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Sammanfattning

Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra och utvärdera den nya branschkontrollagen 
utifrån proportionalitetsprincipen. Vi har undersökt lagens utformning och tillämpning 
avseende kontrollavgiften och befrielsegrunderna. Den rättsdogmatiska metoden var ett medel 
för att uppnå detta mål.

Skatteverket har genom branschkontrollagen fått utökad kontrollmöjlighet för att motverka 
det omfattande skattefusket som förekommer inom restaurang- och frisörbranschen. I och 
med att lagen har varit verksam i ett år kan Skatteverket konstatera att den har bidragit till 
positiva effekter såsom ökade skatteintäkter. Även en ökning av arbetsgivaravgifter har 
tillfallit staten samt att 4 200 nya tjänster uppkommit som tidigare enligt Skatteverket var 
svarta. De här exemplen kan ses som positiva indikationer på att kontrollverksamhetens 
effektivitet är hög och att Skatteverket arbetar i rätt riktning. Det är dock av vikt att ha i 
åtanke att lagstiftning måste ta hänsyn till andra faktorer än effektivitetskriteriet, eftersom 
kontrollintresse och dess effektivitet i vissa fall kan kollidera med rättssäkerhet, i synnerhet då 
proportionalitetsprincipen erfordras vid skattekontroll.

En redogörelse för proportionalitetsprincipens betydelse och framför allt vid uttagande av 
kontrollavgift presenteras i det avslutande kapitlet. Vi har även lagt fram hur vi har uppfattat 
tolkning och tillämpning beträffande befrielsegrunderna från kontrollavgiften. Våra 
reflektioner resulterar därefter i våra egna förslag till förbättringsåtgärder beträffande 
utformningen av lagen med hänsyn tagen till rättssäkerhet.

De slutsatser vi har kommit fram till med hjälp av en analys av fem rättsfall från 
kammarrätten är bl.a. att befrielsegrunderna i lagen är vaga och svåra att tolka. Vi anser därför 
att de behöver förtydligas för att öka rättssäkerheten samt att näringsidkarna påverkas hårt 
ekonomiskt, i synnerhet om lönsamheten i verksamheten är låg. Vi tycker därför att 
förbättringar i form av automatiskt anstånd med kontrollavgiften borde kunna medges
näringsidkarna precis som för skattetillägg.



Förkortningar

BFL – Bokföringslagen

BKL – Branschkontrollagen

IL – Inkomstskattelagen

Prop. – Proposition

SBL – Skattebetalningslagen

TL – Taxeringslagen

TVL – Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Problematiken med skatteundandragandet och skattefusket i Sverige är betydande. Skatteverket 
beräknar att staten varje år kommer att förlora mångmiljardbelopp på att företag inom restaurang 
och frisörbranschen undandrar sig att betala skatt. Med skatteundandragande och skattefusk avser 
Skatteverket felaktiga handlingar som avsiktligen görs av skattskyldiga. Förfarandet sker 
vanligtvis i form av att företagen struntar i att rapportera sina inkomster och använder sig av svart
arbetskraft för att undvika inbetalning av arbetsgivaravgifter.

För att bekämpa den svarta arbetskraften har Regeringen tagit fram nya metoder. Den 1 januari 
2007 trädde lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher i kraft, även kallad 
BKL. Den nya lagen syftar till att motverka undanhållandet av oredovisade arbetsgivaravgifter 
och inkomster med hjälp av s.k. personalliggare. Med en utökad kontrollverksamhet förväntar sig 
staten att näringsidkarna blir avskräckta från att anställa svart arbetskraft. Därvid gynnas
konkurrenskraften på marknaden eftersom det ska ske på lika villkor, vilket är positivt för de 
seriösa företagen. De negativa effekterna av svartarbete är bl.a. att de seriösa näringsidkarna
riskerar att bli utkonkurrerade av de skattefuskande företagen. Det framstår som naturligt, bl.a.
med hänsyn till likhetsprincipen, att alla skattskyldiga måste betala skatt.

BKL har utarbetats för att prioritera effektivitet d.v.s. att kontrollverksamheten ska utgöras av en 
stor mängd, snabbt utförda och resurssnåla kontrollbesök. För att uppnå effektiviteten har BKL 
utformats på ett likartat förfarandesätt med en kontrollavgift. Detta gäller oavsett om kontrollen 
äger rum hos en restaurang, som omsätter flera miljoner om året, eller om det är en restaurang 
eller frisörsalong som är nystartad och befinner sig i ett överlevnadsstadie.1

Det som blir intressant att beakta är att se om besluten av att uttaga kontrollavgiften, i vissa fall,
kan vara av stor ekonomisk betydelse för de mindre vinstbärkraftiga näringsidkarna. Samtidigt 
ska vi komma ihåg att skattetjänstemännen ska hantera en stor mängd ärenden inom en begränsad 
tidsram. Risken finns att ärenden inte blir tillräckligt utredda och att olämpliga beslut fattas utan 
att hänsyn tas till rättssäkerhet och då i synnerhet proportionalitetsprincipen som ställs vid 
skattekontroll.

Vidare är det intressant att beakta hur lagens schabloniserade utformning av kontrollavgift kan 
drabba de seriösa näringsidkarna. Tanken med lagen är att regelverket ska omfatta alla företag 
inom de aktuella branscherna, vilket då även gäller för de seriösa näringsidkarna. Tvånget att 
personalliggaren ska vara korrekt ifylld och uppdaterad vid varje tidpunkt kan medföra en stor 
arbetsbörda för näringsidkarna. Dessutom är det vanligt med många deltidsanställda med 
varierande arbetstider, vilket medför extra arbete med personalliggaren. Även om företagen 
försöker att följa reglerna kan formella fel uppstå. Risken finns att seriösa företagare drabbas hårt 
samt att de uppfattas som fuskare om ett misstag med personalliggaren inträffar.

                                                
1 Prop. 2005/06:169 s. 36
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1.2 Problemformulering

Vi finner en intressekonflikt i motsättningen mellan proportionalitetsprincipen och
kontrollverksamhetens effektivitet. Det är viktigt att vinna medborgarnas förtroende för att den 
nya lagen ska fungera och accepteras fullt ut samt att beskattningen måste uppfattas som rättvis,
om den i längden ska kunna godtas. För att möjligtvis kunna uppnå ett sådant skattesystem är det 
därför av vikt att lagstiftningen tar hänsyn till andra faktorer än effektivitetskriteriet. Mot 
bakgrund av ovanstående diskussion finner vi det relevant att besvara följande frågeställningar:

 Hur förhåller sig BKL till proportionalitetsprincipen?

 Hur ser utformning och tillämpning av befrielsegrunderna ut i BKL?

 Finns andra rättssäkra sätt för lagstiftaren att uppnå ändamålen med BKL?

1.3 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra och utvärdera BKL ur ett 
proportionalitetsperspektiv. Vi har för avsikt att undersöka befrielsegrundernas utformning och 
tillämpning för att öka tydligheten kring lagen.

1.4 Avgränsningar

I uppsatsen har vi inte för avsikt att redogöra ingående för proportionalitetsprincipen i EG-rätten 
och Europakonventionen. Störst vikt kommer att läggas vid påförande av kontrollavgift,
befrielsegrunderna i BKL och de fem rättsfallen från kammarrätten.

Med tanke på att fler mål kan gå upp till kammarrätten eller Regeringsrätten under själva
uppsatsskrivandet har vi valt att avgränsa oss till ett slutdatum för rättsfallen. Domar som 
meddelas efter den 1 april 2008 kommer således inte att behandlas i den här uppsatsen.

Vi har även gjort en avgränsning för den proportionalitetsprincip som finns i 10 § BKL eftersom 
vi inte lägger vikt vid proportionalitet vid själva kontrollbesöket. Istället ligger fokus på
uttagandet av kontrollavgiften.
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1.5 Disposition

Utöver detta inledande kapitel består uppsatsen av kapitel två där vi redogör för de metoder vi har 
använt oss av för att uppfylla våra syften. Här återfinns även en beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt.

I kapitel tre och fyra ger vi en redogörelse för den teori som vi anser är lämplig för läsaren. 
Rättsäkerhet och proportionalitetsprincipen samt BKL behandlas i de här teoriavsnitten.

I kapitel fem finns den empiri som vi valt ut och även vår analys. Med tanke på att det inte
kommit upp något mål till Regeringsrätten har vi letat rätt på fem rättsfall från kammarrätten som 
utgör vår empiri. Analys av rättsfallen finns i form av sammanfattande kommentarer efter varje 
rättsfall.

Uppsatsen avslutas i kapitel sex där vi presenterar de slutsatser som vi har kommit fram till. Vi 
för även en slutdiskussion i detta avsnitt.
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2. Metod

2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod

En metod är ett redskap som ska hjälpa oss att uppnå målsättningarna med uppsatsen och därmed 
få en bättre förståelse avseende forskningsproblemet. Vid ett upprättande av undersökning är det 
viktigt att vi väljer rätt metod eftersom valet av metod påverkar uppsatsens resultat.2 Varje 
problem har sitt eget angreppssätt och valet av metod bör göras utifrån de frågeställningar
forskaren har för avsikt att undersöka.3

De två vanligaste metodiska angreppssätten inom den samhällsvetenskapliga forskningen är den 
kvantitativa och kvalitativa metoden. Den huvudsakliga skillnaden mellan tillvägagångssätten är 
datainsamlingen och uppläggningen av undersökningen. Den kvantitativa metoden präglas av 
strukturering där datainsamlingen vanligtvis sker i form av enkätundersökningar och där all 
information i förväg är organiserad. Dessa data omvandlas sedan till siffror eller statistik och 
används sedan som statistiska analyser för att fastställa ett resultat.4 Den kvalitativa metoden är,
till skillnad från den kvantitativa, mer flexibel i sin datainsamling som kännetecknas av öppna 
diskussioner kring ämnet.5 Eftersom den kvalitativa forskningen är bunden till rum och tid har 
kunskapen en liten grad av generalisering.6 Metoden har istället till syfte att ge oss en djupare 
förståelse för det unika ämne som undersöks, genom att vi analyserar och tolkar de kvalitativa 
data som insamlats. Vi försöker att sätta oss in i situationen för att se fenomenet inifrån. Utifrån 
vår analys och tolkning drar vi logiska slutsatser med hjälp av vårt förnuft.7 Därigenom kan 
forskaren beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i.8 Dock måste vi vara 
försiktiga med de slutsatser vi drar eftersom de kan anses vara otillräckliga för att vi ska kunna 
generalisera liknande fenomen, vilket är en nackdel med detta tillvägagångssätt.9

Vi finner att den kvalitativa uppläggningen är lämpligast för oss att tillämpa, eftersom en sådan 
studie innebär att vi gräver oss in på djupet för att få förståelse för vad som ligger bakom ett 
fenomen eller begrepp. Samtidigt får vi mer klarhet och en mångsidig beskrivning. 10 Detta 
upplägg tjänar vårt syfte bäst då vi inte söker någon generalisering eller lagbundenhet. Vi vill
istället beskriva hur rättsläget ligger till idag.

                                                
2 Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar s. 98
3 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 14
4 Ejvegård, Vetenskaplig metod s. 34
5 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 79
6 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare s. 46-48
7 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare s. 47
8 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 80
9 Ejvegård, Vetenskaplig metod s. 34
10 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 81
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2.1.1 Rättsdogmatisk utgångspunkt

Rättdogmatiken är en traditionell studie som vanligtvis används inom juridiken.11 Den
kännetecknas av att den har sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna och har till syfte att ge 
oss en bättre förståelse för det rättsvetenskapliga problemet. Genom att analysera rättskällor som 
lagtexter, förarbeten, rättspraxis och doktriner får vi en ökad förståelse om den gällande rätten.12

När vi vill veta hur en viss fråga har lösts i rättsordningen söker vi först efter relevanta lagtexter, 
vilket utgör vår primära rättskälla, men eftersom lagtexten är kort och koncis finns utrymme för 
tolkningssvårigheter och tveksamheter.13 För att få vägledning och närmare upplysningar om en 
lagregels innehåll och tillämplighet söker vi vidare i lagens förarbeten och eventuella doktriner. 
Förarbeten har stor betydelse för rättstillämpningen eftersom det finns utredningar, förslag till 
lagtexten, medföljande kommentarer och motiveringar som lagtexten grundar sig på.14 I 
doktrinen kan vi finna värdefulla analyser och sammanställningar av rättspraxis.

2.1.2 Rättsfallstolkning

För att vi ska få en inblick i hur domstolarna har tillämpat lagen mot konkreta fall, kommer vi att 
tolka rättsfall. Tolkning av ett rättsfall innebär att vi ur rättsfallet försöker att utläsa om det finns 
en generell princip som är fastslagen, m.a.o. utgår vi vid rättsfallstolkning från ett konkret fall 
och försöker utläsa en generell norm ur avgörandet. Vi vill se om avgörandet ger något 
prejudikat, som vägledning för andra likartade fall i framtiden.15 Tolkningssvårigheterna kan vara 
många. Domskälen kan vara mångtydliga och vaga samtidigt som domstolarnas uttalanden kan 
vara mycket knapphändiga eller komplicerat skrivna. Rättsfallstolkningen ska därför ske varsamt 
och det är viktigt att vi gör klart för oss varför domstolarna dömt som de har gjort. Vi måste 
undersöka om avgörandet är en ren bedömning av rättsfrågan eller om utgången är beroende av 
processuella frågor.16

                                                
11 Strömholm, Allmän rättslära s. 9
12 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 38
13 Bernitz et al, Finna rätt s. 97
14 Bernitz et al, Finna rätt s. 98
15 Bernitz et al, Finna rätt s. 132
16 Bernitz et al, Finna rätt s. 133
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2.2 Material och källkritik

2.2.1 Primär och sekundär data

Primärdata är data som inte finns publicerat. Vi får själva samla in de data som krävs för vår 
undersökning. Dessa data samlas vanligtvis in i form av personliga intervjuer eller utskick av 
frågeformulär. I vårt fall sker inte datainsamlingen genom intervju utan våra primärdata består 
istället av rättsfallen. Sekundär data är den informationen som redan finns tillgänglig och baseras
på tidigare studier.17 I vår studie är sekundär data bl.a. litteraturer, skatterättsliga artiklar, 
lagtexter, etc.

2.2.2 Vårt tillvägagångssätt

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en rättsdogmatisk studie. Den 
rättsdogmatiska utgångspunkten medför att vår referensram till största del består av lagtexter, 
förarbeten, doktrin och annat relevant material.

Som vi nämnde tidigare kommer rättsfallen att utgöra vår empiriska och analytiska del. Den 
omfattas av fem rättsfall från kammarrätten där samtliga behandlar kontrollavgiften och 
tillämpningen av befrielsegrunderna. Att vi inte har tillämpat några rättsfall från Regeringsrätten
beror på att det inte har kommit upp något fall dit än.

Våra sekundärdata är hämtad från lagtexter, förarbeten, doktriner och skatterättsliga artiklar som 
finns tillgängligt på Universitetsbiblioteket i Karlstad. Eftersom BKL är nyintroducerad har det 
varit svårt att finna litteratur avseende lagen. Bristen på litteraturer har kompletterats med 
insamling av information från Internet-källor som t.ex. Skatteverkets hemsida. Vid insamlingen 
av sekundärdata har vi tagit hänsyn till varifrån informationen kommer, eftersom mycket av den
som finns ute på Internet är bristfällig och saknar vetenskaplig grund. Litteraturen består bl.a. av 
Moëlls bok om proportionalitetsprincipen. Vi har även tagit hjälp av Mats Höglunds bok om 
anstånd med betalning av skatt. Utöver dessa källor har vi fått material av Skatteverket och även 
haft kontakt med tjänstemän därifrån som arbetar med BKL. De har försett oss med broschyrer 
och material.

                                                
17 Jacobsen, Vad, hur och varför s. 152
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2.3 Trovärdighetsdiskussion

Vid upprättande av undersökningar eftersträvar vi att uppnå en tillfredsställande grad av 
reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp beskriver hur bra vårt genomförande har gått. 
Validitet avser att vi undersöker det vi ska undersöka. Reliabilitet står för undersökningens 
pålitlighet, att vi verkligen har undersökt ämnet på ett bra sätt så att andra oberoende 
undersökningar, av samma fenomen, ska få samma eller liknande resultat.18

En uppsats med god validitet ska inte innehålla några systematiska fel eller skevheter vid 
utvecklingen av frågeställningen eller vid insamlingen av information.19

Eftersom vi har tolkat rättsfall måste vi ifrågasätta om vår tolkning verkligen är korrekt och inte 
innehåller några fel. Det är viktigt att vi kontrollerar att informationen vi erhållit är tillförlitlig så 
att vi kan säkra hållbarheten i vår slutsats. Nackdelen med att använda rättsfall som empiri och 
analys är att vi inte får ut mer informationen än det som går att utläsa ur utkastet. Risken för 
misstolkning är större när vi bara studerar en text, då vi inte kan sätta oss in i situationen på 
samma sätt som om vi hade varit med under rättegångsprocessen. En annan nackdel är att äldre 
rättsfallsprejudikatvärde påverkas när Regeringsrätten fastställer nya domslut. Vi nämnde tidigare 
att kvalitativ forskning är bunden till rum och tid samt att tolkningen kan bli olika beroende på 
vem det är som tolkar den insamlade data, vilket gör att det kan bli svårare att mäta reliabiliteten
vid kvalitativa studier. Dock ska vi minnas att även om rättsfallstolkningarna kan resultera i 
annan kunskap vid senare studier innebär det inte att vår studie har låg reliabilitet. Med en 
kvalitativ studie strävar vi efter att studera de unika fenomenen för dagsläget. Vi är inte ute efter 
generalisation av kunskap. ”Vetenskapen går oupphörligt framåt och är beroende av tid och rum.
Det innebär att ingenting är givet, dagens sanningar kan vara morgondagens osanningar”.20

För att öka uppsatsens validitet och reliabilitet har vi lagt upp arbetet med rutiner vid 
rättsfallstolkningen. Inledningsvis sorterar vi ut vilka fall som belyser vårt område. Det är viktigt 
att alla i gruppen vet vad som ska studeras och att välja ut de fall som är relevanta för området, 
annars blir det skevheter i uppsatsen. När vi gjort vårt urval av rättsfallen har var och en fått god 
tid på sig att studera ett rättsfall i taget, för att vi ska kunna skapa vår egen uppfattning och 
tolkning. Efter egen läsning har vi fört en öppen diskussion inom gruppen för att se hur var och 
en har tolkat. Vi är öppna för olika tolkningar och infallsvinklar. Vid tillfälle då gruppen har olika 
tolkningar av ett rättsfall har vi tagit hänsyn till varandras tolkningar och beaktat rättsfallen extra.
Det är lätt hänt att någon av oss missat något relevant i texten och genom att föra en diskussion 
med varandra får vi reda på varför vi tolkat på olika sätt. Det förstärker våra tolkningar och ökar 
validiteten och reliabiliteten för uppsatsen.

                                                
18 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 163
19 Solvang & Holme, Forskningsmetodik s. 163
20 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare s. 11
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3. Rättssäkerhet och proportionalitetsprincipen

3.1 Rättssäkerhet

Rättsäkerhet är ett omdiskuterat begrepp inom skatterätten och det föreligger ingen enighet om 
innebörden. Dock bör utgångspunkten för begreppet vara att skydda den enskilde mot 
oberättigade anspråk från statsmakten. Staten och dess myndighet är skyldiga att följa den 
gällande rättens regler och den skattskyldige ska alltid vara medveten om vilka rättigheter och 
vilka skyldigheter som åligger dem.21

Att det än idag inte finns någon allmän accepterad definition beror på att rättssäkerhetsbegreppet 
inte är statiskt och det inrymmer många perspektiv. En av de huvudsakliga aspekterna av 
rättssäkerhet brukar sägas vara att de skattskyldiga ska kunna förutse de rättsliga följderna av sitt 
handlande och att lika fall ska bedömas och behandlas på lika sätt. Ytterligare en aspekt att 
beakta vid diskussionen om rättssäkerhet är legalitetsprincipen, som innebär att Skatteverkets 
allmänna handlande måste ske med lagstöd.22 En allmän handling kan t.ex. vara att kontrollera 
och ta ut skatt. Beträffande Skatteverkets kontrollverksamhet är det viktigt att beakta 
proportionalitetsprincipen som är en grundläggande del av rättssäkerheten. Det innebär att 
företagande av åtgärder från Skatteverket inte kan accepteras ifall åtgärden är för stor i 
förhållande till vad som krävs för att övervinna gärningen.23

Tanken med kontrollverksamheten är att det ska ske rättssäkert och samtidigt måste det utföras på 
ett effektivt sätt för att förhindra oseriösa skattskyldiga att undkomma betalning av skatt. 
Konsekvensen av en effektiv skattekontroll blir att de ärliga som är oskyldiga kontrolleras på lika 
villkor och det kan anses vara inskränkande mot den enskildes personliga integritet. Skatteverkets 
kontrollintresse tenderar därför ofta att kollidera med rättssäkerheten, som skyddar den enskildes 
personliga integritet. För att finna en rimlig balans mellan det allmännas och enskildas intressen 
måste Skatteverket många gånger göra svåra avvägningar. Hur dessa intresseavvägningar ska 
göras finns det inga generella regler för utan det får istället ske genom bedömning från fall till 
fall.24

                                                
21 Prop. 1993/94:151 s. 69
22 Prop. 1993/94:151 s. 70
23 Prop. 1993/94:151 s. 70
24 Prop. 1993/94:151 s. 70
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3.2 Rättsprinciper

Rättsprinciper kan beskrivas som grundläggande satser eller grundregler som ska medverka till 
att det rättsliga resonemanget blir mer logiskt och att rättssystemet blir mer sammanhängande. 
Principer fungerar ofta som stöd för ny skattelagstiftning samt som hjälpmedel för att förstå och 
tolka den aktuella rättsordningen. Skatterätten och dess snabba förändringstakt av reglerna är i 
jämförelse med många andra lagar mycket genomgripande och invecklade. Principer är av den 
anledningen effektiva hjälpmedel för att skapa och bevara logiska liksom klara linjer vid 
utformning samt tolkning av skattelagstiftning.25

Ett problem med principer är att de tenderar att konkurrera eller kollidera med varandra och vid 
en sådan situation ska principernas verkan ges en viss vikt och balanseras mot varandra. Om en 
princip förespråkar frihet och den andra jämlikhet, får dessa i ett sådant fall tillgodoses i olika 
grad.26 Även om man prioriterar den tyngsta principen betyder inte detta att de lättare principerna 
helt saknar betydelse i det konkreta fallet. Principer är inte uteslutande och kan följas i en större 
eller mindre utsträckning och de kan även tillämpas gradvis.27

Principer har som nämnts tidigare flera olika funktioner inom skatterätten. Men en princip kan 
även verka som ett skattepolitiskt argument och kan ha en styrande betydelse på 
lagstiftningsområdet. När det i förarbeten hänvisas till en princip är det ofta syftet med 
lagstiftningen man egentligen refererar till. Om denna lag nu uppfyller de yrkade principerna 
eller målen är en subjektiv och kanske till och med en ogenomförbar bedömning.28

Principernas ställning i rättskälleläran debatteras noggrant i den rättsvetenskapliga sfären. Den 
allmänna uppfattningen kan uttryckas vara att principerna egentligen hör till de tillåtna källorna 
men där rättstillämparna ibland kan uppfatta en princip som bindande. Principerna har en 
deskriptiv funktion på lagtillämpningsnivån, det innebär att de fungerar som stöd för att beskriva 
och tolka innehållet i lag. Vid myndighets beslut eller i en domstols bedömning får principer 
istället en normativ funktion, de kan då användas som ett legitimt underlag för avgörandet. 
Samma princip kan i flera fall användas i deskriptivt och normativt syfte, en princip kan alltså 
anses verka som en skattepolitisk utgångspunkt och som ett legitimt grund i ett 
skatteavgörande.29

                                                
25 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt 2004 s. 663
26 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 21-22
27 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 19
28 Dahlberg, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt 2004 s. 665
29 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt 2004 s. 663
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3.3 Proportionalitetsprincipen

3.3.1 Proportionalitetsprincipens innebörd

Proportionalitetsprincipen anses i svensk rätt gälla som en väsentlig rättsgrundsats och har 
kodifierats på olika håll i lagstiftningen. Inom skatterätten har detta främst skett i 
förfarandelagstiftningen och sanktionslagstiftningen vilka är de viktigaste områdena för 
principen.30 Principen räknas också till de allmänna rättsprinciper vilka anses ha sin grund i 
gemensamma europeiska författningstraditioner. Proportionalitetsbedömingen framgår inte direkt 
av Europakonventionen, utan har utvecklats i Europadomstolens praxis.31

Eftersom både EG-rätten och Europakonventionen utgör viktiga beståndsdelar av den svenska 
rätten, har principens innebörd i europarätten även betydelse för svensk skatterätt. Det hänvisas 
idag allt oftare till den i lagförarbeten, domar och doktrin.32

I doktrinen finns det avvikande åsikter om proportionalitetsprincipens betydelse. Dess innebörd 
och tillämpning verkar vara olika mellan olika rättssystem och rättsområden. Med en enklare 
formulering kan principen sägas gå ut på att slå fast relationen mellan mål och medel. Principen
innehåller även en intresseavvägning, m.a.o. att olika intressen vägs mot varandra. Åtgärder från 
det allmänna ska stå i proportion till åtgärdens syfte med hänsyn till sitt slag, styrka, utsträckning 
och varaktighet. Inom det offentligrättsliga området läggs det stor vikt vid det allmänna intresset 
jämfört med den enskildes intresse, avseende grundläggande fri- och rättigheter. En självklarhet 
är att det allmänna ska välja den metod som är minst ingripande för den enskilde när en rättighet 
inskränks.33

Både i lagstiftningen och i rättstillämpningen har proportionalitetsprincipen en stor betydelse. 
Vem är det då som ska göra proportionalitetsavvägningen, den som ska tillämpa lagen eller 
lagstiftaren? Bedömningen ska i första hand göras av lagstiftaren och då kan olika lösningar bli 
aktuella. Man kan helt låta bli att lagstifta om att den ska beaktas och förvänta sig att principen 
verkar såsom den allmänna rättsgrundsats som den betraktas utgöra. Ytterliggare en möjlighet är 
att stifta allmänt hållna proportionalitetsregler i lagen och låta myndigheter och domstolar göra 
den faktiska proportionalitetsavvägningen. En annan möjlighet är att lagstiftaren utarbetar mer 
uttömmande regler, vilket begränsar myndigheters och domstolars proportionalitetsbedömning.34

                                                
30 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt 2004 s. 661
31 Fast, ”Lex Uggla” och egendomsskyddet, Skattenytt 2006 s. 70
32 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 170
33 Moëll & Österman, Till vägledning för rättstillämpningen: skattetilläggsmålen i Regeringsrätten, Skattenytt 2001 
s. 267-268
34 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 299-302
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3.3.2 Proportionalitetsprincipens tillämpning

Vad som karaktäriserar proportionalitetsprincipen är att den lägger fokus på förhållandet mellan 
mål och medel, d.v.s. att man inte ska ta till mer våld än vad nöden kräver eller inte skjuta sparvar 
med kanoner. Principen är också ganska meningslös utan ett sammanhang och måste kunna 
hänföras till ett konkret ärende och kräver en juridisk, politisk och värdemässig referensram.35

3.3.2.1 Bedömning

En proportionalitetsbedömning behandlar ett eller flera led i ett brett beslutsförlopp, vilket ofta 
medför att en struktur för intresseavvägning måste arbetas fram. Det är just de olika delarna i 
denna kedja av värderingar och bedömningar som stegvis ska leda fram till ett beslut.36

Bland de olika europeiska varianter av proportionalitetsprincipen som förekommer idag finns en 
lagstadgad tysk metod där proportionalitetsbedömningen sker successivt efter vissa 
bedömningsgrunder. Den tyska varianten på hur en proportionalitetsbedömning förväntas gå till 
har influerat både Europarätten och den svenska rätten. I stort kan bedömandet ske med 
utgångspunkt i följande tre kriterier:37

1. Lämplighetskriteriet: En åtgärd måste vara lämplig för att underlätta eller uppnå det avsedda 
målet. 

2. Nödvändighetskriteriet: Åtgärden måste vara nödvändig i den bemärkelsen att det inte finns 
något annat medel som är mindre ingripande. 

3. Proportionalitet i strikt bemärkelse: Åtgärden får inte vara oproportionerlig med hänsyn till den 
begränsning som den medför för ett motstående intresse.

3.3.2.2 Relation till mål och medel

Den centrala delen för proportionalitetsprincipen är relationen mellan mål och medel. För att 
granskningen av sambandet ska kunna ske måste målet liksom medlet identifieras och preciseras. 
Sammanhangets avgränsning blir därför betydelsefullt. Vad som utgör mål i ett sammanhang kan 
i själva verket vara medel i ett annat. Som exempel skulle kunna vara ett föreläggande om att föra 
en personalliggare. Målet är då att en personalliggare förs av den skattskyldige och föreläggandet 
är medlet. Dock kan en ifylld personalliggare även betraktas som ett medel för att få till stånd en 
korrekt skatteberäkning. Skatteberäkningen blir då målet, osv.38

Det föreligger en grundläggande skillnad mellan oproportionerliga medel och oproportionerliga 
mål. Det har gjorts ett skiljande mellan handlingar som strider mot proportionalitetsprincipen och 
                                                
35 Moëll, Proportionalitetsprincipen, Skattenytt 2004 s. 675
36 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 37-38
37 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 114-118
38 Moëll, Proportionalitetsprincipen, Skattenytt 2004 s. 678
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de som anses vara rent maktmissbruk. Om lagstiftaren beslutar att orimliga åtgärder ska 
genomföras för att uppnå ett godtagbart mål bör åtgärden underkännas i överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen. Skulle själva målet däremot vara orimligt bör det beslutet 
ogiltigförklaras med anledning av att lagstiftaren gått över sina befogenheter.39

3.3.2.3 Principen och sammanhanget

Proportionalitetsprincipen kan uppfattas som meningslös om den inte sätts in i ett sammanhang. I 
en faktisk situation kan det skatterättsliga sammanhanget bestå av de aktuella omständigheterna, 
relevant skattelagstiftning och de underliggande mål som finns i dessa. De uppräknade delarna 
kan var och en ytterligare delas upp i flera beståndsdelar som alla kan ha vikt för bedömningen av 
huruvida en åtgärd är förenlig med proportionalitetsprincipen.40

Omfattningen och precisionen av proportionalitetsbedömningen i det enskilda fallet påverkas av 
de faktiska förhållandena. Hithörande faktorer är bl.a. själva sakfrågan och sådana 
utgångspunkter som fallets komplexitet, skattesubjektets och skatteobjektets karaktär samt 
beloppets storlek.41

Utgångspunkter för bedömningen är då alltid sakfrågan och den konkreta åtgärden. Det kan då 
röra sig om en lagstiftningsåtgärd, en skatterevision, ett skattetillägg eller en kontrollavgift för att 
nämna några exempel. De slutsatser man kan dra av Europadomstolens praxis är att åtgärder som 
riskerar att kränka den enskildes personliga integritet kan förväntas kräva en noggrannare 
proportionalitetsprövning än de åtgärder som gäller för den materiella skatterätten.42

Därutöver ska det enskilda ärendets komplexitet framträda som en viktig omständighet att beakta. 
Av de avgöranden som beslutas med skattelagstiftningen som underlag kan majoriteten beskrivas 
som massärenden. I de fallen är det inte fråga om att redogöra för hur proportionalitetsprincipen 
tillämpats, detta görs istället av lagstiftaren i de för fallet relevanta lagrum. När det är tal om mer 
komplicerade ärenden och när det handlar om riktigt långtgående inskränkanden i den personliga 
integriteten brukar intresseavvägningen behandlas på ett annat sätt. Här ska en särskild 
reservation, oftast i lagstiftningen, lämnas åt beslutsfattaren.43

Att skattesubjektets karaktär ska uppmärksammas vid proportionalitetsavvägningen är en 
omstridd fråga. Frågan är om det spelar någon roll om ett ingrepp riktar sig mot ett företag eller 
en privatperson, en rik person eller en fattig person, ett litet företag eller ett stort företag. Det 
finns inga generella svar på sådana frågor utan det får istället avgöras av rättstillämparen och 
dennes goda omdömesförmåga.44

                                                
39 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 132-133
40 Moëll, Proportionalitetsprincipen, Skattenytt 2004 s. 679-680
41 Moëll, Proportionalitetsprincipen, Skattenytt 2004 s. 679-680
42 Moëll, Proportionalitetsprincipen, Skattenytt 2004 s. 679-680
43 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 49
44 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 217
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Skattens karaktär är ytterligare en relevant omständighet som kan tänkas ha betydelse vid 
intresseavvägningen. När den enskilde agerar som uppbördsman kan det accepteras att staten 
ställer hårdare krav på att han inte undandrar betalning av andras skatt. Som exempel får en 
arbetsgivare som ska betala in preliminärskatt för sina anställda gå med på en kontrollskyldighet 
som är mer omfattande, eftersom arbetsgivaren handlar som uppbördsman med uppgift att betala 
in andras skatt till staten. Samma kontrollskyldighet har inte bedömts lika nödvändig eller ens 
rimlig vid inkomstbeskattningen, av den orsaken är kontrollbefogenheten begränsad där.45

                                                
45 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 217
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4. Branschkontrollagen

4. 1 Bakgrund till Branschkontrollagen

Undersökningar som är gjorda av Skatteverket har visat att det är de mindre bolagen med mycket 
kontanter i flöde, som har störst möjlighet att fuska då transaktioner med kontanter dagligen sker. 
Skatteverket beräknade att skattefelen för dessa bolag, under 2005, uppgick till 90 miljarder 
kronor och utav dessa består 56 miljarder kronor av uteblivna skatteinkomster i form av 
svartarbete och oredovisade inkomster.46 Med skattefel avser Skatteverket uppsåtligt fusk och 
formella fel. Det formella felet infaller när den skattskyldige har gjort fel, på grund av dennes 
okunskap eller slarv. Två grupper som vanligtvis hänförs till kontantbranschen är restauranger 
och frisörsalonger, där transaktioner med kontanter dagligen sker och där den skattskyldige utan
problem kan undgå att redovisa intäkter. Skadeverkningarna p.g.a. skattefusket leder till en 
orättvis omfördelning av skattebördan mellan företagen där seriösa och välskötta företag riskerar
att konkurreras ut. Denna osymmetriska omfördelning kan bidra till negativa effekter på 
skattemoralen, förtroendet för skattesystemet och dess funktion.47

Under 1990-talet har utredningsgrupper fått i uppdrag att identifiera branscher med omfattande 
ekonomisk brottslighet och ta fram metoder för att sanera fusket. Staten har lagt ner stora resurser 
på att minska svartarbetet och momsfusket. Riksplansaktivitet har presenterat uppgifter under 
2002 om att skattefusket inom restaurang och frisörbranscherna kan uppgå till ca 17,5 miljarder 
kronor varje år.48

Strävan efter att minska skattefusket har lett till att arbetsgrupper fått i uppdrag att arbeta fram 
bättre och effektivare kontrollsystem. År 2004 tillsattes en kommitté för att arbeta fram ett förslag 
på bättre och effektivare kontrollsystem som kunde åstadkomma ett mer rättvisande skatteuttag 
och komma till rätta med det omfattande problemet med skattefusk inom kontantbranscherna. 
Kommittén konstaterade att det främsta sättet att fuska inom kontantbranscherna är genom att 
anställa svart arbetskraft. Till följd av att de skattskyldiga lätt kan manipulera sin redovisning 
måste kontrollen ske ute i verksamhetslokalerna. För att kontrollerna ska ha en möjlighet att 
identifiera om det förekommer svartarbete hos företagen måste kontrollbesöken utföras utan att 
den skattskyldige underrättas i förväg, annars resulterar det med all säkerhet i att ingen svart 
arbetskraft finns i lokalen.49

Utredningsgruppen lade därmed fram förslag till ett nytt kontrollsystem med personalliggare och 
ökade befogenheterna för Skatteverket att utföra oannonserade kontrollbesök utan underrättelse. 
En förutsättning för att införa sådana regler är att systemet effektivt ska motverka den svarta 
sektorn inom de aktuella branscherna. För att detta ska ske krävs det att ett stort antal besök 
vidtas redan från första året. Med de begränsade kontrollresurserna väljer lagstiftaren att avgränsa 
lagen till endast restaurang- och frisörbranschen för att inte vidare riskera att mängden kontroller 
blir för få. Genom att begränsa systemets tillämpningsområde kan man enligt propositionen skära
                                                
46 Prop. 2005/06:169 s. 36
47 Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2007 s. 259
48 Prop. 2005/06:169 s. 38
49 Prop. 2005/06:169 s. 33
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ner på kostnaderna för anpassning och information. Det blir även lättare att utvärdera systemets 
effektivitet och därmed kommer förslagen av en utökad kontroll i vissa branscher tjäna sitt 
syfte.50

4.2 Syfte med lagen

Syftet med BKL är att effektivisera kontrollsystemet genom att inrikta sig mer på kontroll på 
fältet. På så vis vill staten minska det omfattande skattefusket och samtidigt åstadkomma en 
rättvisande konkurrensmarknad för de seriösa företagarna genom att eliminera bort den svarta 
arbetskraften inom de aktuella branscherna.51

Med en utökad skattekontroll vill lagstiftarna uppnå två olika effekter för att stärka och 
upprätthålla normerna. Den monetära effekten syftar till att förhindra att skattemedel försvinner 
genom kontrollbesöken, vilket är en liten effekt om man sätter den i relation till det totala 
skatteinflödet. Skatteverket har sammanställt en mätning av den monetära effekten och historiskt 
sett har effekten bidragit till att staten fått in en till två procent mer i skatteinkomster. Den andra 
effekten som ska uppnås är den s.k. preventiva effekten. Denna effekt innebär att skattekontrollen 
ska utföras på ett sådant sätt att den bidrar till att normerna följs hos andra företagare. 
Kontrollbesöken ska skapa en avskräckningseffekt som ska övertyga de skattskyldiga om att 
risken för att bli ertappad är stor och därmed få de skattskyldiga att avstå från att fuska. Effekten 
ska spridas ut till så många som möjligt och kontrollerna ska ändra beteendet i positiv riktning 
hos andra än de som varit föremål för kontrollen. Därigenom upprätthålls viljan att göra rätt hos 
de ärliga företagarna och då minskar det konkurrensbegränsade beteendet hos de som är oärliga. 
Därför har den preventiva effekten vid skattekontrollen en indirekt betydelse för motverkan av 
skattefusket.52

                                                
50 Prop. 2005/06:169 s. 36
51 Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2007 s. 241
52 Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2007 s. 259
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Diagram över skattekontrollens monetära och preventiva effekt:53

Diagrammet visar en fördelning över de olika effekterna av en utökad skattekontroll. Vi kan 
utläsa att den direkta ekonomiska effekten är liten, däremot har den preventiva effekten större 

betydelse för skattekontrollen.

4.3 Implementeringen av den nya lagen

Sedan årsskiftet 2007 har det pågått en intensiv kontrollinsats av personnalliggare. Under 
introduktionsåret genomförde Skatteverket totalt 31 466 oanmälda kontrollbesök, vilket innebar 
att cirka 80 procent av de företagen i dessa två branscher fick ett eller flera kontrollbesök. Hos    
3 580 fall har Skatteverket uttagit kontrollavgift på grund av att felen har ansetts vara allvarliga. 
De vanligaste felen är att ägaren själv har glömt att skriva in och ut sig samt att det saknas 
uppgifter på de personer som befunnit sig i lokalen. I dagsläget har ungefär 100 ärenden gått 
vidare till förvaltningsdomstol. Nästan samtliga ärenden har handlat om tillämpningen av 
befrielsegrunderna, där den skattskyldige vill bli befriad från avgiften eller delvis få den jämkad. 
I cirka 90 procent av fallen har domstolarna fattat domslut förenade med Skatteverkets 
bedömning av hur befrielsegrunderna bör tillämpas.54

                                                
53 Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2007 s. 259
54 http://www.nt.se/tidningsdebatt/artikel.aspx?articleid=3438980 (2008-04-02)
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Enligt Skatteverket har den preventiva effekten av lagen varit stark och detta märks tydligt i 
samband med att lagen trädde i kraft vid årsskiftet.55 Av de besökta företagen har ungefär en 
fjärdedel nyregistrerat sig som arbetsgivare. Dessa företag fanns sedan tidigare med i systemen, 
men väljer nu att registrera sig som arbetsgivare och rapportera löner. Det har även inträffat att 
Skatteverket, i ett fåtal fall, upptäckt helt svarta verksamheter. I en jämförelse mellan 2006 och 
2007, framförallt inom restaurangbranschen, har Skatteverket under 2007 registrerat cirka 4 200 
nya heltidstjänster.56

Enligt Skatteverket är det svarta tjänster som har förvandlats till vita. Beräkningen av de nya vita 
arbetstillfällena grundas på ökning av det redovisade underlaget för arbetsgivaravgifter. Den 
ökningen har beräknats till cirka 600 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 380 miljoner kronor 
i skatteinkomster.57

Det är framförallt de mindre företagen med en årlig omsättning under 1 miljon kronor som 
bidragit till den extra inkomsten. Utöver ökningen i arbetsgivaravgifter och lönekostnader har 
lagen medfört att momsinbetalningarna ökat. Vidare har Skatteverket märkt att många företag 
som inte fått besök betalade in mer arbetsgivaravgifter och att konkurrenssituationen inom de 
berörda branscherna har förbättrats.58

4.4 Allmän redogörelse för Branschkontrollagen

4.4.1 Lagens tillämpningsområde och definitioner

BKL berör näringsverksamhet inom två verksamhetsområden, nämligen restaurang- och 
frisörbranscherna. Preciseringen av branscherna återfinns i 2 § första stycket, BKL och har 
följande lydelse:

”- restaurang, varmed även avses pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, 
gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök, samt
- hårvård”

Lagen är dock inte tillämplig när det är fråga näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan 
verksamhet än sådan som nämns i 2 § första stycket, BKL. Detta framgår av 2 § andra stycket, 
BKL. I propositionen (prop.) hänvisas läsaren vidare till prop. 1999/2000:2 där det framkommer 
att med huvudsaklig del avses, i IL, ca 75 procent. Samma procentsats ska även gälla BKL. Ett 
exempel som nämns i förarbetet är t.ex. om en person driver näringsverksamhet i form av
konstgalleri med café. Verksamheten omfattas av lagen endast om café-delen består av mer än ca 
25 procent av verksamhetens omsättning.59

                                                
55 Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2007 s. 261
56 http://sydsvenskan.se/ekonomi/article306450.ece (2008-04-02)
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59 Prop. 2005/06:169 s. 125
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3 § BKL uttrycker att benämningar och uttryck som används i BKL har samma betydelse och 
tillämpningsområde som i SBL, om inget annat nämns eller framgår av sammanhanget. 
Definitionen av verksamhetslokal, som också framgår av 4 § BKL, har samma innebörd som i 
TVL. Verksamhetslokal är utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som ha till följd 
eller kan tänkas medföra bokföringsskyldighet enligt BFL eller som bedrivs av annan juridisk 
person än dödsbo. Även markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen 
som är eller kan antas vara disponerade i verksamheten. Detta framgår av 3 § TVL. I ovan 
nämnda utrymmen äger Skatteverket rätt att genomföra sina kontrollbesök och undersöka vilka 
som finns i lokalen och jämföra med personalliggaren60

4.4.2 Personalliggare

I 5 § BKL regleras skyldigheten att föra en personalliggare61. Bestämmelsen gäller dock inte 
enskild näringsverksamhet där enbart den enskilde näringsidkaren eller dennes make är 
verksamma. Samma sak gäller om det finns barn som är under 16 år, som är verksamma i 
företaget. Likaså för fåmanshandelsbolag eller fåmansföretag om enbart företagsledaren eller 
dennes maka är verksamma. Även barn som är verksamma i dessa företagsformer blir inte heller 
inkluderade om de är under 16 år.62

Vilka uppgifter som personalliggaren ska innehålla finns lagstadgat om i 6 § BKL. Namnet på 
näringsidkaren ska framgå och om följande nummer finns:

1. personnummer
2. samordningsnummer eller
3. organisationsnummer

Utöver det som hittills sagts ska även de verksamma personernas namn, och om något av 
ovanstående nummer i punkterna 1 och 2 finns, antecknas för varje arbetsdag. Det ska för varje 
arbetsdag också föras anteckningar om tidpunkten då vederbörande person börjar sitt arbetspass 
och när det avslutas. Detta ska göras i omedelbar anslutning, vilket är skrivet i 6 § andra stycket, 
BKL. Samma paragraf, tredje stycket, BKL säger att uppgifterna i personalliggaren ska bevaras i 
två år efter utgången av det kalenderår under vilket det för näringsverksamheten gällande 
beskattningsår gått ut.

7 § BKL nämner att personalliggaren ska finnas tillgänglig i verksamhetslokalen och skälet till
detta är att det ska underlätta för Skatteverket kontroll. Vilken myndighet som får meddela 
föreskrifter om personalliggarens form och hur den ska föras och görs av regeringen eller av den 
myndighet som regeringen bestämmer. Det står i 8 § BKL.

                                                
60 Prop. 2005/06:169 s. 125
61 Se bilaga 1 - Skatteverkets utgåva om personalliggare
62 Prop. 2005/06:169 s. 125
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4.4.3 Kontrollbesök

Regler om kontrollbesök finns i 9 och 10 §§ BKL. Beslut om kontrollbesök fattas av Skatteverket 
och det blir aktuellt när de ska kontrollera personalen i verksamhetslokalen. Skatteverket har då 
rätt att be de personer, som uppehåller sig i eller i anslutning till verksamhetslokalen och de som 
uppfattas vara verksamma, att identifiera sig. Skatteverket behöver inte heller meddela 
näringsidkaren innan eller när besöket äger rum eftersom kontrollen, i sådana fall, skulle förlora 
sin effekt. Kontrollbesöket får dessutom inte vålla näringsidkaren större kostnad eller olägenhet 
än nödvändigt, vilket visar att hänsyn är tagen till proportionalitet.63

4.4.4 Föreläggande och vite

Skatteverket har, enligt 11 § BKL, befogenheten att kunna förelägga en näringsidkare att fullgöra 
sina skyldigheter vilka syftar till att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket samt att 
föra en personalliggare på ett korrekt sätt. Dessa skyldigheter finns nämnda i 5 § BKL. Dessutom 
får föreläggandet förenas med vite om det finns skäl att anta att det i annat fall inte kommer att 
följas. Det framgår av 18 § första stycket, BKL. I samma paragraf, andra stycket, har hänsyn 
tagits till Europakonventionen och då närmare bestämt om skyddet för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Här träder den s.k. passivitetsrätten in som säger att den 
enskilde inte får bli tvingad att lämna uppgifter som är för belastande för den egna personen. 
Detta ger en begränsning i möjligheterna att använda vitesföreläggande. Ett mer utförligt 
klargörande finns att ta del av i propositionen. Det finns också en regel i 17 § BKL som syftar till 
att förebygga att dubbla ekonomiska sanktioner tas ut. Kontrollavgift får då inte tas ut för 
överträdelser som omfattas av vitesförläggande.64

4.4.5 Förfarandet

I 19 § BKL behandlas förfarandet och det har utarbetats i enlighet med Lagrådets förslag. I första 
stycket sägs att det inte går att överklaga ett beslut om vare sig kontrollbesök eller vite. I andra 
stycket framgår att en ansökning om utdömande av vite ska prövas av förvaltningsdomstol d.v.s. 
den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är stationerad. Enligt reglerna i 22 kap. 1a-1c §§ 
SBL har nyss nämnda instans behörigheten att pröva frågor om utdömande av vite. Vid 
prövningen har även domstolen möjligheten att bedöma vitets lämplighet, enligt 19 § tredje 
stycket, BKL. Det fjärde stycket upplyser om att kontrollavgifternas förfaranderegler återfås i 
SBL.65

                                                
63 Prop. 2005/06:169 s. 127
64 Prop. 2005/06:169 s. 127, s. 129-130
65 Prop. 2005/06:169 s. 130
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4.5 Kontrollavgift

Regler om kontrollavgift framgår av 12-17 §§ BKL. Syftet med personalliggaren är att uppnå en 
effektiv skattekontroll avseende anställningsförhållanden och inkomster inom branscherna för 
restaurang och hårfrisörer. Det anses vara nödvändigt att en personalliggare förs och att den ska 
vara tillgänglig för Skatteverket vid ett oannonserat kontrollbesök. En personalliggare som 
innehåller bristfälliga uppgifter eller som inte är korrekt iförd gör att Skatteverkets kontroll 
försvåras avsevärt. Bristerna som påträffas vid kontrollbesöket måste leda fram till en sanktion 
och det är här som kontrollavgiften träder in. Syftet med sanktionerna är i första hand att 
avskräcka näringsidkaren från att avvika från de föreslagna regler som gäller för personalliggare. 
Vid utformningen av dessa bör målsättningen vara att skapa effektiva sanktioner och för att de 
ska vara effektiva bör de kunna fastställas av den myndighet, närmare bestämt Skatteverket, 
vilken har ansvaret för att se till att regelverket följs. Med detta tillvägagångssätt slipper flera 
handläggare sätta sig in i varje enskilt ärende, vilket i sig medför att det dubbla arbetet och även 
tiden som går till spillo undviks, som annars skulle uppkomma. För att inte utredningsproblem 
ska uppkomma bör sanktionen utlösas av lätt konstaterbara överträdelser. Kravet på effektivitet 
får förvisso inte ha till följd att rättssäkerheten försummas. Bestämmelserna om personalliggare 
är dock betydelsefulla när det handlar om skattekravet, med tanke på att de brister som noteras 
vid Skatteverkets kontroll av personalliggare kan leda till att myndigheten väljer att påbörja en 
revision som kan föra med sig att näringsidkaren får ett beslut om höjd skatt och skattetillägg.66

Det anses alltså föreligga ett behov av en sanktion när överträdelse av reglerna för 
personalliggare äger rum, vilken då lämpligen utformas som en kontrollavgift. Regeringen 
konstaterar att det inte bör krävas någon utredning huruvida skatt har undandragits därför att 
tidpunkten för redovisning och betalning av skatt inte behöver skett när kontrollen inträffar. 
Istället bör avgiften vara kopplad till reglerna om personalliggare.67

De situationer som Skatteverket kan ta ut kontrollavgifter är om näringsidkaren:

1. inte för en personalliggare,
2. för en personalliggare, men denna är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en kontroll, 
3. inte uppfyller sin skyldighet att bevara uppgifterna i personalliggaren enligt föreslagna regler, eller
4. inte håller personalliggaren tillgänglig vid ett kontrollbesök.

Det kan bli aktuellt att ta ut kontrollavgift om det t.ex. visar sig finnas personal som inte har blivit 
registrerad eller att dessa inte kan identifieras. Det kan uppkomma problem om inte 
näringsidkaren arbetar kontinuerligt i företaget eftersom denne inte har samma möjlighet att 
kontrollera att all personal registreras i personalliggaren. Risker finns att näringsidkarens 
personal slarvar eller visar underlåtenhet att föra in de, vid det aktuella tillfället, aktiva 
personerna i personalliggaren.68 Det finns därför inget krav på att det ska vara den som utför 
själva överträdelsen som får stå till svars, utan det är näringsidkaren som svarar för de brister som 
inträffar i företaget. Eftersom utrymme för invändningar och överklaganden från den 
skattskyldige då skulle öka, kan det tvinga Skatteverket att hamna i komplicerade situationer där 
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67 Prop. 2005/06:169 s. 50
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de måste göra avvägningar. Med detta anser regeringen att en sanktion ska motivera 
näringsidkarna att utforma och driva sin verksamhet på ett sätt som motverkar överträdelser. En 
kontrollavgift är därför förenligt med ett strikt ansvar och speciellt eftersom det finns förslag om 
regler för befrielse från kontrollavgiften.69

Målet med den nu gällande lagen är att göra det svårare för näringsidkare att inte redovisa all 
personal som är verksamma i företagen. Om det inte skulle utgå en sanktion vid överträdelse av 
reglerna om att föra en personalliggare för de anställda, skulle det innebära en stor brist i ett 
effektivt fungerande system.70

Om näringsidkaren bryter mot sin skyldighet med att föra personalliggare får Skatteverket ta ut 
en kontrollavgift om 10 000 kronor, enligt 12 § andra stycket, BKL. Det är av vikt för verkets 
kontroll att kunna se tillbaka i personalliggaren hur förhållanden har varit vid andra tillfällen och 
inte bara från själva kontrollbesöket. I 7 § BKL är det föreskrivet att näringsidkaren ska hålla 
personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen. I de situationer då
näringsidkaren vägrar lämna ut personalliggaren, vilket även kan jämföras med att den saknas 
helt, ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift med 10 000 kronor.71

Om personalliggaren saknas eller är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för kontrollen 
och likaså om näringsidkaren vägrar lämna ut den, ska en kontrollavgift om 2 000 kronor tas ut 
per misstämning. Det innebär att Skatteverket får påföra 2 000 kronor för varje person som 
påträffas i verksamhetslokalen, vilka enligt verket kan konstateras vara verksamma i företaget. 
Dock går det att inte kontrollera om det handlar om misstämningar då näringsidkaren vägrar 
lämna ut personalliggaren, men i en sådan situation ska det anses som att personalliggare saknas 
och detta leder till att varje påträffad verksam person betraktas som en misstämning jämfört med 
personalliggaren. Ett enkelt exempel som framgår i propositionen är om näringsidkaren vägrar 
lämna ut personalliggaren vid Skatteverkets kontroll och verket har konstaterat att det finns tre 
verksamma personer i företaget vid den aktuella tidpunkten. Detta resulterar då i att 
näringsidkaren påförs med kontrollavgifter om 16 000 kronor. Först 10 000 kronor för att denne 
vägrat lämna ut personalliggaren till Skatteverket samt 2 000 kronor för varje verksam person, 
vilket blir 6 000 kronor.72 Reglerna om kontrollavgift för varje person som inte har antecknats i 
personalliggaren finns i 13 § BKL och gäller för de situationer som anges i 12, 14 och 15 §§ 
BKL.

Enligt 11 § BKL får Skatteverket förelägga en näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter enligt 
5 § BKL och att rätta till de konstrade bristerna som uppkommit vid ett kontrollbesök. 
Skatteverket får, t.ex. i en situation om en näringsidkare fortsätter bedriva sin verksamhet utan 
personalliggare, förelägga denne att vidta rättelse inom viss tid. Skulle näringsidkaren inte följa 
detta föreläggande räknas det som att en ny överträdelse har ägt rum vilket också leder till att en 
ny kontrollavgift tas ut. Vid den här nya överträdelsen gäller inte samma belopp om 10 000 
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kronor utan istället med det dubbla beloppet (20 000 kronor). Lagrummet för den här 
bestämmelsen återfinns i 14 § BKL.73

I propositionen anser regeringen att avgifterna måste vara kännbara för den skattskyldige 
eftersom de ska kunna avskräcka denne från att göra överträdelser av bestämmelserna. Det 
påpekas ändå att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de överträdelser som faktiskt har 
skett. Det har då föreslagits att ytterliggare avgift ska få tas ut av näringsidkaren om denne, trots 
föreläggande, inte har vidtagit rättelse av de konstaterade bristerna inom skälig tid eller upprepar 
en överträdelse inom ett år. Vilket också framgår av 15 § BKL ska då den nya avgiften uppgå till 
20 000 kronor.74 Inträffar den nya överträdelsen efter ett år ska reglerna i 12 § BKL tillämpas och 
avgiften utgår då med 10 000 kronor till beloppet.75

Regeringen har vid utformningen av reglerna avseende kontrollavgift tagit hänsyn till om de 
omfattas av Europakonventionen. Syftet med kontrollavgiften är att avskräcka överträdelser samt 
den berör de som bedriver näringsverksamhet i viss form. Av regeringens bedömningar och 
slutsatser som gjorts i propositionen kan det inte uteslutas helt att kontrollavgiften omfattas av 
Europakonventionen, trots att beloppen i många fall är väsentligt lägre än skattetillägget. Med 
tanke på att rättssäkerheten måste beaktas gör därför regeringen den bedömningen att 
bestämmelserna om kontrollavgift bör utformas på så vis att de uppfyller kraven som ställs i 
Europakonventionen.76

4.6 Befrielsegrunder enligt 16 § i Branschkontrollagen

4.6.1 Inledning

Skyldigheten att löpande föra personalliggare kan innebära en tung administrativ börda, vilket 
kan medföra att många småföretagare får det svårt att uppfylla den plikten på ett korrekt vis. Det 
kan av den orsaken förmodas att det kommer att påträffas många brister i hur personalliggarna 
förs.77

Följderna för överträdelser kan upplevas som hårda och kan bli mycket allvarliga för små företag 
med låga vinstmarginaler. Regeringen samt företagarna instämde med att det kan uppstå 
situationer då sanktionen inte kan betraktas som proportionerlig till felet. På grund av detta 
föreslogs att en möjlighet till delvis befrielse skulle införas.78

Det strikta ansvaret som företagarna föreläggs med har av de skälen mildrats genom införandet 
av en möjlighet till befrielse från kontrollavgiften. Enligt Lagrådet ska kontrollavgifter inte uttas 
utan att möjligheterna till befrielse används generöst i fall då det saknas brottsligt uppsåt bakom 
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bristerna i personalliggaren. Även regeringen framhöll att prövningen av om skäl för befrielse 
föreligger, inte ska vara alltför restriktiv.79

Den nya lagen utformades med en sådan tilläggsbestämmelse att en näringsidkare helt eller delvis 
får befrias från kontrollavgiften. Enligt 16 § BKL ska kontrollavgiften medges helt eller delvis 
om:

- överträdelsen är ringa eller
- överträdelsen är ursäktlig eller att det annars finns särskilda skäl.

De ovannämnda befrielsegrunderna ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har 
framställts (ex officio).

4.6.2 Om överträdelsen är ringa

Befrielse från kontrollavgiften ska kunna medges helt eller delvis om det är fråga om ringa fel i 
personalliggaren. Situationen kan vara att den personalliggare som förs är tillräcklig för att 
Skatteverket ska kunna genomföra kontrollen, men att den på någon mindre punkt avviker från 
den form som reglerats i lagen.80 Exempel som ges på en ringa överträdelse i propositionen är då
en verksam person i näringsverksamheten är antecknad i personalliggaren och är identifierbar, 
men där personnumret är ofullständigt antecknat.81

4.6.3 Om överträdelsen är ursäktlig eller att det annars finns särskilda skäl 

Även i de fall där en överträdelse av reglerna i BKL är ursäktlig eller om det i övrigt förekommer 
särskilda skäl ska näringsidkaren helt eller delvis kunna befrias från kontrollavgiften. Enligt 
förarbetena är det inte möjligt att ge någon fullständig uppräkning av vad som är ursäktligt eller 
annars utgör särskilda skäl, utan det får närmast bli en fråga för rättstillämpningen att avgöra. 
Befrielsegrunderna ska ändå kunna vara hänförbara såväl till själva felaktigheten i sig som till 
näringsidkaren personligen.82 Som vägledning har ett fåtal beskrivande exempel tagits upp i 
propositionen av det som kan antas vara ursäktligt eller utgöra särskilda skäl.

En oriktig bedömning av om den bedrivna näringsverksamheten omfattas av kraven enligt lagen 
bildar i de flesta fall inte skäl för befrielse. Förhållandena kan i vissa enskilda fall vara svåra att 
avgöra om lagen är tillämplig eller inte. I en sådan situation kan det finnas skäl för befrielse.83

Befrielse kan även vara tänkbar om felaktigheten legat helt bortom näringsidkarens kontroll. Så 
kan fallet vara om näringsidkaren kan bevisa att överträdelsen har skett genom handlingar av 
anställd personal. Ett exempel skulle kunna vara att en anställd utan näringsidkarens vetskap 
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saboterat personalliggaren, och detta inte kunnat förebyggas av näringsidkaren genom bättre 
struktur eller organisation av företaget.84

4.6.4 Befrielsegrunderna ska beaktas även om något yrkande inte har 
framställts

Enligt andra stycket i 16 § BKL ska Skatteverket ta hänsyn till om det föreligger skäl för befrielse 
från kontrollavgiften. Bedömningen av skäl för befrielse ska vara nyanserad och inte alltför 
restriktiv, trots att utrymmet är begränsat. De situationer då Skatteverket ska pröva om befrielse 
kan förväntas komma i fråga är inte heller avsedda att vara utförligt beskrivna, utan det får 
Skatteverket avgöra utifrån de särskilda förhållandena i de enskilda fallen. Det som står i 
propositionen angående bedömningen, är om kontrollavgift i det enskilda fallet inte kan anses 
proportionerlig till överträdelsen. Det ska då finnas möjlighet till delvis befrielse av avgiften.85

4.7 Anstånd med betalning av skatt

4.7.1 Allmänt om anstånd

Det kan vara av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde att anstånd medges för påförd 
skatt eller avgift. Anståndsbegäran som blir avslagen kan medföra flera olika problem för den 
skattskyldige, t.ex. kan denne gå i konkurs och har då inte möjligheten att fullfölja 
skatteprocessen. I och med detta förhindras den skattskyldige att utnyttja sina rättigheter, vilket 
för med sig att rättssäkerheten hotas. Av den orsaken att den enskildes och statens ekonomiska 
resurser är så ojämnt fördelade är det nödvändigt, från myndigheternas och 
förvaltningsdomstolarnas sida, att ha en generös anståndspolitik. När det ska bli fråga om anstånd 
måste detta avgöras på objektiva grunder. Detta innebär att det inte är självklart att medge 
anstånd enbart p.g.a. att den enskilde saknar medel att betala skatten. Skatteverkets åtgärder 
måste också vara kopplade till proportionalitetsprincipen, d.v.s. åtgärden ska stå i proportion till 
förseelsen. Det finns dock risker med att bevilja anstånd för lättvindigt. I de fall anstånd medges 
och den skattskyldige kort därefter går i konkurs eller på något sätt gör sig oanträffbar, gör att 
staten förlorar skatteintäkter. Därför måste anståndsfrågan avvägas mellan statens krav på 
indrivning av skattefordringar och den enskildes krav på rättssäkerhet. Det blir därför en 
komplicerad och betydelsefull fråga om anstånd ska medges i vissa fall.86
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4.7.2 Huvudregeln

Huvudregeln, som finns i 23 kap. 7 § SBL, lyder på följande vis:

”En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag 
eller taxeringslagen (TL) inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som 
omprövningen eller överklagandet rör.”

Detta innebär att skatten ska betalas. Det är heller inte en motsättning till Europakonventionen 
när det är fråga om indrivning av skatt trots att dom inte vunnit laga kraft. Om det skulle vara på 
det viset att den skattskyldige inte betalar skatten frivilligt kan indrivning ske genom exekutiva 
åtgärder. Ett undantag från huvudregeln är anståndsbestämmelserna i 17 kap. SBL.87

4.7.3 Anstånd vid omprövning eller överklagande

I kapitel 17 i SBL behandlas anstånd med inbetalning av skatt. Skatteverket får enligt 17 kap. 2 § 
bevilja anstånd i olika situationer (se nedanstående punkter, vilka även återfinns i nyss nämnda 
lagrum). 

Enligt 17 kap. 2 § p. 1 SBL får anstånd beviljas om det kan antas att den skattskyldige kommer 
att få befrielse helt eller delvis från skatten. Det innebär alltså om skatten ska elimineras helt eller 
om den kommer att sätta ner till viss del. Av 17 kap. 2 § p. 2 SBL framgår att anstånd får beviljas 
om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är 
tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten.88 Här framförde 
departementschefen bl.a. att det bör utgöra grund för anstånd i de fall där det objektivt sett 
föreligger en påtaglig osäkerhet om vilken utgång i tvistefrågan som är den riktiga.89 Enligt 17 
kap. 2 § p. 3 SBL får anstånd beviljas om den skattskyldige begärt omprövning av ett 
beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagas och det skulle medföra betydande 
skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten.90 Här 
framförde departementschefen att det skulle vara obilligt att kräva ut skatt i prejudikatmål innan 
det skulle finnas ett slutligt beslut. I förarbetena meddelades att en skattetvist skulle bli orsak till 
en fastighetsförsäljning, som exempel på betydande skadeverkningar.91

Det kan uppkomma svårigheter för Skatteverket när begreppen i punkterna 2 och 3 ska definieras. 
Bedömningen måste bli mer av subjektiv natur eftersom ledning i förarbeten och rättspraxis oftast 
saknas. Dock behöver inte de bestämmelser som finns i 17 kap. 2 § SBL innebära att 
anståndsbeloppet inte behöver betalas in under anståndstiden utan det kan även bli på det viset att 
ett redan inbetalt belopp kan komma att betalas tillbaka om anstånd medges.92

                                                
87 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 86
88 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 87
89 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 90
90 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 87
91 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 95
92 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 88
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Anståndstiden får som längst bestämmas till tre månader och då räknat efter den dagen då 
beslutet fattades. Detta framgår av 17 kap. 2 § tredje stycket, SBL.

4.7.4 Krav på säkerhet för beloppet vid anstånd

Krav på säkerhet vid anstånd finns lagstiftat i 17 kap. 3 § SBL. Om det kan antagas att skatt inte 
kommer att betalas in i tid, angående ovanstående punkterna 1 och 2, får anstånd beviljas. Detta 
kräver dock att den skattskyldige ställer någon form av säkerhet för beloppet i fråga. Som 
exempel kan en genom bank utfärdad garantiförbindelse bli aktuell. I de situationer då 
anståndsbeloppet är obetydligt eller att det föreligger särskilda skäl, får ett undantag från kravet 
på säkerhet äga rum, m.a.o. att anstånd meddelas utan säkerhet. Skatteverket bör, vid 
bedömningen om kravet på säkerhet ska anses föreligga, beakta anståndsbeloppets storlek liksom 
den tid som anståndet förväntas löpa. I de situationer där målet kan komma att avgöras snabbt ska 
Skatteverket ha möjligheten att kunna göra avvikelse från kravet på säkerhet. En given 
omständighet är dock att statens möjligheter att få betalt för sina skattefordringar givetvis inte får 
bli sämre.93

4.7.5 Anstånd med betalning av skatt enligt 17 kap. 2a § SBL

När det handlar om skattetillägget blir situationen dock annorlunda. Tillämpligt lagrum blir då 17 
kap. 2a § SBL. Lagrummet har följande lydelse:

”Även om förutsättningarna i 2 § inte är uppfyllda skall Skatteverket efter ansökan 
av den skattskyldige bevilja anstånd med betalning av skattetillägget, om den 
skattskyldige har begärt omprövning av eller till länsrätt överklagat 
skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget. Detta 
gäller dock inte vid begäran om omprövning, om den skattskyldige tidigare har 
beviljats anstånd med betalningen av skattetillägget enligt denna paragraf i 
avvaktan på Skatteverkets omprövning avseende samma fråga. Anståndstiden skall 
bestämmas till dess att Skatteverket har meddelat beslut i omprövningsärendet eller 
längst tre månader efter dagen för detta beslut eller, vid överklagande till länsrätt, 
till dess att länsrätten har meddelat beslut med anledning av överklagandet eller 
längst tre månader efter dagen för detta beslut.”

I den här paragrafen garanteras den skattskyldige anstånd med att betala skattetillägget tills denne 
har fått en domstolsprövning i det bakomliggande taxerings-, beskattnings- eller 
skattetilläggsbeslutet. En förutsättning är då att den skattskyldige begär anstånd med 
skattetillägget.94

Av paragrafens första stycke framgår ett par förutsättningar för att anstånd ska bli aktuellt. Det är 
då av vikt att den skattskyldige har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsdomstol och 
då till länsrätten eller att denne helt enkelt har begärt omprövning av verkets beslut. Den andra 
förutsättningen är, som även tidigare nämnts, att den skattskyldige har begärt anstånd med 

                                                
93 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 99-100
94 Prop. 2002/03:106 s. 249
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skattetillägget. Det är viktigt, att såväl vid överklagandet till länsrätten som vid begäran om 
omprövning av Skatteverkets beslut, att begära anstånd med skattetillägget i ett omprövningsfall 
till dess att förvaltningsdomstolen har gjort en prövning av frågan. Skatteverket har, i båda dessa 
situationer, att ta ställning till om anstånd ska beviljas eller inte.95

Andra stycket berör anståndstiden och det föreslogs i propositionen 2002/03:106, vilket 
fortfarande gäller, att anstånd i de fallen som gäller omprövning ska beviljas till dess att 
Skatteverket har fattat ett beslut i omprövningsärendet eller som längst till tre månader efter detta 
beslut. Anstånd ska också beviljas, i de fallen som rör överklagande, till dess att 
förvaltningsdomstolen d.v.s. länsrätten har fattat ett beslut med anledning av överklagandet eller 
som längst till tre månader efter detta beslut. När det gäller anståndstiden saknar det dock 
betydelse vid vilken tidpunkt som länsrätten beslut vinner laga kraft.96

Fri- och rättighetskommittén hade att ta ställning till om Europakonventionen var tillämplig på 
den svenska lagstiftningen.97 De kom i princip fram till att lagstiftningen överensstämde med 
konventionen. Skattetillägg sades även utgöra straffliknande administrativa påföljder vilket 
kunde innefattas av Europakonventionen. I stället kom Skattekontrollutredningen98 fram till att 
skattetillägget inte innefattades av Europakonventionen. Däremot ansåg Skattetilläggskommittén 
att skattetillägget kunde innefattas av Europakonventionen eftersom det kunde klassificeras som 
straff. För att det skulle stämma överens var det därför ett krav att systemet med skattetillägget 
korrigerades.99

För skattetillägget gäller dock inte 17 kap. 3 § SBL, om krav på säkerhet vid anstånd. Regeringen 
framhöll i propositionen att det är en grannlaga uppgift att avgöra, med beaktande av det enskilda 
fallet, vilken betydelse kravet på att ställa säkerhet har och hur detta kan påverka den 
skattskyldiges ekonomiska förhållanden. Det påpekades även att särskild försiktighet bör iakttas 
när det är fråga om sådana myndighetsbeslut. Mot bakgrund av det anförda ansåg regeringen att 
kravet på ställande av säkerhet därför skulle tas bort. Det ansågs vara en nödvändighet när det är 
fråga om rättssäkerhet för den skattskyldige och detta skulle som bäst uppnås om den 
skattskyldige inte behövde ställa någon form av säkerhet vid anstånd med betalning av 
skattetilläggsbeloppet.100

Vad angår kontrollavgiften blir dock anståndsreglerna och krav på säkerhet i SBL tillämpliga, 
m.a.o. gäller då enbart 17 kap. 2 och 3 §§.101 Enligt vad som skrivs i propositionen kommer 
kontrollavgiften att uppgå till ett väsentligt lägre belopp än vad skattetillägget kan uppgå till. I 
och med detta anser Regeringen att det inte utgör konflikt med Europakonventionen. Det
föreligger därför inget behov av att göra 17 kap. 2a § SBL användbar för kontrollavgiften.102

                                                
95 Prop. 2002/03:106 s. 249
96 Prop. 2002/03:106 s. 249
97 SOU 1993:40 del B s. 128
98 SOU 1996:116 s. 117-119
99 Höglund, Anstånd med betalning av skatt s. 170-171
100 Prop. 2002/03:106 s. 186
101 Höglund, Är en effektivare skattekontroll nödvändig?, Skattenytt 2006 s. 709
102 Prop. 2005/06:169 s. 56



32

5. Rättsfall & Analys

5.1 Rättsfall 1 - Kammarrätten i Göteborg mål nr: 3958-07

Skatteverket har i ett beslut påfört en kontrollavgift om 14 000 kronor för en skattskyldig som 
bedrivit restaurangverksamhet. 

Vid ett kontrollbesök hos näringsidkaren påträffades ägaren och en praktikant i 
verksamhetslokalen. De var inte inskrivna i personalliggaren och att den inte hade förts. Ägaren 
var dessutom analfabet.

Vid kontrollbesöket togs ingen kontakt med näringsidkaren. Förevarande, som dessutom är 
nyföretagare, har även yttrat att han inte erhållit någon hjälp från de statliga myndigheterna, utan 
att det snarare har varit motsatsen och att det krävs tid och stöd för att lära sig de nya reglerna. 
Näringsidkaren framförde också att han knappt har några pengar kvar eftersom lån har tagits i 
banken. Till sitt yrkande framförde han att det var ett misstag att personalliggaren inte blivit 
ifylld.

Skatteverket ansåg att misstaget inte kunde bedömas som ursäktligt och att det heller inte fanns 
några särskilda skäl till befrielse från kontrollavgiften.

Den skattskyldige har även uttalat att han har extremt svårt att betala kontrollavgiften och riskerar 
att gå i konkurs.

Till sitt yrkande anförde han bl.a. att kravet på personalliggare syftar till att komma åt 
svartarbete, vilket inte förekommer i hans verksamhet. Han försökte lära sig de nya reglerna 
eftersom verksamheten nyligen var uppstartad.

Kammarrätten fann att det funnits fog för att ta ut kontrollavgift med stöd av 12 och 13 §§ BKL. 
Kammarrätten nämnde även, med beaktande av propositionen för lagen, att utrymmet för 
befrielse från kontrollavgift är begränsat och att grunderna för befrielse bör kunna vara 
hänförbara till både misstämningen som till näringsidkarens person. I vissa enstaka situationer 
kan det vara svårt att veta om lagen ska tillämpas eller inte och det kan därför finnas möjlighet att 
det finns skäl för befrielse. I de fall där det inte föreligger någon brottslig avsikt angående 
bristerna i hur personalliggaren förs, är det viktigt att kontrollavgift inte påförs slentrianmässigt. 
Vikt bör då läggas vid att försöka se om möjligheterna till att befrielse kan tillämpas.

Kammarrätten fann att omständigheterna som ledde till att näringsidkaren blev skyldig att ha en 
personalliggare har skett i nära anslutning till kontrollbesöket och det därför i vissa avseenden
kan anses som ursäktligt. Med anledning av detta sattes kontrollavgiften ner till hälften.
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Sammanfattande kommentarer:

I målet ansåg Skatteverket att de ekonomiska omständigheterna som näringsidkaren befann sig i 
inte kunde utgöra skäl till befrielse från kontrollavgiften. Skatteverket beaktade inte heller att 
näringsidkaren inte hade svartarbete i sin verksamhet.

Trots att det funnits skäl att påföra näringsidkaren en kontrollavgift och även om syftet med lagen 
begränsar tolkningen av befrielsegrunderna, menade kammarrätten att lagen istället kunde tolkas 
på ett annat sätt. Skatteverket kunde ha beaktat orsakerna till felet bakom att personalliggaren inte 
blivit ifylld samt de kunde ha uppmärksammat näringsidkarens ekonomiska situation. Även vid 
sådana situationer där det råder osäkerhet om lagen ska tillämpas eller inte, ska Skatteverket i 
synnerhet befria näringsidkaren och speciellt då det inte föreligger något brottsligt uppsåt bakom 
bristerna i personalliggaren.

Efter en avvägning av omständigheterna i fallet tolkade kammarrätten bristen att anses som 
ursäktlig i den meningen att verksamheten var relativt nystartad.

5.2 Rättsfall 2 - Kammarrätten i Jönköping mål nr: 3774-07

Skatteverket påförde en näringsidkare med en kontrollavgift om 12 000 kronor. 

Näringsidkaren överklagade Skatteverkets beslut och yrkade befrielse från kontrollavgiften. Som 
grund för sitt yrkande framfördes att han fått åka utomlands eftersom hans moder avlidit. Han 
hade därför låtit sina två bröder sköta restaurangverksamheten under tiden. Vid ett kontrollbesök 
visste inte den ena brodern var personalliggaren låg. Eftersom brodern inte behärskade svenska 
språket tillräckligt bra förstod han det som att kontrollanterna skulle komma tillbaka vid ett 
senare tillfälle.

Näringsidkaren framhöll att personalliggaren varit korrekt iförd vid alla andra kontrollbesök som 
ägt rum, vilket Skatteverket konstaterat. Han menade att det handlar om ett missförstånd. Brodern 
som var närvarande vid besökstillfället visste inte var personalliggaren förvarades. Hade han 
förstått allvarligheten hade han ringt till den andra brodern för att fråga honom var 
personalliggaren låg.

Skatteverket ansåg att det inte varit tillräckliga rutiner med tanke på att personerna ska föras in i 
personalliggaren vid arbetspassets början liksom slut. De hänvisade omständigheterna som 
framkommit kunde inte medföra att näringsidkaren skulle befrias från kontrollavgiften.

Kammarrätten skrev i sin dom att argumentationen om att personalliggare, som bevaras på ett 
ställe som de anställda inte kan komma åt, inte går att klassificera som befrielsegrund. Istället 
måste näringsidkaren sköta verksamheten på ett sådant sätt att dessa situationer inte uppkommer.

Kammarrätten fann att näringsidkarens överträdelse inte kunde klassas som ursäktlig eller ringa.
Det fanns inte heller några särskilda skäl som kunde leda till en befrielse från kontrollavgiften.
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Sammanfattande kommentarer:

I målet menade Skatteverket att varken den akuta omständigheten eller näringsidkarens bristande 
kunskap kunde utgöra tillräckliga skäl för de bristande rutinerna i verksamhetens organisation. 
De grunder som näringsidkaren åberopade i fallet kunde därmed inte hänföras till misstämningen 
eller till näringsidkarens person. Detta trots att Skatteverket inte kunde göra sannolikt att det 
bakomliggande felet innehöll någon brottslig karaktär.

Kammarrätten gjorde, på samma sätt som Skatteverket, en strikt tolkning av lagens syfte och 
bekräftade näringsidkarens strikta ansvar angående en korrekt ifylld personalliggare. Detta ledde 
till att kammarrätten avslog näringsidkarens överklagande.

5.3 Rättsfall 3 - Kammarrätten i Jönköping mål nr: 4054-07

Skattverket beslutade att ta ut en kontrollavgift om 22 000 kronor av ett aktiebolag. 
Argumentationen som Skatteverket använde sig av var att det inte kunde påträffas någon 
personalliggare vid kontrollbesöket hos aktiebolaget.

Aktiebolaget yrkade att få hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften. Vidare framförde 
aktiebolaget, med tanke på att de tidigare har bedrivit livsmedelsbutik, att företaget är att 
betraktas som handel med livsmedel. På grund av detta har de inte erhållit någon information om 
personalliggare från Skatteverket. Eftersom det handlade om gatukök utan servering har det 
aldrig varit aktuellt att skaffa en personalliggare. Det var enligt aktiebolaget inte befogat att ta ut 
kontrollavgiften. Aktiebolaget tyckte istället att en varning vore lämpligare och att 
personalliggare för närvarande förs.

Skatteverket ansåg att det inte fanns några skäl eller omständigheter som talade för att 
kontrollavgift inte kunde tas ut. Det kunde inte heller anses som ursäktligt att inte föra en 
personalliggare enbart för att aktiebolaget inte fått någon information. Att inte känna till de 
aktuella lagreglerna kunde inte utgöra ett giltigt skäl för regelbrott.

Länsrätten hänvisade till propositionen för BKL och påpekade att proportionalitet måste beaktas. 
De anförde även att det i vissa fall kan förekomma att kontrollavgiften inte är proportionerlig i 
förhållande till överträdelsen. Det ansågs oproportionerligt att ta ut en så pass stor kontrollavgift 
om 22 000 kronor och att vikt borde ha lagts vid att bolaget faktiskt för närvarande för en 
personalliggare samt att det handlar om lagstiftning som är ny. Bedömningen ska vara nyanserad 
och inte för restriktiv när skäl för befrielse kan anses föreligga. Länsrätten fann därmed att det 
fanns fog för att delvis sätta ner kontrollavgiften till 14 000 kronor.

Skatteverket överklagade länsrättens dom och yrkade att verkets beslut skulle fastställas. Som 
grund till sitt yrkande framfördes att domen från länsrätten, i princip, medgav befrielse från 
kontrollavgift för personal som tillfälligt varit verksamma i företaget och inte skrivits in i 
personalliggaren. Lagens syfte överensstämmer inte med detta synsätt då det blir lättare för 
företag att inte redovisa all personal.
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Kammarrätten kom fram till, med beaktande av lagmotiven och kontexten i BKL, att utrymme 
för hel eller delvis befrielse inte kunde ges på grunder som att lagstiftning är ny och att 
personalliggare för närvarande förs. Det ger istället en motsägande bild, m.a.o. kan en ny avgift, 
om fel upprepas, få tas ut om 20 000 kronor, enligt 14 § i BKL.

Med anledning av detta kom kammarrätten fram till följande bedömning. Överträdelsen var inte 
att betrakta som ringa eller ursäktlig och det fanns inte heller några särskilda skäl som kunde leda 
till en befrielse från kontrollavgiften.

Kammarrätten biföll Skatteverkets beslut om att påföra aktiebolaget en kontrollavgift om 22 000 
kronor.

Sammanfattande kommentarer:

I målet framhöll Skatteverket följande. Det faktum att lagen är ny kan inte beaktas, även om 
information om den nya lagen inte delgivits den skattskyldige, d.v.s. även om bristen kan 
härledas till Skatteverkets administration av informationsutskicket ska ansvaret åligga strikt på
näringsidkaren att ta reda på den nya lagstiftningen.

Länsrättens åsikt var att lagstiftningen, trots dess begränsade karaktär, medgav utrymme för en 
sammanvägning av de faktiska situationerna där obestämda omständigheter förekommit. I målet 
anförde länsrätten att det inte kan anses proportionerligt att uttaga full kontrollavgift då 
näringsidkaren inte fått betryggande information om den nya lagen. De anförde vidare att vikt 
även borde läggas vid att näringsidkaren, när han nu fått kännedom om den nya lagen, faktiskt för
en personalliggare. Härtill medgav länsrätten delvis befrielse, vilket även innebar att Skatteverket
i första hand borde tolka lagens befrielsegrunder till fördel för näringsidkaren.

Kammarrätten kom däremot fram till följande slutsats. Motiven till lagstiftningen begränsade
friheten i tolkandet av befrielsegrunderna. De kunde således inte innehålla de yrkade underlagen
som skäl för befrielse. Befrielse i målet skulle ha inneburit att lagens låga ålder samt brist på 
kunskap skulle ha utgjort skäliga ursäkter. Kammarrätten ansåg att det skulle ge en inkonsekvent 
tolkning av BKL, vilket går emot lagstiftningens grunder. Till följd därav underkändes 
länsrättens dom samtidigt som full kontrollavgift återfördes för att upprätthålla lagens preventiva 
syfte.
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5.4 Rättsfall 4 - Kammarrätten i Jönköping mål nr: 3283-07

Skatteverket påförde en kontrollavgift om 16 000 kronor för en näringsidkare. 

I målet framgick att restaurangägaren inte haft någon personalliggare tillgänglig för Skatteverket 
vid kontrollbesöket samt att det dessutom fanns ytterligare två, utöver restaurangägaren, 
verksamma personer i lokalen.

Restaurangägaren överklagade beslutet för att han ansåg att den nya lagen tolkats alltför 
restriktivt från Skatteverkets sida och anförde till sitt yrkande att hans förande av personalliggare 
aldrig har blivit ifrågasatt, men att han tyvärr glömde den i bostaden. Han anförde vidare att de 
eventuella fel och brister som uppkom vid det första kontrollbesöket istället borde skapa 
möjligheter för att kunna rätta till dem, m.a.o. vara mer upplysande. Han påpekade även att hans 
verksamhet påverkades en hel del av kontrollavgiften, som enligt honom utgjorde en betydande 
summa.

Skatteverket menade att befrielse inte kunde bli aktuellt i fallet och att argumentet om att lagen är 
ny inte utgjorde något skäl för befrielse. De nämnde vidare att det inte föreligger något uppställt 
krav om hur många besök som krävs innan kontrollavgift får tas ut.

Näringsidkaren ansåg att det utgjorde särskilt skäl som skulle ha lett till befrielse för att han 
glömde personalliggaren och att bedömningen enligt propositionen ska vara nyanserad och inte 
alltför restriktiv. Med tanke på den nya lagstiftningen betvivlar han dess strikta tillämplighet 
redan från första dagen då den trädde i kraft. Eftersom kontrollavgiften är så hög ansåg han att ett 
första fel borde tillåtas, med hel eller delvis nedsättning av summan.

Skatteverket betonade att om sådana situationer skulle medge befrielse, skulle syftet med de 
oannonserade kontrollbesöken gå förlorat.

Restaurangägaren överklagade länsrättens dom till kammarrätten och yrkade på undanröjande av 
kontrollavgiften, eller i andra hand att den skulle sättas ner rejält till beloppet.

Mot bakgrund av det anförda fann kammarrätten att överträdelsen inte var att betrakta som ringa 
eller ursäktlig samt att det heller inte förelåg några särskilda skäl som talade för nedsättning av 
kontrollavgiften, bortsett från den som avsåg själva näringsidkaren, eftersom befrielsegrunderna i 
BKL är begränsade. Kammarrätten biföll delvis överklagandet och satte därför ner 
kontrollavgiften med 2000 kronor.
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Sammanfattande kommentarer:

I målet ansåg Skatteverket att påståendet om att lagen var ny inte kunde utgöra skäl för befrielse 
från kontrollavgiften. I fallet framkom även att näringsidkaren drabbades ekonomiskt, men att 
Skatteverket ändå följde en strikt tillämpning av lagen och därför underlät att ta hänsyn till 
beloppet.

Att kammarrätten inte kunnat medge befrielse, för mer än avgiften som avsåg själva 
näringsidkaren, kan tänkas bero på att näringsidkarens ekonomiska situation ansågs vara 
bärkraftig och då menat att kontrollavgiftens storlek stod i rimlig proportion i förhållande till 
missgärningen. En befrielse skulle i detta fall annars leda till att lagens syfte går förlorat och på 
så vis tar kammarrätten hänsyn till lagens preventiva effekt. Därmed kan inte heller de brister 
som upptäcks vid det första kontrollbesöket anses som en godtagbar grund för befrielse.

5.5 Rättsfall 5 - Kammarrätten i Jönköping mål nr: 389-08

Skatteverket slog fast att påföra en kontrollavgift om totalt 14 000 kronor för en näringsidkare. 
Skatteverket kom fram till att caféverksamheten konsekvent saknat föra personalliggare för 
ägaren, vilken också varit en av de verksamma i företaget. Skatteverket har därför haft fog för att 
ta ut en kontrollavgift enligt 12 § BKL.

Näringsidkaren överklagade beslutet och yrkade att bli fri från kontrollavgiften. Hon åberopade 
att hennes moder glömde att skriva in sig den dag då kontrollen ägde rum samt att hon själv inte 
visste att hon behövde skriva in sig eftersom hon var näringsidkare. Hon anförde vidare att om 
hon hade känt till att hon själv behövts antecknas i personalliggaren hade hon följaktligen gjort 
detta. Kontrollavgiften orsakade att hon fått lägga ner sin caféverksamhet.

Länsrätten biföll överklagandet och satte ner kontrollavgiften till hälften, vilket i detta fall blev   
7 000 kronor. Det gick inte att frångå det strikta ansvar som näringsidkaren hade angående 
personalliggaren, med tillhörande bestämmelser. Näringsidkaren påpekade att kostnaden drabbat 
henne så illa att hon har fått lägga ner caféverksamheten helt. Det föreligger ett antagande om att 
stiftaren till lagen har beslutat att kontrollavgifterna ska påföras schablonmässigt och att det har 
tagits för givet att näringsidkarna ska kunna betala beloppen som kontrollavgifterna utgör. 
Schabloniseringen blir därför ett problem för de mindre företagen, liksom för de nystartade och 
andra som inte är stabila. Enligt förarbetena finns möjlighet till delvis befrielse från 
kontrollavgiften, om det kan anses att den inte är proportionerlig till överträdelsen i fråga. Detta 
bör därför även kunna knytas till om kontrollavgiften inte är proportionerlig till den ekonomiska 
styrkan som företaget har. Länsrätten fann att det förelåg ett sådant förhållande och att befrielse 
från kontrollavgiften delvis kunde medges eftersom det kunde klassas som särskilda skäl.

Skatteverket överklagade domen till kammarrätten och yrkade att de inte var av samma 
uppfattning som länsrätten i bedömningen om kontrollavgiften var proportionerlig till den 
aktuella överträdelsen. De hade istället den uppfattningen att de ekonomiska förhållandena inte 
spelade någon roll och att kontrollavgiften skulle utgå med samma belopp, eftersom det på så vis 
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skulle bli lätt att tillämpa. Samma sorts överträdelser ska inte ge olika kontrollavgifter p.g.a. 
företagets eller näringsidkarens ekonomiska förhållanden. 

Kammarrätten fann med beaktande av lagtextens ordalydelse liksom motiven till bestämmelsen, 
att reglerna om att anteckna personer i personalliggaren inte kunde omfatta caféägaren själv. 
Kammarrätten fann vidare, att även om kontrollavgift kunde uttagas förelåg ändå, med tanke på 
omständigheterna i målet, skäl för delvis befrielse och då med den kontrollavgift som borde ha 
tagits ut d.v.s. 12 000 kronor istället för 14 000 kronor. På grund av detta avslogs Skatteverkets 
överklagande och kammarrätten satte ned kontrollavgiften med hälften, m.a.o. till 6 000 kronor.

Sammanfattande kommentarer:

I målet följde Skatteverket en formalistisk översättning av lagstiftningen, utan att ta hänsyn till 
befrielsegrunderna och framförallt näringsidkarens ekonomiska tillstånd, som särskilt skäl för 
befrielse. Skatteverkets argument för den påförda avgiften, trots omständigheterna, var att 
påförandet av kontrollavgiften måste i överensstämmelse med likformighetsprincipen utgå med 
samma belopp, utan beaktande av de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Skatteverket 
menade att om skattesubjektet iakttagits, skulle effektiviteten med BKL äventyras.

Konsekvensen av den påförda kontrollavgiften var att verksamheten fick läggas ner och detta ger 
upphov till eftertanke kring de underliggande orsakerna till nedläggningen. Som exempel uppstår 
frågan om smidigare anståndsbestämmelser hade kunnat förhindra nedläggningen av företaget.
Om detta framkommer ingenting i rättsfallet.

Länsrätten framförde klagomål över lagstiftningens otydlighet när det gäller hänsynstagande för 
skattesubjektens karaktär och att detta kan orsaka problem samt irreparabla skador för företag
med dålig ekonomisk bärkraft. Länsrätten gjorde därmed en proportionalitetsbedömning baserad 
på propositionens förklaring om att ”kontrollavgiften ska stå i relation till överträdelsen” ska
likställas med att ”kontrollavgiften även ska vara i proportion till den ekonomiska styrkan”. 
Därmed kunde näringsidkaren delvis medges befrielse.

I fallet gjorde kammarrätten även en avvägning mellan det allmännas kontrollintresse och den 
enskildes rättigheter. Till följd därav ansåg de att den ekonomiska styrkan hos företaget skulle ha 
utgjort särskilda skäl för befrielse från kontrollavgiften. Kammarrätten avslog därför 
Skatteverkets överklagande.
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6. Slutsats och slutdiskussion

Skyldighet för näringsidkare att föra personalliggare är ofta en tung administrativ börda. Vi har 
sett att små företag med låga vinstmarginaler kan få allvarliga följder vid eventuella
överträdelser. Kontrollavgiften kan i vissa fall påverka företagets ekonomi så kraftigt att 
verksamheten kan komma upphöra.

BKL kan medföra inskränkningar i den personliga integriteten. Olika intresseavvägningar bör 
hanteras ur ett rättssäkerhetsperspektiv med krav på att den s.k. proportionalitetsregeln i 16 § 
BKL beaktas noggrant. Myndighet eller domstol kan själv göra en faktisk bedömning av 
befrielsegrunderna om kontrollavgift. Lagstiftaren har för rättstillämpningen angett ett antal 
förhållanden som befrielsegrunder utan att lagen förlorar i effektivitet och preventiv verkan. En 
prövning sker såväl av objektivt fel som till näringsidkarens subjektiva situation.

Flera kammarrätter har uppfattningen att befrielsegrunderna är för restriktiva och oklara. 
Kontrollavgift påförs på objektiva grunder, men eftergiftsgrunderna bygger på subjektiva rekvisit 
och på så vis anses befrielsegrunderna som begränsade. Av rättsfall och proposition kan 
slutsatsen dras att det finns många fall eller situationer som inte leder till befrielse. Akuta faktiska 
påkallade omständigheter eller bristande kunskaper utgör inte befrielsegrund.

Skatteverket anser att bristande organisation och rutiner härför inte utgör befrielse. 
Näringsidkaren har då ett ansvar att omorganisera verksamheten och skapa nya rutiner så att 
oklarheter inte förekommer.

Näringsidkaren har ett strikt ansvar att personalliggaren är riktigt ifylld. Även om denne inte varit 
vårdslös leder det till att kontrollavgift ändå uttages. Det blir samma situation som om det 
föreligger brottsligt uppsåt från näringsidkarens sida. Förstnämnda situation upplevs därmed som 
orättvis.

Skäl som att lagen har tillkommit nyligen eller att näringsidkaren saknar vetskap om lagen eller 
dess innehåll utgör inte befrielsegrund. Näringsidkaren är juridiskt skyldig att hålla sig 
underrättad om ny näringslagstiftning.

Även om osäkerhet råder om att lagen kan bli tillämplig, t.ex. vid sammanvägda faktiska 
omständigheter, finns inget utrymme för befrielse från kontrollavgift. Rättssäkerheten kan därför 
ha satts ur spel. Ifall inte utredning om begångna felaktigheter klargöres, där uppsåt inte 
föreligger, eller att Skatteverket själv gjort fel eller bristfällig analys, uppkommer känslan av 
godtycklighet.

Lagen ger därför ett intryck av viss orimlighet vid tillämpningen gentemot näringsidkaren. Vid 
lagens tillkomst uttalade Regeringen att prövningen av befrielsegrunderna inte skulle bli alltför 
restriktiv. I praktiken blir det svårt att väga olika intressen mot varandra beroende på värdering 
och målsättning.

Avsikten med lagen synes vara att med rimliga åtgärder kunna upprätthålla
proportionalitetsprincipen. En åtgärd från myndighets sida gentemot näringsidkare måste därför 
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stå i harmoni med lagens syfte utan att inverka menligt på näringsverksamheten eller vara 
stötande för allmän rättskänsla.

Av rättsfall utvisas att det kan uppstå situationer då kontrollavgift inte kan betraktas som
proportionerlig till begånget fel. Till följd härav har domstolarna beaktat en del 
sakomständigheter som Skatteverket ska visa hänsyn till vid avgörande av befrielsegrunderna. 
Vid analysen av rättsfallen framkommer att Skatteverket ska ange orsakerna till uppkomna fel 
samt taga hänsyn till näringsverksamhetens ålder, och inordna omständigheterna under 
befrielsegrunderna. Osäkerheten om kontrollavgift ska uttagas ska medföra en generös tolkning 
till befrielse, speciellt när brottsligt uppsåt inte föreligger.

I flera rättsfall som analyserats har domstolarna ansett att kontrollavgiftens storlek ska stå i rimlig 
proportion till företagets ekonomiska styrka. Motiveringen härför är att avgiften annars kan 
orsaka allvarliga och irreparabla följder för små och mindre företag med små ekonomiska 
marginaler. Ifall man accepterar att små och mindre företag skulle komma att försättas i konkurs, 
leder detta till bortfall av skatteintäkter och därmed till nackdel för det allmänna.

Den ekonomiska styrkan hos näringsidkarna är av det skälet den väsentligaste utgångspunkten 
vid bedömning av storleken på avgiften. I sådana fall anses särskilda skäl föreligga för befrielse. I 
en situation, då god ekonomisk styrka anses föreligga, kan analogt tillämpas, att 
befrielsegrunderna bedöms tämligen restriktivt. Befrielsegrund i sådana sammanhang torde 
riskera att lagens målsättning skulle utebli.

För bedömning av om befrielsegrunder föreligger ska ske med utgångspunkt av tre kriterier:
lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt bemärkelse. Mot den bakgrunden kan
analysen av ett fåtal rättsfall inte klarlägga befrielsegrunderna i sin helhet. Det ena fallet är inte 
likt det andra. Sakomständigheterna varierar och därmed värderingen av dessa. Vägledande kan 
vara de mål som avgjorts i lägre instans innan de vinner laga kraft i högre rätt. Praxis kan komma 
att ”cementeras” i högre rätt. I stort sett är frågan om inriktning ska ske på, om det är lagens syfte 
som ska vara utgångspunkt eller är det skattesubjektets situation som ska få ta överhand.

Rättsfallsavgöranden tyder på en del osäkerhet. De skattskyldiga har framfört klagomål om att
lagstiftningen är otydlig vad beträffar hänsyn till näringsidkarens situation beträffande 
befrielsegrunderna. Rättsteorin överensstämmer inte med den praktiska tillämpningen av
proportionalitetsavvägningen. Lagen är allmänt hållen och rättstillämpningen synes vara
överlåten till vad domstolarna kan komma att fastlägga i domstolspraxis. Vissa menar att man 
kan hysa tvivel om befrielsegrundernas utformning eller natur mot bakgrund av syftet med lagen. 
Befrielsegrunderna är vaga varför förutsebarheten inte blir den bästa.

Kontrollavgiften tas ut av Skatteverket. Skatteverket är även första instans för prövning av
befrielsegrunderna. Situationen blir därför lätt att Skatteverket vidhåller sin uppfattning och
överlämnar avgörandet till högre instans till nackdel för skattesubjektet som måste betala och 
invänta ett lagakraftvunnet beslut eller dom. Risken blir att Skatteverkets prövning blir
slentrianmässig och diffus.
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Vår slutsats är att Skatteverkets tillämpning är inriktad på en strikt och formellt stram tolkning av 
befrielsegrunderna. Genom detta tillämpas lagens syfte och effektivitet ensidigt på bekostnad av 
skattesubjektets rättsställning.

Den inledande kontrollfunktionen ombesörjes av en stor mängd tjänstemän med olika bakgrund 
och därmed varierande kompetens. Svårigheter blir att förstå och bedöma bakomliggande 
omständigheter till eventuella felaktigheter i personalliggaren. Detta kan medföra att 
likhetsprincipen i skattehänseende inte kan upprätthållas. Skatteverket borde därför eftersträva en 
homogen och överblickbar tillämpning av befrielsegrunderna.

I det andra momentet när Skatteverket har rollen som första instans förmärks att möjligheten till 
befrielse av kontrollavgiften begränsas. Vid ett par tillfällen framkommer att lagens 16 § BKL 
inte beaktas, utan inriktningen är att följa lagen strikt med en schablonartad inställning till att 
kontrollavgift ska utgå. Det brister således i objektivitet. Den nystiftade lagen kan vara en 
nackdel vid myndighetsutövandet i förhållandet till vad proportionalitetsprincipen kräver. 

BKL är utformad med en viss inriktning om att alla företag ska kunna klara av att betala
kontrollavgiften. Utöver lagens bokstav måste lagens motiv studeras för att kunna taga ställning 
till och förstå befrielsegrunderna. Lagtext och motiv kan medföra konflikter men tolkningen bör 
utgå ifrån själva lagtexten.

Det finns en uppenbar risk att näringsidkare drabbas oförskyllt. Speciellt när det inte föreligger 
något uppsåt bakom felaktigheter, felet är bagatellartat eller företaget nystartat. Såväl 
näringsidkarens ekonomiska ställning som dennes rättsställning hotas genom ett alltför starkt 
allmänt kontrollintresse.

Enligt vår bedömning är det utformningen av befrielsegrunderna, vaga och diffusa, som är
orsaken till att proportionalitetsprincipen inte kan upprätthållas. Syftet med lagen är att hindra 
undandragande av skatt och avgifter. Domstolarna får därför svårigheter att inrikta sig på syftet 
vid tolkning av lagregeln om proportionalitet.

Önskvärt vore att lagstiftaren utvidgar grunderna för befrielse och inför ett starkare skydd eller 
beaktande av såväl näringsidkarens subjektiva situation i förhållande till vad som föreligger ur 
objektiva felaktigheter. 

Genom att beakta företagets ålder, företagarens ålder, utbildning, kunskaper och erfarenhet av 
näringsverksamhet, sjukdom, olycksfall, skulle möjligheten öka för befrielse. Det skulle inte 
utgöra något hinder mot lagens effektivitet, samtidigt som den primära funktionen eller det 
fiskala intresset, inte fick alltför dominerande inslag. Rättsläget skulle kunna inordnas i 
likformighetsprincipen, exempelvis vad som råder inom skatterätten. Reglerna i TL om 
skattetillägg kan vara vägledande.103

BKL har orsakat en del fall av irreparabla ekonomiska skador för näringsidkare innan deras fall 
behandlats av domstol. Dessa skadeståndsmässiga fall leder till antagandet att BKL måste
kompletteras med anståndsmöjligheter. Vi tycker att det ska vara lättare att få anstånd med 

                                                
103 Se bilaga 2
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kontrollavgiften. Om kontrollavgiften, i likhet med skattetillägget, kan jämställas med straff i 
Europakonventions mening bör automatiskt anstånd medges. Först då kan man tala om 
rättssäkerhet för näringsidkare. Anståndet skulle förhindra likvidationer och konkurser.104

                                                
104 Se avsnitt 4.7.5
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Bilaga 1

Skatteverkets utgåva om personalliggare
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Bilaga 2

5 Kap. 14 § Taxeringslagen

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller 
underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften 
med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften, skall den sättas ned till 
hälften eller en fjärdedel.
   Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig skall det 
särskilt beaktas om denna kan antas ha
1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande,
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska 
förhållandena, eller
3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.
   Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp skall 
det särskilt beaktas om
1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten,
2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att den 
skattskyldige skall påföras skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller
3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige fällts till ansvar för 
brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Lag (2003:655).


