska tas upp i dessa domstolar eftersom domstolarna 

endast ska behöva ta upp fall med särskild grund för resning eller som kan vara 

prejudikatsbildande.
31

 

Rättsfallstolkningen utgår därför från de domar som är prejudikatsbildande och går ut på att ur 

dessa få vägledning av mer generell karaktär. Rättsfallstolkaren måste dock först avgöra vilka 

omständigheter domen behandlar samt vilken rättsföljd som är aktuell. Fastställande av 

rättsfallets innehåll kan ses som det första steget av tre inom rättsfallstolkning. Steg två 

innebär att generalisera de konkreta rättsfakta och rättsföljd som domen behandlar för att 

frambringa en mer generell rättsregel eller rättsprincip. Till sist måste rättsfallstolkaren 

                                                 
28

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 224. 
29

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 225. 
30

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 225. 
31

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 148. 
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placera in rättsregeln i sin rättsliga kontext, det vill säga som ett komplement till tidigare 

existerande regelsystem infattande exempelvis motivuttalande, doktrin och andra rättsfall.
32

 

Vid rättsfallstolkning kan i likhet med lagtolkning en objektiv och en subjektiv metod 

tillämpas. Den objektiva metoden innebär att rättsfallstolkaren utgår från det som faktiskt är 

skrivet i domen och tolkar detta i sitt rättsliga sammanhang. Den subjektiva metoden innebär 

istället att rättsfallstolkaren utgår från vad domaren hade som avsikt att få fram vid skrivandet 

av domen. Den subjektiva metoden anses vara mer osäker, bara domaren vet ju vad han/hon 

egentligen menade.
33

 

2.8 Studiens trovärdighet 

Vid analys av bestämmelser om skattetillägg, skattebrott samt frivillig rättelse har jag utgått 

ifrån gällande rätt. Trovärdighet är viktig för vetenskapliga studier och inom juridiken då 

författaren argumenterar åt visst håll. Jag har därför haft som mål att öka studiens validitet, 

reliabilitet och objektivitet som kan ses som tre mått på trovärdighet.  

Validitet som visar i vilken utsträckning man i studien verkligen mäter det man avser att mäta 

har ökats genom användning av flera olika perspektiv. Lämnande av oriktig uppgift undersöks 

ur deklarantens perspektiv genom rättssäkerhetsfrågor samt det allmännas perspektiv genom 

risker för fusk och skattebortfall. Reliabiliteten som visar graden av tillförlitlighet i 

mätinstrument det vill säga i vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar 

undersökningen har ökat genom att jag använder kontrollerat påståenden ytterligare i olika 

avsnitt.  

Objektivitet ger möjlighet till läsaren att själv ta ställning till studiens resultat genom att 

tydliggöra och motivera de olika val som görs i studien. Det ökar genom att välja rättsfall från 

olika domstolar utan geografiskt urval, att författaren redovisar all fakta utan att ta ställning i 

frågan samt i möjligaste mån inte låta sina värderingar påverka resultatet till exempel val av 

material och perspektiv. Dessa har jag haft i åtanke under uppsatsförfattandet. 

Jag har varit källkritisk och i möjligaste mån inte använt Internet för att ha säkrare källor. I 

undantagsfall när Internet använts har tillförlitligheten undersökts och bedömts som bra.  

 

                                                 
32

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 149. 
33

 Lehnberg B. (2006) Praktisk juridisk metod, s. 153. 
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3 Principer inom skatterätten 

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

avseenden.
34

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

rättstillämpningen inte 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. Den enskildes skydd regleras 

genom bestämmelserna i regeringsformens andra kapitel. 
35

 

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

den vanligast förekommande betydelsen ”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”.
36

 Det 

krävs även ett visst mått av förutsebarhet för att det skall anses vara rättssäkert.
37

 Enligt 

riksdagen innebär rättssäkerhet att alla människor behandlas lika inför lagen. En person skall 

enligt artikel sex i EKMR ses som oskyldig tills motsatsen har bevisats och han eller hon är 

dömd av domstolen.  

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 på förhand kunna förutse konsekvenserna 

av sitt handlande. Vår syn på rättssäkert bygger på Montesquieus maktdelnigslära. Riksdagen 

stiftar lagar efter vilka domstolarna självständigt och utan politisk påverkan skall döma.
38

  

Principer är ett uttryck för att inskränkningar från det offentliga inte får vara mer betungande, 

inskränkande eller långtgående än vad som krävs för att uppfylla det bakomliggande syftet. 

När myndighetsutövning sker skall det därför göras utifrån den enskildes behov av säkerhet 

och inte utifrån behoven som stat och myndighet har.
39

 

Likabehandlingsprincipen är en viktig del i rättssäkerheten, likaså legalitetsprincipen. Ett 

exempel på detta finns inom beskattningsområdet, då skatt inte får utgå om det inte finns 

angivet i lag, Nullum tributum sine lege. Hultqvist menar att legalitetsprincipen är en av de 

viktigaste principerna som gäller i den svenska skatterätten. 
40

  

                                                 
34

 Frändberg Å. (2000) Om rättssäkerhet, s. 271. 
35

 Regeringsformen (1974:152) 
36 

Frändberg Å.  (2000) Om rättssäkerhet, s. 269. 
37

 Peczenik A. (1995) Vad är rätt? : Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation,  s. 89. 
38 

Frändberg Å.  (2000) Om rättssäkerhet, s. 271. 
39

 SOU 1993:62 Rättssäkerheten vid beskattningen, s. 75-76. 
40

 Hultqvist A. (1995)  Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 2. 
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Makt som utövas av myndigheter enligt sina lagstadgade befogenheter får inte heller 

användas godtyckligt utan måste ha ett specifikt ändamål. Denna princip som kallas för 

ändamålsprincipen går ut på att en författningsgrundad befogenhet att utöva makt får bara 

utnyttjas för att uppnå ändamål som faller inom ramen för myndighetens verksamhet och när 

detta ändamål är uppnått måste maktutövningen avbrytas.
41

 

Proportionalitetsprincipen hör också till de allmänna rättsprinciperna inom skatterätten. 

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. 
42

 

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.
43

 

Eftersom principen finns både i artikel fem, tredje stycket i fördraget, 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 intressen. 

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.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 

Helmius I. (2000) Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 66-67. 
42

 Moëll Ch. (2003),Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 22.  
43 

Moëll Ch. (2003) Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 105-106. 
44 

Moëll Ch. (2003) Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 16. 
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4 Frivillig rättelse 

Frivillig rättelse är en möjlighet för deklaranten att frivilligt ändra eller återkalla en lämnad 

oriktig uppgift för att undantas från skattetillägg eller skattebrott. I 5 kap. 8 § punkt 4 

taxeringslagen samt 12 § skattebrottslagen finns det bestämmelser om frivillig rättelse. 

Frivillig rättelse blev mest omdisktuterad i samband med insiderhärvan i Stockhom. Nyheten 

om insidermännen som kom att kallas för Nordea- och Cevianmannen och var misstänkta för 

insiderbrott i miljonklass fick stora rubriker i pressen.  

Skatteverket tillsatte snabbt en utredning med anledning av pressens uppgifter. Medan ena 

insidermannen satt häktad och efter att en tjänsteman vid Skatteverket i media hade meddelat 

att de skulle komma att utredas av Skatteverket avseende oredovisade inkomster lämnades en 

frivillig rättelse in genom ombud som företräde båda männen. Frivillig rättelse är en möjlighet 

för deklaranten att frivilligt ändra eller återkalla en lämnad oriktig uppgift för att undantas 

från skattetillägg eller skattebrott 

Bedömningen om när rättelsen är frivillig har länge varit omdiskuterad. Bland annat skall det 

inte finnas ett yttre tvång, misstanke eller risk om upptäckt eller påbörjad utredning för att 

rättelsen skall bedömas ha skett frivilligt. Bedömningen blir därför en bevisfråga om hurvida 

en rättelse är frivillig eller inte.  

Skatteverket kan i media informera allmännheten om vissa aktioner och kontroller i vissa 

branscher. Risk för upptäckt gör att deklaranter väljer att göra frivillig rättelse för att undgå 

skattetillägg och skattebrott vid upptäckt. Här ligger det på Skatteverket att kunna bevisa att 

rättelsen inte är frivillig utan är till följd av misstanke om upptäckt. En utredning som 

tillsattes i samband med skatteförfarandelagen har föreslagit att rättelse skall bedömas som 

frivillig även efter att Skatteverket upplyst allmänheten om generella kontrollaktioner.
45

 

Skatteverket har också möjlighet att ompröva tidigare taxeringsbeslut om det framkommer 

nya rättsligt relevanta fakta i ett ärende som kan ha betydelse för beskattningen. Skatteverket 

skall göra det om deklaranten begär det eller om det finns skäl till det. 
46

 Skatteverket kan 

också göra omprövning till deklaranters nackdel genom eftertaxering.
47

  

                                                 
45

 Jfr proposition 1971:10  s. 270 samt RÅ 82 1:83.   
46  

4 kap. 7 § TL samt 27 § FL. 
47

 4 kap. 15 § TL. 
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För att omprövning till deklarantes nackdel genom eftertaxering skall bli aktuellt, krävs att 

den deklaranten har lämnat oriktig uppgift, vilket har medfört att ett taxeringsbeslut blivit 

felaktigt eller inte fattats.
48

 Eftertaxering får ske endast om det avser belopp av någon 

betydelse. Det får inte ske om det är uppenbart oskäligt.
49

  Eftertaxering samt påförande av 

skattetillägg får ske till och med utgången av det femte året efter taxeringsåret.  

Om det föreligger grovt skattebrott kan perioden förlängas med ytterligare fem år. Enligt 

praxis krävs det att den undandragna skatten måste uppgå till minst 10 prisbasbelopp per år i 

dessa särskilda fall. Skatteverket kommenterar i sin handledning från 2009 att rättsläget om 

bestämmelserna i femte kapitlet i taxeringslagen gällande skattetillägg och förseningsavgift 

till viss del är oklart.  Handledningen tar även upp bestämmelser om frivillig rättelse som 

finns i 5 kap. 8 § punkt 4 TL. Skatteverket vill genom denna handledning visa på sitt 

ställningstagande eller anvisa tolkningsalternativ.
50

 

Skatteverket menar att en rättelse inte anses som frivillig om den görs efter att Skatteverket 

påbörjat en utredning genom att exempelvis skicka ut förfrågan till deklaranten. Gäller 

rättelsen något annat än det Skatteverket frågat om måste dock enligt verkets egen 

handledning en särskild bedömning göras.
51

  

En frivillig rättelse avseende en oriktig uppgift skall enligt Skatteverket med stöd av RÅ 1985 

1:48 inte alltid ses som en frivillig rättelse av en annan uppgift med nära samband.
52

 Det är 

enligt Skatteverket inte heller givet att en rättelse är frivillig endast av den anledningen att den 

avser ett annat taxeringsår än ett som granskas.
53

  Exempel på detta är RÅ 1977 ref. 56 från 

HFD. Görs en rättelse efter att deklaranten har fått kännedom om att det föreligger risk för 

kontroll kommer den enligt Skatteverket inte att anses vara frivillig. I dessa fall räcker det 

med att det föreligger misstanke om kontroll utan att den berör just deklaranten själv.
54

 

Information i media kan också påverka utfallet av tolkningen av rättelsen.
55
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 4 kap. 16-17  §§ TL 
49

 4 kap. 18 § TL 
50 

Skatteverket (2010) Handledning – särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 104. 
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 Skatteverket (2010) Handledning – särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 105. 
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 Skatteverket (2010) Handledning – särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 106. 
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 Skatteverket (2010) Handledning – särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 106. 
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 RÅ 1982 1:83 samt domen från Förvaltningsrätten i Stockholm 2010-03-16, mål nr. 10239-10. 
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Pressmeddelande om kontroll av vissa uppgifter ses också som tillräcklig kännedom. Enligt 

NJA 2004 s. 692 kan dock en frivillig rättelse göras oavsett om rättelsen i en tidigare situation 

inte hade bedömts som frivillig.
56

 

4.1 Prejudikat om frivillig rättelse 

Jag har sammanställt prejudikat från högsta instanser. Dessa är från såväl HD som HFD. 

Rättsfall där frivillig rättelse enligt HFD har ansetts föreligga är RÅ 1976 ref. 144, RÅ 1977 

Aa 69, RÅ 1980 1:79 samt NJA 1970 s. 249 från HD. 

Det finns också rättsfall där frivillig rättelse inte har ansetts föreligga.  Exempel på dessa är 

RÅ 1977 ref. 90, RÅ 1979 1:59, RÅ 1982 1:83, RÅ 1985 1:48 från HFD samt NJA 1974 s. 26 

och NJA 2003 s. 499 från HD. 

I RÅ 1977 ref. 90 har en bostadsrättsförening redovisat försäljningsprovision för 

fastighetsförsäljning under posten avdragsgilla administrationskostnader. Efter att 

taxeringsnämnden hade underättat bostadsrättsföreningen om att avdraget för 

administrationskostnader var för högt så redovisade föreningen vad kostnaderna avsåg. 

Bostadsrättsföreningen menade därför att en frivillig rättelse hade gjorts. Det rådde oenighet i 

de olika instanserna om detta kunde ses som en frivillig rättelse, men HFD hävdade att 

skrivelsen från taxeringsnämnden haft tillräckligt stort samband med den oriktiga uppgiften 

och att rättelsen därmed inte kunde tolkas som frivillig.  

I RÅ 1980 1:79 gjorde taxeringsnämnden en förfrågan om taxeringsvärdet på en fastighet och 

upplyste samtidigt om att aktieutdelning skulla komma att taxeras till ett annat belopp än det 

angivna i deklarationen. I samband med svaret på denna fråga fick taxeringsnämnden 

uppgifter om räntor och bankmedel var upptagna till för lågt belopp.  

Bedömningen blev att förfrågan och upplysningen var av rutinmässig karaktär och att 

deklaranten därför inte hade haft anledning att misstänka att uppgifterna skulle upptäckas. 

HFD ansåg därför att rättelsen kunde ses som frivillig.  

RÅ 1979 1:59 handlar om oredovisad utdelning på aktier och realisationsvinst vid försäljning 

av aktier. Att taxeringsnämnden har varit i kontakt med deklaranten och ställt vissa frågor är 

det avgörande här. I detta fall frågades varför deklaranten inte har tagit upp viss utdelning och 
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denne meddelade utöver svar på frågan att aktier hade sålts under året. Även i denna dom var 

instanserna oeniga. HFD bedömde till slut att frågan hade tillräckligt starkt samband med den 

oriktiga uppgiften för att en frivillig rättelse inte skulle ha ägt rum.  

 

I RÅ 1976 ref. 44 skickade taxeringsnämnden tillbaka en insänd blankett med yrkande om 

investeringsavdrag för att få den underskriven. Här hävdade taxeringsintendenten att begäran 

om underskrift var ett sätt att försäkra sig om att uppgifterna var korrekta inför en eventuell 

kommande utredning och att någon frivillig rättelse därför inte kunde genomföras efter att 

blanketten återsänts.  

Samtliga instanser bedömde dock att deklaranten hade gjort en frivillig rättelse när han i 

samband med underskriften kompletterade sina tidigare lämnade uppgifter. Bedömningen 

motiverades bland annat med att det inte framgick att begäran avsåg något annat än att bolaget 

skulle skriva under blanketten. Här gjordes bedömningen att något samband mellan förfrågan 

och rättelse inte fanns trots att taxeringintendenten hävdade att så var fallet. 

I NJA 1970 s. 249 hade deklaranten tagit upp för låg inkomst i deklarationen. Bolaget där han 

arbetade fick frågor gällande en annan anställds kontrolluppgifter och gjorde därefter en 

granskning även av hans uppgifter. Bolaget upptäckte då att viss inkomst inte fanns med och 

rättade detta. Deklaranten ansågs ha gjort en frivillig rättelse via ombud. I det här fallet hade 

frågorna inte tillräckligt starkt samband med den oriktiga uppgiften. Att rättelsen gjordes av 

bolaget och inte deklaranten själv påverkade inte heller bedömningen. 

I RÅ 1982 1:83 bekräftas regeringens och Skatteverkets uttalande, då makarna fått veta via 

sin son att en annan skattebetalare med bankmedel i Danmark kontrollerats. Den rättelse som 

görs efter detta bedöms inte vara frivillig då misstanke om kontroll borde ha funnits.  

I NJA 1974 s. 26 har en deklarant fått veta att en revision skall genomföras avseende ett 

taxeringsår och rättar en uppgift hänförlig till ett annat år. Inte heller detta ses som en frivillig 

rättelse då deklaranten borde ha misstänkt att även detta år kunde komma att granskas. 

I Rå 1985 1:48 korrigerades lön till en företagsledare genom en kontrolluppgift från 

arbetsgivare. I samband med denna korrigering gjordes en fyllnadsbetalning avseende sociala 

avgifter. HFD bedömde att det inte framgick tydligt av kontrolluppgiften att även 

arbetsgivaravgifter skulle korrigeras och någon frivillig rättelse ansågs därför inte vara gjord. 
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I NJA 2003 s. 499 korrigerades felaktigt lämnade uppgifter i en skattedeklaration genom 

kontrolluppgifter. I detta fall poängterades att en kontrolluppgift avseende anställdas löner 

inte kunde godtas som en tydlig rättelse av skatt och arbetsgivaravgifter.  

I RÅ 1977 Aa. 69 kompletterades en deklarants bristfälliga deklaration med en 

fördelningstablå från ett dödsbo. I detta fall bedömdes däremot att det av fördelningstablån 

framgick tydlig att skattebetalarens inkomster inte stämde och därmed skulle rättas, vilket 

resulterade i att fördelningstablån tolkades som en frivillig rättelse. 

NJA 2003 s. 499 handlar om okunskap hos deklaranten. Deklaranten hävdade att han trodde 

det var godtagbart att skjuta upp skatten genom att lämna felaktiga uppgifter i 

skattedeklarationen och sedan korrigera uppgifterna med en kontrolluppgift, vilket HFD inte 

tog hänsyn till. Deklaranten har skyldighet att informera sig om de regler som finns och att 

hävda att man som skattebetalare inte vetat om att något inte var tillåtet gör ingen skillnad vid 

bedömning av en frivillig rättelse. 

Av RÅ 1982 1:83 framgår att information i media kan påverka utfallet av tolkningen av 

rättelsen. 
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5 Ekonomisk brottslighet 

Den ekonomiska brottsligheten kostar samhället mycket mer pengar än traditionella brott och 

ett kännetecken för den ekonomiska brottsligheten är att dessa brott är svåra att upptäcka.  

Den ekonomiska brottslighetens skador kan vara spridda mellan flera offer, till exempel 

konsumenter, skattebetalare m.m. och brottet kan även vara svårt att skilja från legitimt 

affärsmässigt beteende. Brister hos kontrollorganen, att brotten är svåra att utreda för 

överbelastade myndigheter samt att brotten kan vara komplexa gör att risken att bli upptäckt 

nästan är obefintlig.
57

 Skatteverket och konkursförvaltare är de aktörer som främst upptäcker 

och anmäler skattebrott och bokföringsbrott.
58

  

Det förekommer även att revisorer, allmänheten och finansinspektionen upptäcker 

ekonomiska brott.
59

 Mellan år 2004-2009 hade antalet misstankar gällande ekobrott ökat 

kraftigt, från cirka 15 000 till över 40 000.
60

 Ökade anmälningar som leder till fler processer 

och lagföringar ställer högre krav på rättssäkerheten.  

Skattefelet är skillnaden mellan den teoretiska beräknade skatten (baserad på de beslut som 

riksdag, landsting och kommun fattat om olika skatter) och den skatt som i praktiken 

fastställs.
 61

 Skatteverkets uppskattning av det så kallade skattefelet visar vilka summor det 

handlar om. Enligt Skatteverket uppskattas skattefelet till cirka 133 miljarder kronor per år 

som försvinner på grund av fusk, fel eller misstag. Dessa förlorade skatteintäkter motsvarar 

cirka fem procent av Sveriges BNP eller cirka tio procent av den fastställda skatten. 
62

  

Sedan 1998 har Skatteverket i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk 

brottslighet inom skatteområdet. I SkBrL finns ett straffrättsligt sanktionssystem reglerat för 

att förhindra skattefusk. 

Lagstiftningen tar huvudsakligen sikte på skatteundandraganden som avser större belopp och 

som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För att genomföra uppdraget finns inom 

Skatteverket särskilda enheter, skattebrottsenheter (SBE), som är organisatoriskt skilda från 

Skatteverkets verksamhet i övrigt. Skattebrottsenheternas verksamhet regleras i lagen 

                                                 
57

 Emanuelsson Korsell L. (2003) Bokföringsbrott – en studie i sellektion. 
58

 BRÅ (2007). Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007,  s. 313. 
59

 http://ekobrott.se/vad-goer-ekobrottsmyndigheten/15-vad-goer-ekobrottsmyndigheten-sub-2 
60

 Ekobrottsmyndigheten (2010) Rapport om den ekonomiska brottsligheten, s. 25. 
61

 Skatteverket (2008) Skattefelskarta för Sverige.  s. 26. 
62

 Skatteverket (2008) Skattefelskarta för Sverige,  s. 7. 

http://ekobrott.se/vad-goer-ekobrottsmyndigheten/15-vad-goer-ekobrottsmyndigheten-sub-2
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(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar m.m. Enligt denna lag får 

åklagare begära biträde av skattebrottsenheterna vid brottsutredningar. 

Av lagen framgår också att skattebrottsenheterna ska verka för att förebygga brott samt att de 

har rätt att arbeta med underrättelseverksamhet och spaning. Skattebrottsenheterna handlägger 

varje år mer än 2000 utredningar på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten och 

åklagarmyndigheten. 

Utredningarna avser främst skatte- och bokföringsbrott, men skattebrottsutredarna kan även 

utreda andra brott om åklagaren begär det. När en anmälan kommer in till 

Ekobrottsmyndigheten eller åklagarmyndigheten beslutar en åklagare om det finns grund för 

att inleda förundersökning.  

Om biträde begärs av skattebrottsenheterna genomförs förundersökningen av en eller flera 

utredare vid enheten under ledning av åklagare. Det är också vanligt att större utredningar 

sker genom samverkan med utredare från polisen eller Ekobrottsmyndigheten. 

 

5.1 Skattetillägg 

Påföljdssystemet för överträdelser i skattelagstiftningen reformerades 1972 i flera viktiga 

avseenden.
63

 I huvudsak på Skattestrafflagsutredningen grundades ett nytt principiellt system 

för administrativa sanktioner och skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgifter tillkom.
64

 

Övriga länder i Norden hade redan ett liknande system. Nyheten var att subjektiva 

förutsättningar som oaktsamhet eller uppsåt inte längre var ett krav.  

Samtidigt reformerades också reglerna för skattebrott och de grövre fallen av oriktigt 

uppgiftslämnande vid beskattningen förbehölls. Skattestrafflagen (1943:313) ersattes av ny 

lag, skattebrottslagen (1971:69).
65

 Användningen av sanktionsavgifter i stället för straff 

bygger på grundsynen att vara återhållsamhet med metoden att kriminalisera gärningar för att 

försöka hindra överträdelser av olika normer. Det är en allmän princip för svensk lagstiftning 

som sedan länge gäller där man menar att lagstiftningens normerande och informerande syfte 

bör i många fall kunna tillgodoses även utan kriminalisering.
66
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 Almgren K. Leidhammar B. (2006) Skattetillägg och skattebrott, s. 15. 
64

 Almgren K. Leidhammar B. (2006) Skattetillägg och skattebrott, s. 15.  
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 Almgren K. Leidhammar B. (2006) Skattetillägg och skattebrott, s. 15. 
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 RÅ 2009 ref. 94 (prop. 1994/95:23 s. 53 f., bet. 1994/95:JuU2 s. 6 f., 2006/07:JuU 2 y). 



24 

 

Av förarbetena
67

 till reformen framgår bland annat att den tidigare skattestrafflagen hade 

kritiserats i flera avseenden i fråga om systematik, likformighet och effektivitet och införandet 

av ett administrativt påföljdssystem skulle ha flera fördelar.
68

 Som fördelarna nämns att 

åklagarmyndigheterna och de allmänna domstolarna kunde befrias från en mängd ärenden av 

mindre betydelsefull art samt att den chikan som många upplevde vid ingripande från 

åklagarmyndighetens sida skulle försvinna i de fall det var kriminalpolitiskt meningslöst att 

ingripa med straffåtgärder.
69

  

Effekten av reformen blev kort sagt att vissa förfaranden, som då inte omfattades av det 

allmänna rättsmedvetandet som brott i egentlig mening, kunde avkriminaliseras.  

Motiveringen var att man skulle vinna den fördelen att skatte- och avgiftstilläggen bedömdes 

av de myndigheter och allmänna förvaltningsdomstolar som i sin dagliga gärning hade att 

tillämpa de materiella bestämmelserna.  

Dessa ansågs besitta den bästa sakkunskapen för att avgöra frågor om ”ursäktlighet” vid 

oriktiga uppgifter från deklaranter eller andra uppgiftslämnare.
70

 Dåvarande 

departementschefen framhöll i sammanhanget särskilt följande:  

”Jag vill alltså göra gällande att en god kännedom om de materiella reglerna måste ge god 

rättssäkerhet i fråga om avgiftspåföring. Vad jag nu sagt gör det givetvis inte mindre 

angeläget att bestämmelserna utformas med särskild vikt på att skapa tydliga gränser mellan 

fall där avgift skall utgå och sådana där avgiftsplikt inte skall föreligga.”
71

  

Avgiftsnivån på skattetillägget sattes från början på 50 procent för direkta skatter som 

inkomst- och förmögenhetsskatt respektive 20 procent för de indirekta skatterna och 

arbetsgivaravgifterna. Underlaget var det skatte- eller avgiftsbelopp som skulle ha 

undandragits vid oriktig uppgift eller tillgodoräknats deklaranten om den oriktiga uppgiften 

inte hade upptäckts.  

Senare ändrades reglerna efter utredningar så att skattetillägg skulle påföras med lägre 

procentsats om kontrollmaterial funnits tillgängligt för Skatteverket. Skatteverket kunde ju i 

dessa fall rätta felet och fastställa rätt taxering med hjälp av kontrollmaterialet, som till 

exempel kontrolluppgifter.  

                                                 
67

 SOU 1969:42 och proposition 1971:10. 
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 RÅ 2009 ref. 94. 
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 RÅ 2009 ref. 94.  
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 RÅ 2009 ref. 94. 
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 RÅ 2009 ref. 94. 
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Vid 1978 års taxering sänktes nivåerna från femtio procent till fyrtio procent samt från 

tjugofem procent till tjugo procent. År 1991 genomfördes en uppmjukning i regleringen av 

vad som skulle avses med normalt tillgängligt kontrollmaterial vid taxering. Avgiftsnivån i 

dessa fall sänktes då från tjugo procent till tio procent. 
72

 

1997 tillkom skattebetalningslagen, SBL.
73

 Gällande bestämmelser om skattetillägg finns 

numera i femte kapitlet taxeringslagen respektive femtonde kapitlet skattebetalningslagen. 

Taxeringslagen reglerar skattetillägg på direkta skatter medan skattebetalningslagen reglerar 

skattetillägg på indirekta skatter. Avgiftsnivån på skattetillägget är därför olika med fyrtio 

procent i taxeringslagen respektive tjugo procent i skattebetalningslagen.  

HFD fastställde redan år 2000 att det svenska skattetillägget var en sådan sanktion som kunde 

jämställas med ett straff. Det var en hård sanktion som vid en samlad bedömning ansågs falla 

in under artikel sex i EKMR.
74

  

Termen avgiftstillägg har i de nya bestämmelserna tagits bort som ett led i anpassningen till 

EKMR.
75 

I den nya lagen preciseras också beviskravet för att påföra skattetillägg. Det skall 

numera klart framgå att uppgiften är felaktig eller utelämnad istället för om uppgiften befinns 

vara oriktig som i gamla lagtexten.
76

 Uppgiftsskyldigheten som regleras i 3 kap. 1 § LSK har 

också en stor betydelse för skattetillägget. Skatteverket skall enligt taxeringslagen bevisa att 

oriktig uppgift har lämnats. Även Skatteverkets utredningsskyldighet har betydelse då vid 

ofullständiga uppgifter aktualiseras Skatteverkets utredningsskyldighet.  Detta ryms inom 

official-principen. 

År 2002 prövades lagens betydelse, sju år efter EU-inträdet och införande av EKMR genom 

lag i ett skattemål med anledning av mål Janosevic mot Sverige i Europadomstolen. 

Europadomstolen kommer fram till att skattetillägg utgör ett straff då de är generella med ett 

avskräckande och bestraffande syfte och omfattas därför av artikel sex i EKMR.  

Skattetillägget vid oriktig uppgift kunde vid lagens tillkomst 1972 undanröjas i två fall. Dels i 

fråga om en uppenbar felräkning eller felskrivning och dels vid frivillig rättelse den oriktiga 

uppgiften. Den socialdemokratiska regeringen införde därför efter påtryckningar, inte minst 
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på grund av ny praxis från Europadomstolen, år 2004 nya bestämmelser om bland annat 

befrielse från skattetillägg i femte kapitlet taxeringslagen för att öka rättssäkerheten.  

Syftet med de nya bestämmelserna var att förhindra att deklaranter påförs skattetillägg på 

grund av felaktigheter i deklarationen som beror på ursäktlig okunskap eller missuppfattning 

om innehållet i en skatteregel. Befrielsegrunderna i 5 kap. 14 § TL delas därför upp i 

ursäktlighetsfall och oskälighetsfall. Bestämmelser om delvis befrielser från skattetillägget 

finns även med bland bestämmelserna. Nedsättning sker enligt 5 kap. 14 § 1 stycket TL till 

hälften eller en fjärdedel.  

Om oriktig uppgift har lämnats under förhållanden som kan anses ursäktliga kommer det att 

strida mot proportionalitetsprincipen och mot EKMR om skattetillägg ändå påförs. Det är med 

hänsyn till detta samt att skattetillägg påförs med schablonmässiga belopp som de nya 

bestämmelserna om jämkning av skattetillägget har införts.
77

 

Proportionalitetsprincipen som är en viktig princip inom EU-rätten samt den svenska 

nationella rätten kommer i utryck i förarbetena. Principens innebörd framgår av ordet 

proportionalitet som innebär att en åtgärd med avseende på sin art, styrka, räckvidd och 

varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.
78

  

Enligt HFD ska ”ett sanktionsförfarande riktat mot överträdelser av den deklarations- och 

uppgiftsskyldighet som åvilar de enskilda i skattesammanhang får anses tillgodose ett 

betydande allmänt intresse”.
79

 Skattetillägg ska enligt principen stå i rimlig proportion till 

felaktigheten eller underlåtenheten. Lagstiftaren har uttryckt proportionalitet mellan påföljden 

och försummelsen. I de nya bestämmelserna infördes förutom en legaldefinition gällande 

oriktig uppgift i 5 kap. 1 § 2 stycket TL och 15 kap. 1 § 2 stycket SBL även ordet ”ursäktlig” 

vid befrielsegrunderna.
80

  

Ett ingrepp mot någon skall stå i rimlig proportion med hänsyn till det samhällsintresse som 

skall tillgodoses vilket speglar proportionalitetsprincipen som hela EKMR bygger på.
81

 

Europadomstolen har också påpekat att försiktighet vid påförande av en administrativ 
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sanktion måste iakttas.
82

 Domstolen tittade i det aktuella målet gemensamt på fyra faktorer 

men var och en för sig gav inte faktorerna gärningen en brottslig prägel, utan sammantaget 

och kumulativt blev slutsatsen den motsatta. Europadomstolen ansåg därför att det var fråga 

om en anklagelse av brott enligt artikel sex.
83

  

Vid taxeringen är det generellt Skatteverket som har bevisbördan gällande intäkter medan 

deklaranten har bevisbördan gällande kostnader.  Detta innebär i praktiken att om 

Skatteverket hävdar att deklaranten har haft inkomster som denne inte har redovisat, måste 

Skatteverket själva se till att detta utreds och att bevis för intäkterna finns innan ytterligare 

skatt kan krävas. Motsattsvis har deklaranten skyldighet att kunna bevisa de kostnader som 

denne drar av i deklarationen.
84

 

5.2 Skattebrott 

Skattebrottet regleras i SkBrL som ett farebrott. De objektiva rekvisiten är lämnandet 

respektive underlåtenheten att lämna deklaration eller uppgift till myndighet, på annat sätt än 

muntligen, uppgiftens oriktighet och faran för skatteundandragandet. För att farerekvisitet 

skall vara uppfyllt krävs det att det skall föreligga ett orsakssamband mellan den oriktiga 

uppgiften och faran för skatteundandragande för att farerekvisitet skall vara uppfyllt.
85

 

Till skillnad från skattetillägg skall även det subjektiva rekvisitet som är uppsåt vara uppfyllt 

vid skattebrott.  Normalt skattebrott i SkBrL regleras i 2 §, som skatteförseelse i 3 § och som 

grovt i 4 §. Lagtexten i 2 § SkBrL lyder enligt nedan: 

”[d]en som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller 

underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven 

uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 

tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i 

högst två år”. 

Observera att det är en fara för skatteundandragande som åsyftas där åklagaren måste göra 

klart att det är utom rimligt tvivel att förhållandena varit sådana och det är därför inte 

nödvändigt att ett undandragande faktiskt har skett.
86

 Det räcker också med ett 
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likgiltighetsuppsåt för att bli dömd för skattebrott istället för skattetillägg vid lämnande av 

felaktig uppgift. Det finns också andra typer av skattebrott som vårdslös skatteuppgift, 

skatteavdragsbrott samt skatteredovisningsbrott som regleras i SkBrL.  

Proportionalitetsprincipen som utrycks i befrielsegrunderna i 5 kap. 14 § TL är även 

tillämplig vid brott enligt 3 stycket punkt 3 denna bestämmelse. Grund för befrielse kan 

föreligga om en deklarant har fällts till ansvar för brott enligt SkBrL eller blivit föremål för 

utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB.  

 

5.3 Rättstillämpningen vid ekonomisk brottslighet 

HFD har bland annat i RÅ 2009 ref. 94 gjort en tolkning som jag vill studera närmare och 

diskutera i uppsatsen. I målet har deklaranten av allmän domstol dömts för skatteförseelse 

enligt 3 § skattebrottslagen till dagsböter för att han underlåtit att i sin självdeklaration ta upp 

vissa ersättningar för utfört arbete.
87

  

Samtidigt har han därefter även av Skatteverket påförts skattetillägg avseende samma 

oredovisade ersättningar dvs. ett förfarande som är förenligt med inhemsk lagstiftning och 

samtidigt förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning, EKMR.
88

 Som det nämndes i 

inledningen har Skatteförfarandeutredningen bland annat bedömt att behovet av lagändringar 

bör utredas då uppfattningen är att rättsläget är osäkert och att osäkerheten ökat genom 

nämnda avgörandet.
89

 Fler bestämmelser i femte kapitlet taxeringslagen har kritiserats och 

ansetts bryta mot EKMR. I 5 kap. 20 § 2 stycket TL står det att ”särskild avgift inte skall tas 

ut om den skattskyldige har avlidit.”
90

  

Med särskild avgift i denna bestämmelse menas skattetillägg. Av 5 kap. 1 § TL framgår att en 

särskild avgift (skattetillägg) skall tas ut om deklaranten på något annat sätt än muntligen 

under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen. Detsamma gäller 

också om deklaranten har lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har 

godtagits efter prövning i sak.
91
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Om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett 

riktigt beslut skall den inte anses vara oriktig. Den skall inte heller anses vara oriktig om 

uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.
92

  

Enskildas rätt till domstolsprövning och en rättssäker process garanteras av artikel sex i 

EKMR. Var och en som blivit anklagad för ett brott skall betraktas som oskyldig till dess hans 

skuld lagligen fastställts. Det framgår av artikel sex, andra stycket och kallas 

oskuldspresumtionen.  

I mål Källander mot Sverige menade Källander att det stred mot artikel sex, andra stycket 

EKMR att han enligt en dom från länsrätten i december 1982 tvingats betala skatt, 

skattetillägg, avgifter och ränta redan 1983 trots att skattetvisten avgjorts först 1986. 

Kommissionen fastställde där att domen inte vunnit laga kraft och det var därför inte slutligt 

avgjort om Källander skulle betala skattetillägget utan att domen vunnit laga kraft efter 

besvär.  

Enligt de nya bestämmelserna i 5 kap 14 § TL kan dock befrielsegrunder tillämpas om en 

dom har avkunnats men ännu inte vunnit laga kraft.
93

 Även i andra kända fall som Janosevic 

mot Sverige, VästbergaTaxi AB mot Sverige och Vulic mot Sverige som handlar om åkerier i 

Stockholm verkställdes beslut om skattetillägg innan det att skattefrågan prövats av domstol 

och slutligt avgjorts.  

Presumtioner har dock tillåtits av Europadomstol i målet Salabiaku mot Frankrike under 

förutsättning att de hålls inom rimliga gränser. Europadomstolen har dock på senare tid funnit 

att det svenska skattetilläggssystemet innehåller så pass många subjektiva befrielsegrunder att 

presumtionen uppfyller kraven i artikel sex, andra stycket i EKMR.  

HFD noterar
94

 att mål Sergey Zolotukhin mot Ryssland och Ruotsalainen mot Finland som 

har prövats av Europadomstolen anses innebära en delvis ny tolkning av EKMR:s förbud mot 

dubbelbestraffning.
95

 HFD skriver vidare att allmän motiveringen i förarbetena
96

 till 5 kap. 14 

§ 3 stycket TL som ger närmast sken av att befrielse, hel eller delvis, aktualiseras bara då 
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deklaranten dömts till ett mer kännbart bötes- eller fängelsestraff och att grunden för befrielse 

är just att det skall vara oskäligt att ta ut fullt skattetillägg.
97

   

Reglerna för samordning av påföljder är enligt HFD ett kännetecken för det svenska systemet 

i fråga om påförande av sanktioner för en och samma oriktiga uppgift, något som även finns i 

brottsbalken.
98

 Enligt 29 kap. 5 § 1 stycket BrB skall domstolen vid straffmätningen i skälig 

omfattning beakta vissa omständigheter i mildrande riktning. Domstolen skall även enligt 

åttonde punkten beakta om det föreligger någon annan omständighet som påkallar att den 

tilltalade får ett lägre straff. Enligt praxis skall en administrativ sanktionsavgift som 

skattetillägg i princip alltid beaktas vid påföljdsbestämningen utan att det särskilt anges i 

domen.  

En genomgång av NJA 2000 s. 622, NJA 2005 s. 856 och RÅ 2002 ref. 79 visar att både HD 

och HFD har i vägledande avgöranden funnit att svensk rätt inte strider mot EKMR.
99

 HFD 

drar i nämnda mål slutsatsen att den ordning som enligt intern svensk reglering gäller är 

förenligt med EKMR och att Europadomstolens båda nya avgöranden år 2009 tyder på en 

utveckling av domstolens praxis. Väldigt anmärkningsvärt är att HFD skriver att förbudet mot 

dubbelbestraffning i EKMR bör tolkas med beaktande av hur konventionsstaternas 

rättsordningar utformats.
100

 

HFD skriver vidare att den kompetens och sakkunskap som har byggts upp i de olika 

nationella domstolarna tagits till vara vid utformningen av sanktionssystemet i syfte att uppnå 

effektivitet och rättssäkerhet. En alltför snäv teknisk tolkning av dubbelbestraffningsförbudet 

skulle kunna leda till svåröverskådliga konsekvenser för enskilda konventionsstater, utan att 

för den skull den rådande ordningen med fog kan påstås kränka grundläggande mänskliga 

rättigheter.
101

  

HFD anser i domen att om deklaranten döms av allmän domstol till ett måttligt eller lågt 

bötesstraff, blir den ekonomiska effekten av straffet mycket måttlig, medan den ekonomiska 

effekten av att skattetillägget halveras oftast blir mycket stor.
102
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Enligt HFD skulle en möjlig tolkning av vad som återges i författningskommentaren till den 

aktuella bestämmelsen kunna vara att det aldrig föreligger förutsättningar för att ta ut fullt 

skattetillägg om deklaranten dömts för skattebrott avseende den aktuella gärningen.
103

 

Effekten av en sådan tolkning blir emellertid enligt HFD att deklaranten med största 

sannolikhet har en väldigt stor ekonomisk fördel av att först bli dömd av allmän domstol och 

därefter påförd skattetillägg, jämfört med om förhållandet varit det motsatta.
104

 Hel befrielse 

från skattetillägg är ovanligt och sker bara vid ytterst kännbara straff.
105

 Befrielsegrunden är 

inte heller tillämplig om beslut om skattetillägg fattats innan ett avgörande enligt SkBrL 

kommit. Om en dom har avkunnats men ännu inte vunnit laga kraft kan bestämmelsen om 

befrielse tillämpas.
106
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6 EU-rätten och Europakonventionen  

Det ursprungliga samarbetet för den europeiska gemenskapen med beteckningen EG 

etablerades år 1957 genom fördraget om den europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
107

 

Efter att det den om den europeiska ekonomiska gemenskapen utvidgats tillkom beteckningen 

EG år 1992 med anledning av föredraget om den europeiska unionen  (EU) år och ersatte den 

tidigare beteckningen EEG .
108

  

EU-rättens relevans för medlemsstaternas rättsordningar har varit omdiskuterad ända sedan 

uppkomsten. Sverige är sedan 1995 medlem i EU och EU-medlemskapet innebär inte bara 

nya krav på rättens materiella innehåll, utan också det sätt på vilket rättstillämpare arbetar 

eller åtminstone bör arbeta när de tar ställning i rättsfrågor. En viktig fråga inom EU har 

därför numera blivit EU-rättens påverkan på den nationella lagstiftningen samt 

rättstillämpning i den enskilde medlemsstaten.  

Inom EG-rätten finns det olika rättskällor. Primärrätt, bindande sekundärrätt, internationella 

avtal och de allmänna rättsprinciperna är bindande rättskällor inom EU-rätten vilka 

rättstillämparen är skyldig att rätta sig efter.
109

 Principer har vi även i vårt svenska 

skattesystem.  Legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och likhetsprincipen finns i 

såväl EU-rätt som svensk skatterätt. Principen om likabehandling av lika fall och om likhet 

inför lag finns förutom i svensk rätt även i EU-rätt, EKMR samt Förenta Nationerna (FN) 

deklaration om mänskliga rättigheter i artikel tjugiosex i ICCR.
110

  

Denna princip finns som grundlag i RF och ställer höga krav på den svenske rättstillämparen. 

Det gäller dock enligt RF inte lagstiftaren. En annan viktig EU-princip som bygger på den 

engelska Common law är den s.k. stare decisis-principen enligt vilken en domstol skall avgöra 

ett föreliggande mål på samma sätt som ett tidigare om den finner att de relevanta 

omständigheterna i det föreliggande målet är detsamma som i det tidigare avgjorda målet.
111

 I 

tveksamma fall har en nationell domstol rätt men också en skyldighet att begära ett 

förhandsavgörande som är bindande för domstolen.
112
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I artikel arton, ett i Internationella domstolens stadgar uttrycks också olika allmänna principer 

som EU-domstolen inte hänvisar till.
113

 Även om många allmänna principer från folkrätten 

haft ett inflytande på EU-rätten har EU-rätten dock inte betraktats som folkrätt utan som en 

egen rättsordning, ”sui generis” av EU-domstolen.
114

 

Medlemskapet i EU har även inneburit EKMR inkorporering i svensk lag.  EKMR är en av 

hörnpelarna i den europeiska rätten och ratificerade i Sverige 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.
115

 Den inkorporerades i svensk rätt genom en 

inkorporeringslag och grundlagsföreskrift 1994 i samband med Sveriges inträde i EU.  

”Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” stod det i 

förslag till lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
116

 

EKMR 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. 

ELMR inkorporerades dock inte som grundlag i svensk lagstiftning utan genom vanlig 

nationell lag. I 2 kap. 23 § RF infördes dock en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR.
117

 Enligt förarbeten till 

den gamla regeringsformen som ändrades vid årsskiftet gav 11 kap. 14 § RF möjlighet att 

sätta en konventionsstridig föreskrift åt sidan med stöd av lagprövningsregeln och 23 § 

tillkom just som en markering av konventionens särskilda betydelse.
118

  

I propositionen om inkorporering av EKMR och andra fri- och rättighetsfrågor står det att 

”den omständigheten att en författning grundas på en internationell konvention innebär i sig 
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inte att den har företräde framför andra författningar.”
119

 EKMR inkorporeringen 

ifrågasattes dock av lagrådet som i sitt remissvar yttrade oro över en inkorporering av EKMR 

såsom en egen lag inom svensk rätt.  Motiveringen var att Sverige inte skulle hinna anpassa 

sin lagstiftning i takt med Europadomstolens avgöranden. Man oroades för risken för 

åsidosättande av EKMR till förmån för nationell lag vid eventuell konflikt. Risken fanns att 

lagen skulle anses vara lex specialis.  

Att EKMR ratificerats i Sverige sedan 1953 ansågs av lagrådet som tillräckligt för att Sverige 

skulle successivt hinna anpassa sig till Europadomstolens nya praxis. Riksdagen 

uppmärksammade inte detta utan klubbade lagen med de ändringar i regeringsformen som 

garanti för lagrådets oro. Samtidigt erkändes också rätten till individuell klagorätt till 

Europadomstolen utan tidsbegränsning till skillnad från tidigare femårsperiodsregeln.
120

 

 

I och med att Lissabonfördraget trätt ikraft har EU numera ersatt EG som internationell 

organisation. EU är numera att anse som en juridisk person. Med ratificering av 

Lissabonfördraget följer en formell inkorporering i EU-rätten av EKMR.  

EKMR samt EU:s tidigare mellanstatliga stadgar om de grundläggande mänskliga 

rättigheterna finns numera i artikel sex EU.
121

  Efter samtliga medlemsländers godkännande, 

parlamentets samtycke samt slutligen ratificering av medlemsstaterna kommer EU-

kommissionen att förhandla om EU:s anslutning till konventionen som fyrtioåttonde part.  

Följden blir att EKMR även i formell mening utgör en del av EU-rätten och därmed i 

praktiken en del av varje medlemsstats rättsordning. Inom skatteområdet blir det en stärkt 

ställning i den utsträckning som konversionen är tillämplig på skattelagstiftningen.
122

 

Sverige har i samband med anslutning till EU överlåtit beslutanderätten till unionen genom 

ändring i regeringsformen. I 10 kap. 6 § RF finns numera regler om överlåtelse av suveränitet 

till EU. EU har därmed makt att utfärda bindande regler som direkt eller indirekt blir gällande 

i Sverige.
123

 De bindande rättsakterna i EU regleras i EUF-fördragets artikel tvåhundra 

åttioåtta och är förordningar, direktiv samt beslut.
124

  

                                                 
119

 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 17. 
120

 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 45.. 
121

 Påhlsson R (2011) Konstitutionell skatterätt, s.48. 
122

 Påhlsson R (2011) Konstitutionell skatterätt, s.49. 
123

 Påhlsson R. (2011) Konstitutionell skatterätt, s.49-50. 
124

 Påhlsson R. (2011) Konstitutionell skatterätt, s.51. 



35 

 

Statens formella bundenhet gäller därmed såväl i lagstiftning som i rättstillämpningen.  I 2 

kap. 19 § nya regeringsformen regleras att lag eller annan föreskrift inte får strida mot 

Sveriges åtagande enligt EKMR. Regeln är emellertid inte avsedd att utgöra en lagvalsregel 

utan understryker endast EKMR:s ställning som lag. Faktum att någon bestämmelse som 

obligatoriskt ger konventionen företräde framför svensk intern rätt inte finns kan en 

regelkonkurrenssituation uppkomma.
125

 

Rådet har enligt artikel nittiotre i EUF-fördraget fått befogenhet för EU-rättslig reglering på 

skatteområdet. Rådet skall enhälligt anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen 

om omsättningsskatter, punktskatter samt andra indirekta skatter eller avgifter i den mån 

harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar 

och för att undvika snedvridning av konkurrensen.
126

  

Proportionalitetsprincipen inom skatterätten 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 EKMR.  

EU:s medlemsländer får inte kränka de rättigheter som finns i konventionen men många av de 

inskränkningar som sker blir trots det accepterade av konventionen eftersom de är 

proportionerliga.
127

 Skulle inskränkningarna vara mer långtgående än vad som krävs för 

ändamålet och därigenom oproportionerliga, anses det vara ett brott mot konventionen.
128

 

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.
129

 Enligt Europadomstolen genomsyrar 

proportionalitetsprincipen hela konventionen och hur tolkningen av artiklarna görs. 

Av mål 74/74 CNTA mot kommissionen, C-487/01 mot Gemeente Leusden samt C- 7/02 mot 

Holin Groep framgår det att EU-rätten kräver att medlemsländernas rättssystem är förenliga 
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med principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet.
130

 Även om HD och 

HFD regelmässigt ger konventionen företräde har sättet på vilket de har tillämpat 

konventionen varit mycket omdiskuterat.
131

 Här vill tilläggas att ett förbud mot 

dubbelbestraffning uttrycks även i artikel femtio i EU-stadgan. 

6.1 Dubbelbestraffning enligt Europakonventionen och Europadomstolen 

Förbudet mot dubbel bestraffning finns i EKMRs artikel fyra i sjunde tilläggsprotokollet. 

Administrativa beslut med karaktär av straff bör därför omfattas av 

dubbelbestraffningsförbudet. Europadomstolen har i Fischer mot Österrike uttalat sig om att 

sanktionernas ordningsföljd inte har någon betydelse. Uttrycken ”criminal proceedings” och 

”penal procedure” i sjunde tilläggsprotokollets artikel fyra kan tolkas på samma sätt som 

”criminal charge” i artikel sex för att uppnå en enhetlig konventionstolkning. Resultatet blir 

med andra ord att det som är ett straff enligt artikel sex är också förenat med ett 

dubbelbestraffningsförbud.  

Juridiken handlar om tolkning av regler och bedömning av situationer. Det finns därför en 

annan sida av frågan också. EKMR:s första tilläggsprotokolls första artikel reglerar att en stat 

har rätt att ta ut skatt av sina medborgare och att artikel sex därmed inte får tillämplighet på 

skatterättens område. Vid ett straff enligt artikel sex, kan artikel fyra i sjunde protokollet 

tolkas i ljuset av ovanstående så att förbudet inte får tillämplighet på administrativa sanktioner 

inom skatterätten.  

Artikel fyra i sjunde protokollet kan ha ett snävare tillämningsområde än ”criminal charge” i 

artikel Uttrycken ”in accordance with the law and penal procedure” och ”criminal 

proceedings” i artikel fyra hänvisar till enskilda staters sätt att organisera sin straffräty. En 

förutsättning för att dubbelbestraffningsförbudet skall bli aktuellt är därför att det rör sig om 

det egentliga straffrättsliga området. De administrativa sanktionerna omfattas enligt nationell 

lagstiftning inte av detta. Dessa har avkriminaliserats och har numera ett preventivt syfte och 

finns till för att täcka kostnader för kontroll. 

Uttrycken ”again” och ”already” i artikel fyra kan också tolkas som att syfta till att det bara är 

påföljder av samma karaktär som artikeln reglerar och att parallella sanktionssystem därmed 

står utanför dubbelbestraffningsförbudet. Skillnaden mellan påföljderna har enligt tidigare 
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praxis ansett vara rekvisiten för dubbelbestraffning. Enligt denna tolkning samt staternas 

självständiga beskattningsrätt är principen om ”ne bis in idem” inte är tillämplig på sanktioner 

inom skatterättens område. 

I Fischer mot Österrike var det dock förhållandet mellan de två lagöverträdelserna och deras 

”essential elements” som avgjorde om dubbelbestraffning skulle anses föreligga.  Det skall 

med andra ord inte handla om lagbrott som bygger på samma ”essential elements”. 

Om skattetillägg är en straffande påföljd kan det strida mot artikel fyra att påföra ett sådant 

straff efter en lagakraftvunnen skattebrottsdom. I detta fall bör därför ordningsföljden vara 

den omvända. Europadomstolen har dock i Fischer-målet uttalat att påföljdernas ordningsföljd 

är utan betydelse. 

6.2 Mål Sergey Zolotukhin mot Ryssland hos Europadomstolen 

Fallet hade utan framgång prövats vid rysk domstol och handlade om en värnpliktig i Sergey 

vid namn Zolotukhin i Ryssland som först hade befunnits skyldig i ett administrativt 

förfarande och hade avtjänat tre dagars frihetsberövande. Därefter anklagades han för samma 

handling i ett brottmål. Fallet hade överklagats hos Europadomstolen med stöd av EKMR.  

Det faktum att parterna inte ifrågasatte att artikel fyra i sjunde protokollet var tillämplig 

påverkade inte Europadomstolens skyldighet att pröva om det första administrativa 

frihetsberövandet var följden av en fällande dom i enlighet med förfarandet för rätt och straff. 

Domstolen noterade att orden "i en brottmålsrättegång" och "straffprocessordningen" i artikel 

fyra måste tolkas i ljuset av de allmänna principerna för de motsvarande begreppen 

"anklagelse för brott" och "straff" i artiklarna sex respektive sju.  

Hänsyn skulle alltså tas till hur den aktuella gärningen klassificeras i den nationella rätten, 

gärningens natur, den nationella karakteriseringen av "åtgärd", dess syfte, natur och 

stränghetsgrad samt om åtgärden tillämpas till följd av en fällande dom för brott och 

förfarandet för verkställande av åtgärden. Frihetsberövande påföljd i administrativt förfarande 

innebar alltså att den bakomliggande förseelsen var av straffrättslig karaktär. När personen i 

fråga åtalades igen för samma beteende innebar det, även om han frikändes, att han lagfördes 

två gånger för samma gärning och det skedde därför en kränkning av artikel fyra i sjunde 
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tilläggsdirektivet. Europadomstolen fann därför enhälligt att det skett en kränkning av artikel 

fyra i sjunde tilläggsdirektivet.
132

  

6.3 Harmonisering av det svenska skattesystemet 

Det svenska skattesystemet har med anledning av EU-inträde samt domar från 

Europadomstolen harmoniserats för att leva upp till Sveriges åtagande. Ett exempel på 

anpassning av lagstiftning är rätt till muntlig förhandling i 6 kap. 24 § taxeringslagen efter 

fallet Max von Sydow mot Sverige som behandlades redan 1978. Att neka en klagande 

muntlig förhandling ansågs strida mot artikel sex, första stycket EKMR.  

Senaste domar från Europadomstolen och uppmärksamhet som har riktats mot 

dubbelbestraffning i Sverige har redan väckt debatt hos lagstiftaren som kan ses som starten 

på en harmonisering av det svenska skattesystemet. Skatteförfarandeutredningen
133

 som i juni 

2009 kom med sitt slutbetänkande bedömde att behovet av lagändringar borde utredas då 

uppfattningen var att rättsläget var osäkert och att osäkerheten hade ökat genom senaste 

avgörande i domstolen. 
134

 

Utredningen leddes av regeringsrådet Carl Gustav Fernlund för att utvärdera och analysera 

tillämpningen av regelverket för skattetillägg efter lagändringarna år 2003. Utredningen 

konstaterade att bestämmelserna om skattetillägg har blivit mer nyanserade och att riskerna 

för konflikter med EKMR:s krav har minskat. Det konstaterades också att regleringen har 

blivit komplex och svåröverskådlig trots att tillämpningen av befrielsereglerna ansågs ha 

blivit generösare och flexiblare. Detta kallades i utredningen för ”en negativ effekt”.
135

 

Utredningen föreslog därför följande justeringar av bestämmelserna för att förstärka 

rättssäkerheten: 

• Nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg skall tas bort.  

• Utrymmet för frivillig rättelse skall bli större.  

• Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse.  

• Procentsatsen för skattetillägg för den som inte gjort skatteavdrag skall sänkas till fem 

procent. 
136
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Dock gjordes det en bedömning att frågan om dubbelbestraffning skulle utredas i ett annat 

sammanhang. 

6.4 Beslut från HD 2011-06-29, Förhandsavgörande från EU-domstolen 

Saken gällde grovt skattebrott och tvisten gällde förbudet mot dubbelbestraffning. Fallet 

handlar om begäran hos HD om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen. HD 

avslog begäran och meddelade samtidigt inte heller prövningstillstånd. Hovrättens avgörande 

stod därmed fast.  

Hovrätten över Skåne hade fastställt tingsrättens dom där den tilltalade hade dömts till 1 års 

fängelse för grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL.   

Denne hade också meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under 

en tid av 3 år räknat från den 1 februari 2009.  

Tilltalade menade att åtalet inte kunde tas upp till rättens prövning utan skulle avvisas med 

motiveringen att han hade påförts skattetillägg för de påstodda oriktiga uppgifterna som låg 

till grund för åtalet och hade därmed redan straffats för de gärningar som åklagaren hade lagt 

honom till last. HD gjorde dock bedömningen att frågan redan hade prövats och att HD 

dessutom inte var skyldig att inhämta förhandsbesked. 

Motiveringen enligt domen var att bestämmelserna i skattebrottslagen och bestämmelserna 

om skattetillägg inte utgör unionsrätt. De är inte heller utformade i enlighet med någon 

lösning som har valts i unionsrätten. HD:s uppfattning var att i artikel sex andra stycket i FEU 

framgår att unionens befogenheter inte på något sätt ska utökas såsom de definieras i 

fördragen. HD tog vidare upp att bestämmelserna i stadgan riktar sig enligt artikel femtioett 

till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna ”endast när dessa 

tillämpar unionsrätten”.  

HD hänvisade till EU-domstolens praxis, enligt vilken det entydigt framgår att 

medlemsstaterna är skyldiga att respektera de grundläggande rättigheter som har fastställts för 

unionen ”endast när de fattar beslut inom tillämpningsområdet för unionsätten” eller ”när de 

genomför gemenskapsrättsliga bestämmelser”. Det framhålls särskilt att detta gäller såväl 

centrala myndigheter som regionala och lokala instanser och offentliga organ ”när de 
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tilllämpar unionsrätten”. HD hänvisade också till att EU-domstolen nyligen har i två beslut
137

, 

med stöd av artikel nitiotvå.  

I EU-domstolens rättegångsregler konstateras att det är uppenbart att domstolen saknar 

behörighet att besvara frågor om tolkningen av vissa bestämmelser i stadgan, EU-domstolen 

är endast behörig att pröva unionsrättsliga bestämmelser, att bestämmelserna i stadgan enligt 

dess artikel femtioett, ett riktar sig till medlemsstaterna ”endast när dessa tillämpar 

unionsrätten” samt att begäran om förhandsavgörande inte heller innehåller någon konkret 

omständighet som talar för att saken i målet vid den nationella domstolen har någon 

anknytning till unionsrätten. 

Skyldigheten att tillämpa artikel femtio sammanfaller enligt HD således med vad som gäller i 

fråga om skyldighet att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. En förutsättning för 

att HD ska vara skyldig att inhämta förhandsavgörande rörande tolkningen av artikel femtio är 

således att det i målet uppkommer en fråga om tillämpning av unionsrätt.  

Enligt HD utgör inte bestämmelserna i skattebrottslagen och bestämmelserna om skattetillägg 

i taxeringslagen unionsrätt. De är inte heller utformade i enlighet med någon lösning som har 

valts i unionsrätten.  Beslut att påföra deklaranten skattetillägg och att åtala och döma honom 

för skattebrott hade därför fattats uteslutande med stöd av nationella bestämmelser. Det 

uppkom alltså inte någon fråga om tillämpning av unionsrätt i målet. 

6.5 Högsta domstolens beslut den 31 mars 2010, Mål nr B 2509-09 och  

B 5498-09 
 

Båda besluten avser tilltalade som har åtalats för grovt skattebrott och påförts skattetillägg. 

Samtliga beslut om skattetillägg, förutom ett, hade vunnit laga kraft vid tiden för HD:s beslut.  

Majoriteten, tre justitieråd, fann att det inte förelåg hinder mot att pröva eller bifalla åtalen 

mot de tilltalade. Två av dessa justitieråd har motiverat ställningstagandet i utförliga 

beslutsskäl, medan det tredje rådet i en skiljaktig motivering hållit sig mycket kort. 

Majoritetens beslutsskäl kan delas in i två delar, nämligen dels frågan om vad som utgör 

samma brott (idem-frågan), dels frågan om flera sanktioner/förfaranden beträffande samma 
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”brott” (bis-frågan). När skattetilläggen och skattebrotten tidigare varit föremål för prövning 

har i huvudsak endast den förstnämnda frågan bedömts. 

Vad det beträffar den förstnämnda frågan får det enligt HD:s mening anses uteslutet att 

Europadomstolen med tillämpning av sin nyare praxis skulle anse att förfaranden som gäller 

sanktioner för samma oriktiga uppgiftslämnande med hänsyn till skillnader i de subjektiva 

rekvisiten inte avsåg samma ”brott”. I denna del har således HD på ett tydligt sätt uttalat att 

det är fråga om samma ”brott”. Det kan i denna del tilläggas att HFD i sin dom
138

 inte varit 

lika tydlig i detta hänseende.  

När det gäller den andra frågan uttalar HD att Europadomstolens praxis lämnar visst utrymme 

för att ha flera sanktioner för samma ”brott” som också kan beslutas om av olika organ vid 

olika tillfällen. Som allmän förutsättning för att så skall kunna vara fallet anges att det dubbla 

förfarandet varit förutsebart och att det finns ett tillräckligt nära tidsmässigt och sakligt 

samband mellan förfarandena.  

I skälen uttalar HD att konventionsenligheten med dubbla förfaranden avseende 

skattetillägg/skattebrott kan vara föremål för olika bedömningar, men att något klart stöd för 

att det skulle stå i strid med konventionen inte framgår av den aktuella artikeln eller av 

Europadomstolens praxis. HD fann således att det saknas underlag för att generellt 

underkänna systemet med dubbla förfaranden. När det gäller kravet på klart stöd framgår det 

av punkten tretiotvå i besluten att HD gör en åtskillnad mellan å ena sidan EKMR:s 

tillämpning i enskilda fall och å andra sidan mer allmänna frågor om svensk lagstiftnings 

förenlighet med konventionen. 

Två justitieråd var skiljaktiga i sak. De delade majoritetens bedömning vad avser frågan om 

samma ”brott” och de ställde sig inte heller avvisande till att det under vissa förutsättningar är 

möjligt att ha flera sanktioner/förfaranden beträffande samma ”brott”. Gällande 

skattetillägg/skattebrott ansåg de emellertid, eftersom ett skattebrottsmål innebär en 

obegränsad förnyad prövning av ”brottet”, att flera sanktioner/förfaranden inte kan komma 

ifråga för samma ”brott” om det ena förfarandet är rättskraftigt när det andra inleds.  

Eftersom det i mål nr. B 2509-09 fanns skattetillägg som inte vunnit laga kraft när åtal väcktes 

tog minoriteten även ställning i litispendensfrågan och fann i denna del att den 
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litispendensregel som finns i intern svensk rätt får anses tillämplig, vilket i sin tur innebär att 

åtal för skattebrott inte får ske om det dessförinnan meddelats ett beslut om skattetillägg. 

Det kan vidare nämnas att två av justitieråden skrivit varsitt tillägg i vilka det bland annat 

framförs att det är dags för lagstiftaren att se över den rättsliga regleringen.  
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7 Egna kommentarer till rättsfallen 

Rättsfallen om frivillig rättelse visar generellt att så länge Skatteverket inte har varit i kontakt 

med deklaranten och ingen information om några kontroller eller liknande har gått ut kan en 

rättelse sannolikt bedömas som frivillig. Det finns dock en stor gränsproblematik och 

förutsebarheten är dålig då fall kan bedömas på olika sätt utan att förutsättningarna har 

förändrats. Det framgår av rättsfallen där bland annat HFD och HD har gått emot 

Skatteverkets bedömningar. Även de olika underinstanserna har gjort olika bedömningar och 

har tolkat fallen olika.  

Nästa steg är fråga om skattetillägg och skattebrott som kan bli aktuella om en rättelse inte 

bedöms som frivillig. Ingen får enligt artikel fyra punkt ett i det sjunde tilläggsdirektivet till 

EKMR lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott som han 

redan slutligt blivit frikänd eller dömd för i enlighet med lagen och rättegångsordningen i 

denna stat.  

Europadomstolen har i sin dom i Gradinger mot Österrike-målet fastställt syftet med förbudet 

i artikeln. I ett annat mål mot Österrike, Fischer mot Österrike, menade Europadomstolen att 

det avgörande i frågan om dubbelbestraffning var huruvida brotten har samma väsentliga 

rekvisit.  

Faktum att deklarant redan har påförts skattetillägg hindrar inte att åtal kan väckas i samma 

fråga trots EKMR:s regler. Som motivering har man hittills fört resonemanget att i brottmålet 

krävs ett uppsåt eller när uppsåt inte bevisats har under senare år begreppet likgiltigtuppsåt 

utvecklats och i skattetilläggsmål räcker det att bara ha lämnat en oriktig uppgift. Ifall målet 

Sergey Zolotukhin mot Ryssland är tillämpligt inom skatteområdet kan det innebära slutet för 

dubbelbestraffning i skattemål i Sverige.  

HFD har nämnt Zolotukhin-fallet i RÅ 2009 ref. 94 utan att tillämpa den. I det 

uppmärksammade målet har det gjorts en ny tolkning av artikeln där man fokuserar på om det 

är fråga om samma gärning istället för samma väsentliga rekvisit.  Norge, som införde 

skattetillägg innan Sverige, har ändrat sin lagstiftning och EU-anpassat sina bestämmelser 

som inte längre tillåter dubbelbestraffning efter Zolotukhin-fallet. Diskussionen har förts i 

Sverige och utredningar har startats och många har hoppats att dessa skall leda till ändringar.  

Att HD vägrade att inhämta förstahandsbesked från EU-domstolen utesluter inte att 

Europadomstolen kan sätta stopp för dubbelbestraffning i Sverige. EU-domstolen tillämpar 
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unionsrätten medan Europadomstolen tillämpar EKMR som reglerar 

dubbelbestraffningsförbudet i artikel fyra. Det är därför viktigt att skilja på dessa instanser. 

HD:s ställningstagande enligt fallen öppnar dock möjligheten för Skatteverkets uttag av 

skattetillägg och brottsanmälningar.  
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8 De lege ferenda 

8.1 Frivillig rättelse 

Gränsproblematiken som idag finns inom frivillig rättelse och om en rättelse ska bedömas 

som frivillig eller ej bör lösas så att förutsebarheten för deklaranter ökar. Misstanken om att 

en oriktig uppgift kan upptäckas av Skatteverket bör påverka rätten till frivillig rättelse. När 

en förfrågan har skickats ut innebär det att en utredning om deklaranten har påbörjats. Det är 

därmed en faktor som föranleder misstankar om upptäckt, även om förfrågan avser annan 

uppgift och fråga. 

När en utredning om deklaraten startas innebär också att det finns en risk för att även andra 

fel, vid till exempel registerkontroll, kan upptäckas.  Skulle deklaranten ha kunnat misstänka 

eller borde ha haft misstankar om en eventuell upptäckt bör det vara skäl nog för att rättelsen 

inte skall anses vara frivillig.  

Generellt visar rättsfallen att så länge Skatteverket inte har varit i kontakt med deklaranten 

och ingen information om några kontroller eller liknande har gått ut kan en rättelse sannolikt 

bedömas som frivillig. Detta är i linje med propositionen att reglerna bör kunna tolkas 

generöst. 

När deklaranten borde haft misstankar om upptäckt, är dock en bedömningsfråga. Att lägga 

bevisbördan på Skatteverket i dessa fall bör därför anses som generöst. Misstanke eller 

vetskap om att en granskning skall komma att genomföras avseende en deklarant bör minska 

möjligheten till frivillig rättelse.  

Vid de fall där Skatteverket genom media eller pressmeddelande annonserar om 

kontrollåtgärder bör reglerna tolkas generösare så länge aktionen avser en större grupp och ett 

större område. Dessa kan ha ett preventivt syfte inför årets granskning och minskar behovet 

av resurser och kontrollkostnader för samhället. Om fler väljer att göra rätt för sig och rättar 

sina oriktiga uppgifter frivilligt kan Skatteverket spara på resurser genom att 

utredningsresurserna används till andra typer av kontroller samt att antalet processer minskar.  

Genom att utveckla lagtexten och precisera den suddas den gränsproblematiken som idag 

finns inom frivillig rättelse och om en rättelse ska bedömas som frivillig. Regeln blir därmed 

mer klar och mindre tolkningsbar av olika aktörer och detta skulle innebära att tillämpningen 

blir mer förutsebar. Det skulle öka rättsäkerheten inom skatterätten.  
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8.2 Dubbelbestraffning 

Påföljderna i det administrativa sanktionssystemet samt de straffrättsliga, det vill säga, 

skattetillägg och skattebrott, är det som kan vara en möjlig förklaring till viljan att göra 

frivillig rättelse ökar eller blir aktuell.  Det är risken för dessa som har varit avgörande vid 

bedömning av frivillig rättelse i insidermålen där även dubbelbestraffning har blivit aktuell. 

Staternas självständiga beskattningsrätt leder till att principen om ”ne bis in idem” inte är 

tillämplig på sanktioner inom skatterättens område.  I Fischer mot Österrike uttalade 

domstolen att det är förhållandet mellan de två lagöverträdelserna och deras ”essential 

elements” som avgör om dubbelbestraffning skall anses föreligga. Förekomsten av ”essential 

elements” i båda fallen samt bedömningen att principen om ”ne bis in idem” är tillämplig på 

sanktioner inom skatterättens område sätter stopp för kombination av skattetillägg med 

skattebrott. 

Enligt Europadomstolen skall hänsyn tas till hur den aktuella gärningen klassificeras i den 

nationella rätten, gärningens natur, den nationella karakteriseringen av "åtgärd", dess syfte, 

natur och stränghetsgrad samt om åtgärden tillämpas till följd av en fällande dom för brott och 

förfarandet för verkställande av åtgärden.  

HD gör bedömningen att bestämmelserna i skattebrottslagen och bestämmelserna om 

skattetillägg i taxeringslagen inte utgör unionsrätt. Det uppkommer alltså inte någon fråga om 

tillämpning av unionsrätt i skattemål som uteslutande kan avgöras med stöd av nationella 

bestämmelser. Principen om ”ne bis in idem” är därför inte tillämplig på sanktioner inom 

skatterättens område hos EU-domstolen. Observera dock att detta inte utesluter rätten till 

prövning i Europadomstolen enligt EKMR. 

Det svenska skattetillägget påförs på objektiva grunder till skillnad från skattebrott där det 

även krävs det subjektiva grunder som rekvisitet uppsåt. Det är därför fråga om olika 

”essential elements”. Det svenska skattetillägget har ett allmänt preventivt syfte och har som 

mål att effektivisera uppgiftslämnandet. Det behövs därför för att säkerställa skattebasen.  

HD:s ställningstagande öppnar dessutom möjligheten för Skatteverkets uttag av skattetillägg 

och brottsanmälningar.  
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9 Egna reflektioner 

Rättsläget kring kombinationen av skattetillägg och skattebrott samt bedömningen om frivillig 

rättelse har varit oklart och varit i fokus under senaste åren. De administrativa 

sanktionssystemen skiljer sig ifrån de straffrättsliga i såväl karakteristika som syfte samt att de 

straffrättsliga påföljderna är betydligt allvarligare. Deras syfte är inte bara avskräckande, utan 

även bestraffande. Förbudet bör därför inte få tillämplighet på administrativa sanktioner inom 

skatterätten.  

Jag anser att artikel fyra i sjunde protokollet har ett snävare tillämningsområde än ”criminal 

charge” i artikel sex. Uttrycken ”in accordance with the law and penal procedure” och 

”criminal proceedings” i artikel fyra hänvisar till enskilda staters sätt att organisera sin 

straffrätt.  En förutsättning för att dubbelbestraffningsförbudet skall bli aktuellt borde därför 

vara att det rör sig om det egentliga straffrättsliga området. Administrativa sanktioner har ett 

preventivt syfte och finns till för att täcka kostnader för kontroll. Dessa omfattas därför enligt 

mig inte av dubbelbestraffningsförbudet.  

Jag delar HD:s senaste bedömning att bestämmelserna i skattebrottslagen och bestämmelserna 

om skattetillägg i taxeringslagen inte utgör unionsrätt. De är inte heller utformade i enlighet 

med någon lösning som har valts i unionsrätten. Besluten att påföra deklaranten skattetillägg 

och att åtala och döma honom för skattebrott bör helt uteslutande fattas med stöd av nationella 

bestämmelser.  Detta gäller dock EU-rätten och prövning hos EU-domstolen. Det utesluter 

därför inte en prövning i Europadomstolen enligr EKMR som numera är svensk lag. Svenska 

regler skall vara konventionsenliga och ett förbud enligt konventionen binder därför Sverige. 

Att reglerna om skattetillägg och frivillig rättelse som bland annat finns i taxeringslagen 

ombehandlas i den nya skatteförfarandelagen kan enligt mig uppnå en nationell rättsordning 

inom skatteområdet som är rättssäker samt förenlig med EKMR.  

Min bedömning baseras på Europadomstolens tidigare domar mot Sverige och att man nu 

inför fler nivåer för skattetillägg, inför särskilt kvalificerade beslutsfattare vid bedömning av 

skattetillägg samt förekomsten av befrielsegrunder sedan 2004. Skattetillägget har en viktig 

funktion samt ett preventivt syfte inom den svenska skatterätten. Det är en nationell 

angelägenhet och behövs för att säkerställa skattebasen och därmed landets stabila ekonomi 

och välfärd. Att välja mellan skattetillägg och skattebrott skulle förgiftiga skattesystemet samt 

skada förtroendet för den offentliga förvaltningen.  
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Utredningen som har lett till skatteförfarandelagen samt införande av särskild kvalificerade 

beslutsfattare (SKB) kan dock bidra till ökad rättssäkerhet och enhetligare bedömningar. 

Särskild kvalificerade beslutsfattare kommer enligt förslag att förordnas av respektive 

regionchef. De ska ha en längre erfarenhet och kommer att ha en gedigen kompetens. 

Juridiken är en tolknings och bedömningsfråga efter beaktande av olika förhållanden och 

omständigheter. Jag anser därför utifrån min erfarenhet att de tillsatta särskild kvalificerade 

beslutsfattarna bör ha en juridisk bakgrund och examen än ekonomisk. Detta baseras på den 

kompetens och vana jurister har för att använda de olika juridiska källorna vid tolkningar och 

bedömningar samt vid bedömning av rättsläget och bevisprövning.  

Skattenämnden består idag av en ordförande som är processförare hos Skatteverket och fyra 

ledamöter. Alla ärenden som är tvistiga, är av väsentlig ekonomisk betydelse, 

skattetilläggsärenden och omprövningsärenden ska föredras inför beslut i 

nämnden.Handläggaren rådfrågar oftast processföraren som är nämndens ordförande innan ett 

ärende dras i nämnden och har denne på sin sida vid föredragningen i nämnden. Ledamöterna 

som är politiskt valda hos landstinget och saknar juridiska och skatterättsliga kunskaper kan 

lätt manipuleras av handläggarens sätt att presentera all fakta i ärendet och sättet att föredra 

ärendet i nämnden. Jag har själv aldrig blivit ifrågasatt eller fått nämnden mot mig i något 

ärende och därför oftast ifrågasatt nämndens funktion.  

Deklaranten blir inte ens kallad till nämnden och får oftast inte ens kännedom om nämnden 

innan ärendet är avgjort till skillnad från en domstolsförhandling trots att denne har rätt att 

närvara. Handläggaren bör dock presentera eventuella invändningar eller synpunkter på 

övervägandet som inkommit från deklaranten men också att på eget initiativt  pröva 

deklarantens rätt till hel eller delvis befrielse vid skattetillägg. Detta sker dock inte alltid inför 

nämnden utan innan för processföraren.  Många skattetillägg under taxeringen övervägs också 

av oerfarna handläggare som är sommarakademiker och kan helt sakna kunskaper i juridik 

och skatterätt. 

Ikraftträdande av den nya lagen med nämnda ändringar men också enhetligare bedömningar 

av SKB hos Skatteverket kan därför bidra till tydligare regler och tydligare gräns för frivillig 

rättelse som är i linje med förutsebarhetsprincipen. Det kan också bidra till att uppnå en 

nationell rättsordning inom skatteområdet som är rättssäker samt förenlig med EKMR 

samtidigt som påföljdernas straffmässiga och preventiva effekt upprätthålls. 
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Rättsfall från Europadomstolen 

Colacioppo mot Italien (1991-02-19) (ansökan nr 19/1990/210/270) 

Fischer mot Österrike (2001-05-29) (ansökan nr 27950/97) 

Gradinger mot Österrike (1995-10-23) (ansökan nr 33/1994/480/562) 

Janosevic mot Sverige (2002-07-23) (ansökan nr 34619/97) 

Källander mot Sverige (1989-03-06) (ansökan nr 12693/87) 
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Salabiaku mot Frankrike (1988-10-07) (ansökan nr 10519/83) 

Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige (2002-07-23) (ansökan 36985/97) 

Zolotukhin mot Ryssland (2009-02-10) (ansökan nr 14939/03) 

 

Rättsfall från EU-domstolen 

Beslut den 12 november 2010 i mål C-339/10, Krasimir Asparuhov Estov 

Beslut den 1 mars 2011 i mål C-457/09, Claude Chartry 

 

Förarbeten 

Skatteförfarandet, SOU 2009:58 

Proposition 1971:10 Med förslag till skattebrottslag. 

Proposition 1977/78:136 Om ändrade regler för skattetillägg 

Proposition 1982/83:134 Lag om ändring i skattebrottslagen 

Proposition 1987/88:65 Om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m. 

Proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättigheter 

Proposition 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen 

Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar 

Proposition 2002:03/106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. 

Betänkande 1993/94:KU24 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor 

 

Rättsfall från svenska högsta instanser 

NJA 1970 s. 249  

NJA 1974 s. 26  

NJA 2000 s. 622 

NJA 2003 s. 499  

NJA 2005 s. 856 

NJA 2005 s. 462  

NJA 2010 s. 168 

RÅ 2002 ref. 79 

RÅ 2009 ref. 94 

RÅ 1976 ref. 144 

RÅ 1977 Aa 69  

RÅ 1977 ref. 90 

RÅ 1979 1:59 

RÅ 1980 1:79  

RÅ 1982 1:83 

RÅ 1985 1:48  
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Bilaga 

Vid intresse om frivillig rättelse samt bedömning av skattetillägg och skattebrott finns 

material enligt nedan: 

 

Nordeamannen 

Länsrätten i Stockholm Mål nr. 16224-07 27 Dom meddelad juli 2007  

Kammarrätten i Stockholm Mål nr. 5839-07 Dom meddelad 6 november 2007 Omprövning 

begärdes 4 juni 2007 hos Skatteverket för taxeringsår 2006 genom frivillig rättelse. 

Skatteverkets omprövningsbeslut D.nr. 101 777477-07/5472 samt 101 382362 07/5471 –  

28 juli 2008 

Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr. 10239-10 16 Dom meddelad mars 2010 

Kammarrätten i Stockholm Mål nr. 2708-10 Dom meddelad 6 december 2010 

EBM 6 kammaren i Stockholm Stämningsansökan Ärendenr. 926-214-05 daterad 26 mars 

2009 

Stockholms tingsrätt Mål nr B 11287-07 Dom meddelad 1 juni 2010 

 

Ceviamannen 

Länsrätten i Stockholm Mål nr. 16222-07 27 Dom meddelad juli 2007 om betalningssäkring 

Kammarrätten i Stockholm Mål nr. 5837-07 Dom meddelad 6 november 2007 om 

betalningssäkring 

Skatteverkets omprövningsbeslut D.nr. 101 781255-07/5472 samt 101 382366 07/5471 –  

28 juli 2008 

Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr. 10240-10 16 Dom meddelad mars 2010 

Kammarrätten i Stockholm Mål nr. 2709-10 Dom meddelad 6 december 2010 

EBM 6 kammaren i Stockholm Stämningsansökan Ärendenr. 926-214-05 daterad 26 mars 

2009 

Stockholms tingsrätt Mål nr B 11287-07 Dom meddelad 1 juni 2010 

 

 

 

 


