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Förord    

Vi skulle vilja framföra ett stort tack till vår handledare Börje Leidhammar för all den 
hjälp han har bistått oss med under arbetes gång, samt den litteratur han utlånat till oss. 
Vi vill även passa på att framföra ett varmt tack till vår biträdande handledare Mats 
Tjernberg för de synpunkter han bidragit med.   

Även ett stort tack till Berit Hjort vid Karlstads universitetsbibliotek, som har lagt ner 
mycket arbete på att hjälpa oss att få tillgång till två årsböcker från Europakonventionen 
för de mänskliga rättigheterna.  

Avslutningsvis vill vi önska alla en trevlig läsning!   

Karlstad våren 2006          

Sigrid Krahé Badman    Miriam Lindberg 

       



Sammanfattning  
Skattetillägg är en del av det svenska sanktionssystemet vars syfte är att försäkra att 
skattelagstiftningen efterlevs i möjligaste mån. Europakonventionen för mänskliga 
rättigheter blev 1995 en del av svenskt lagstiftning och det har debatterats huruvida 
lagstiftningen för skattetillägg kan anses förenlig med artikel 6 i Europakonventionen. En 
av de parter som utrett och tagit ställning i frågan är 1999 års Skattetilläggskommitté, 
som i sitt betänkande ansåg att påförande av skattetillägg var att jämställas med 
anklagelse för brott och att skattetillägg därmed även omfattades av artikel 6 i 
Europakonventionen. Kommittén gjorde även bedömningen utifrån Europadomstolens 
praxis, att det strängare beviskravet ”without reasonable doubt” tillämpades i artikel 6. 
Då beviskravet för skattetillägg var att likställas med ”visat/styrkt” föreslogs en höjning 
av kravet vilket skulle motsvara ”utom rimligt tvivel”.   

Bland de remissinstanser som hade yttrat sig över kommitténs betänkande, instämde 
Ekobrottsmyndigheten i förslaget, Sveriges advokatsamfund ställde sig positiv till det, 
men efterlyste dock en mer grundlig analys, medan Riksskatteverket förhöll sig kritiska 
till kommitténs förslag. Regeringen å andra sidan, gjorde bedömningen i sin proposition 
2002/03:106 att Europakonventionen inte hade några uppställda krav på bevisningens 
höjd. Därmed ansågs det då rådande beviskravet vid påförande av skattetillägg inte strida 
mot artikel 6 i Europakonventionen. Som följd höjdes inte beviskravet i samband med 
lagändringen 2003, då ett nytt kapitel infördes i taxeringslagen (1990:324). I stället 
skedde en redaktionell ändring av begreppet ”befinns” till begreppet ”klart framgå”.  

Syftet med uppsatsen är att utifrån vad nu beskrivits, undersöka om det kan anses finnas 
något specifikt beviskrav i artikel 6 i Europakonventionen, samt vilken höjd det i så fall 
kan tillskrivas. Vidare avser vi att svara på frågan om vem av Skattetilläggskommittén 
och regeringen som kan anses ha rätt i sin bedömning gällande skattetilläggets beviskrav.   

För att kunna svara på frågan om de svenska skattetilläggsreglerna är förenliga med 
Europakonventionen, har vi gjort en kritisk analys utifrån en rättsdogmatisk metod, detta 
då vi studerat lagar, förarbete, rättspraxis osv.   

Utifrån det material vi har analyserat, har vi kommit fram till slutsatsen att det finns ett 
beviskrav i Europakonventionen, däremot kan vi endast spekulera kring vilken höjd på 
beviskravet som tillämpas. Under arbetets gång har vi funnit belägg för både 
Skattetilläggskommittén och regeringens uppfattning, men då vi anser att skälen för det 
högre kravet väger tyngre har vi valt att gå på Skattetilläggskommitténs linje om att 
beviskravet borde höjas.       
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Skattetillägg är en del av det svenska sanktionssystemet som har till syfte att försäkra att 
skattelagstiftningen efterlevs i möjligaste mån. Ända sedan Europakonventionen blev en 
del av svensk lagstiftning har det förekommit en livlig diskussion kring 
skattetilläggsreglerna och deras förenlighet med artikel 6 i Europakonventionen.1  

Kritiska företrädare har framfört flera situationer då de ansett att reglerna varit oförenliga 
med konventionen. Utgångspunkten till deras argument har varit att skattetillägg måste 
anses utgöra ett straff enligt artikel 6 i Europakonventionen. Det har bl.a. ifrågasatts om 
de objektiva kriterierna för skattetillägg kunde anses förenliga med konventionens krav 
på oskuldspresumtionen samt om uttagsprocenten var oproportionerlig i förhållande till 
handlingens straffvärde. Som motsats till detta har företrädare för den andra sidan, 
framförallt det allmänna, framhållit att konventionens bestämmelser inte kunde anses 
aktuella på de svenska skattetilläggsreglerna. Enligt deras synsätt kunde inte skattetillägg 
anses utgöra ett straff enligt Europakonventionens mening, då skattetillägg inte fick 
någon frihetsberövande konsekvens samt att varken oaktsamhet eller uppsåt utgjorde 
rekvisit för att påföra skattetillägg.   

I sitt delbetänkande kom Skattekontrollutredningen 1996 fram till att artikel 6 inte 
omfattade de svenska skattetilläggsreglerna.2 Därav blev utredningens ståndpunkt att 
bestämmelserna inte utifrån artikel 6 krävde någon lagstiftningsåtgärd.    

Under 2002 avgjordes två mål i Europadomstolen angående skattetillägg och dess 
förenlighet med konventionen.3 Domstolen kom fram till att tillämpningen av de svenska 
skattetilläggsreglerna var att anse som påföljd av brott. Reglerna ansågs generella och 
syftet både avskräckande och bestraffande, därför fann domstolen att reglerna omfattades 
av artikel 6 i konventionen. Sverige blev även fällt i Europadomstolen, då det ansågs ha 
skett en kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen.   

I februari 2001 lämnade 1999 års Skattetilläggskommitté sitt betänkande Skattetillägg 
m.m. med förslag till bl.a. ändrade skattetilläggsregler. En allmän utgångspunkt var att 
anpassa systemet för att bättre tillgodose Europakonventionens krav.4 Kommittén 
presenterade ett förslag, som exempelvis innebar införande av maximibelopp, krav på 
oaktsamhet eller uppsåt samt ett höjt beviskrav till ”utom rimligt tvivel”.5 Regeringen 
beaktade däremot enbart vissa delar av kommitténs förslag i sin proposition 2002/03:106 
(fortsättningsvis prop. 2002/03:106) och inga ändringar skedde på de ovan nämnda 

                                                

 

1 Alhager, SN, 2003, s. 613-614 
2 SOU 1996:116, s.119 
3 Meyer, SvT, 2003, s. 382-388 
4 Proposition 2002/03:106, s. 255 
5 Meyer, SvT s. 382-388  
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punkterna. År 2003 infördes som följd av utredningen ett nytt kapitel i taxeringslagen 
(1990:324).  

1.2 Problemformulering   

I utredningen av 1999 års Skattetilläggskommitté framkom att beviskravet för det 
svenska skattetillägget eventuellt stod i strid med bestämmelserna i artikel 6 i 
Europakonventionen, och utredaren ansåg därför att beviskravet borde stärkas. 
Regeringen däremot var av en annan uppfattning och ansåg att de lagändringar som 
presenterats i prop. 2002/03:106 var tillräckliga för att tillgodose att reglerna inte stred 
mot Europakonventionen.  

Utifrån ovanstående resonemang är vår undersökningsfråga:   

Vem har rätt angående beviskravets stränghet för skattetillägg, Skattetilläggskommittén 
eller regeringen?    

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utifrån undersökningsfrågan analysera om det finns ett 
särskilt beviskrav i artikel 6 i Europakonventionen. Om så är fallet, hur pass strängt kan 
det då anses vara och kan de svenska skattetilläggsreglerna anses förenliga med 
Europakonventionen på denna punkt?  

1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa arbetet till att endast undersöka beviskravet för skattetillägg 
enligt taxeringslagen (1990:324). Vi kommer enbart att översiktligt redogöra för gällande 
rätt på det relevanta skatteområdet före och efter lagändringen 2003, samt enbart redovisa 
väsentliga regler avseende brottsmål.   

Det svenska sanktionssystemet infördes 1972 och fram till idag har det under dessa år 
presenterats flera utredningar samt propositioner. Då vår uppsats behandlar beviskravet 
för skattetillägget samt dess förenlighet med Europakonventionen, och med tanke på att 
konventionen blev del av svensk lagstiftning först 1995, är inte allt material av lika stort 
intresse för vår undersökning. Av denna anledning har vi begränsat oss till att endast 
granska ett urval av de utredningar och propositioner som har framarbetats under åren.    

När det gäller den rättspraxis som kommer att analyseras, har vi valt att studera ett fåtal 
avgöranden som enligt oss är väsentliga för vårt arbete. Vi kommer främst att granska 
avgöranden från Europadomstolen som berör bevisning. Med tanke på att 
Europadomstolen i sina avgörande ofta hänvisar tillbaka till andra uttalanden från tidigare 
mål, kommer vi i första hand att lyfta fram de rättsfall där uttalandena gjordes för första 



 

5

 
gången. Då fallen Janosevic och Västberga handlar om det svenska skattetillägget har vi 
valt att granska dessa fall mer ingående. Vi kommer även att avgränsa oss till att 
kortfattat nämna några rättsfall från Regeringsrätten, där frågan om bl.a. presumtioner har 
behandlats.      

I arbetet kommer vi att redogöra för de remissyttranden som har gjorts över 
Skattetilläggskommitténs betänkande. Riksskatteverket, Sveriges advokatsamfund, 
Ekobrottsmyndigheten samt Malmö tingsrätt har yttrat sig. Då vi inte lyckats få tag på 
remissvaret från Malmö tingsrätt kommer vi inte att närmare redogöra för deras åsikt 
angående bevisreglerna.   

Förutom avgränsningarna ovan, kommer vi även att göra vissa avgränsningar löpande 
under arbetet.   
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1.5 Disposition  

Avsikten med dispositionen är att beskriva hur undersökningen är upplagd och därmed 
underlätta för läsaren, samt att kortfattat redogöra för innehållet i varje kapitel.   

Kapitel 2: Metod 
I metodavsnittet redogör vi kortfattat för vilken typ av undersökning vi har gjort samt val 
av metod. Vi förklarar även vilka de centrala begreppen är för vårt arbete. Vidare förs en 
diskussion om hur vi gått tillväga för att undersökningen ska uppnå god validitet samt 
reliabilitet. I avsnittet kommer vi även att översiktligt redogöra för de olika 
tolkningsmetoder vi använt oss av.   

Kapitel 3: Teori 
I teoriavsnittet redogörs det för gällande rätt på det aktuella området, både före samt efter 
lagändringen 2003. Det kommer även att ges en beskrivning av vissa förarbeten som 
förekommit under de senaste åren. Härutöver kommet det även kortfattat att redogöras 
för Europakonvention samt innehållet i artikel 6. Avsnittet har till syfte att ge läsaren en 
ökad förståelse för ämnet.  

Kapitel 4: Empiri 
Empiriavsnittet baseras framförallt på avgöranden från Europadomstolen, men även 
Regeringsrätten. Rättsfallen kommer att beskrivas kortfattat med utgångspunkt från 
uppsatsens problemformulering och syfte.    

Kapitel 5: Analys 
Utifrån empiri- och teoriavsnittet kommer rättsfallen att analyseras. De argument som 
framfördes i betänkandet av 1999 års Skattetilläggskommitté samt i regeringens prop. 
2002/03:106, kommer att granskas och diskuteras.    

Kapitel 6: Sammanfattade slutsatser 
I det sammanfattande avsnittet redovisas de slutsatser som vi kommer fram till utifrån 
analysen. Vidare besvaras undersökningsfrågan utifrån uppsatsens syfte.   

Kapitel 7: Avslutande reflektioner 
I det avslutande kapitlet redogör vi för våra synpunkter samt åsikter kring resultatet av 
arbetet, samt diskuterar de ställningstaganden vi kommit fram till. Vi kommer även att ge 
vissa förslag till fortsatt forskning.    
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2 Metod  

Juridiken som vetenskap inrymmer framförallt analys och bearbetning av ett omfattande 
material bestående av lagregler, domstolsavgöranden etc. vilket på olika sätt belyser 
rättsreglernas innehåll samt deras tillämpningsområden.6 Att systematisera och tolka detta 
material, dvs. gällande rätt, är rättsdogmatikens primära uppgift.7   

Vi har använt oss av rättsdogmatisk metod för att utifrån vårt syfte studera det 
formulerade undersökningsproblemet. Det innebär att vi har använt lagstiftning, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin med avsikt att beskriva samt analysera innehållet i ett 
urval av rättsfall.  

Vi har valt att göra en kritisk analys över de ställningstaganden som presenterades i 
utredningen av 1999 års Skattetilläggskommitté samt i prop. 2002/03:106 av regeringen, 
gällande om det svenska beviskravet för att påföra skattetillägg kunde anses förenligt 
med artikel 6 i Europakonventionen. Som ett första steg i detta arbete har vi därför tagit 
del av och granskat Skattetilläggskommitténs betänkande samt regeringens förslag. 
Därefter har vi studerat och analyserat rättsfall från framförallt Europadomstolen i vilka 
uttalanden gjorts angående artikel 6.1 och 6.2, då med avseende på framförallt 
bevisfrågor. Syftet med detta har varit att undersöka om det kan anses finnas ett 
beviskrav enligt Europakonventionen, samt vilken stränghet det i sådana fall kan anses 
ha. Eftersom det inte finns någon dom angående beviskravet för tillämpningen av artikel 
6, har vi sökt efter domar som berör bevisningen i samband med åberopande av artikel 6. 
Det har visat sig vara mycket svårt att utifrån vår undersökning finna relevanta domar. 
Av denna anledning har vi därför valt att endast granska ett fåtal domar, vilka enligt oss 
är de mest väsentliga för vår undersökning. Vissa utvalda rättsfall är inte av lika stor 
betydelse, men har ändå refererats till då vi anser att dessa är av värde för vår 
analysdiskussion. Utifrån de resultat som framkommit i analysen av Europadomstolens 
praxis har vi därefter försökt dra en parallell till vår jämförelsepunkt, dvs. det beviskrav 
som fortfarande gäller för påförande av skattetillägg enligt svensk skattelagstiftning. 
Därefter har vi besvarat vår undersökningsfråga; rörande vem av Skattetilläggskommittén 
och regeringen som enligt vår uppfattning kan anses ha gjort den mest korrekta 
bedömningen i frågan om bevisningens höjd. I ett avslutande kapitel har vi sedan valt att 
reflektera över samt ifrågasätta de uppgifter och argument som framförts under arbetets 
gång.   

För att tillförsäkra en hög reliabilitet, dvs. frånvaro av slumpmässiga mätfel, har vi vid 
analysering av rättsfallen i möjligaste mån läst samt översatt rättsfallen tillsammans.8  

Detta då rättsfallen från Europadomstolen är skrivna på engelska vilket för oss innebär en 
främmande terminologi. Vi har även valt att citera vissa enligt oss ”nyckelmeningar” på 
det språk domarna är skrivna för att på så sätt öka reliabiliteten, men syftet har även varit 

                                                

 

6 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9  
7 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33 
8 Esaiasson, Metodpraktikan, s. 67  
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att ge läsaren en tydligare bild. Vi är dock medvetna om att det finns en risk att vi trots 
detta kan ha feltolkat materialet.   

Avsikten med att försöka formulera en tydlig undersökningsfråga samt att definiera 
centrala begrepp har varit att eftersträva en god validitet, dvs. att vi undersöker det vi 
påstår oss undersöka.9 De centrala begreppen i uppsatsen är beviskrav och bevisbörda. 
Beviskrav kan definieras som de krav som ställs för att ett yrkande ska kunna ges bifall 
vid tillämpningen av en speciell regel.  Bevisbörda syftar dels på vad som behöver vara 
fastställt för att ett yrkande ska kunna ges bifall, dels på vem som bär ansvaret för att så 
blir fallet.10 Anledningen till att dessa är våra centrala begrepp är att skatteverket och 
domstolar inte kan fatta beslut utan hänsyn till uppställt beviskrav samt bevisbörda.   

För att vårt slutliga resultat ska kunna anses vara giltigt är det av stor betydelse att 
validiteten och reliabiliteten håller hög kvalitet, då dessa två begrepp tillsammans utgör 
grunden för tillförlitliga resultat.   

Med anledning av att vår undersökning är en kritisk analys och då vi inte kommer att ha 
något att generalisera till, kommer ingen allmängiltighetsförklaring av resultaten att 
göras.       

När det gäller arbetets upplägg samt skrivregler har vi iakttagit de anvisningar som följer 
av boken Att skriva juridik11. Avseende fotnotsapparaten har vi valt att sätta noten efter 
första meningen och därefter gäller hänvisningen fram till nästa fotnot.   

2.1 Tolkningsmetoder  

Vad gäller vår tolkning av materialet i uppsatsen kan redan nu nämnas att 
Europakonventionen har haft betydelse för den svenska lagstiftningen sedan en lång tid 
tillbaka.12 När Europakonventionen 1995 blev en del av svensk lagstiftning infördes även 
en bestämmelse i regeringsformen 2 kap. 23 §, med innebörden att ingen lag får meddelas 
i strid med konventionen. Följaktligen ska därför svensk rätt tolkas med hänsyn till 
bestämmelserna i Europakonventionen. Även innan Europakonventionen inkorporerades 
i svensk lag hade konventionen dock betydelse för svensk lagstiftning, genom att 
tillämpning av fördragskonform tolkning hade blivit allt vanligare. Denna 
lagtolkningsmetod innebär att svensk lag bör tolkas i enlighet med Sveriges 
internationella åtagande samt åtagandenas innebörd utifrån konventionsorganens 
utvecklade praxis, med andra ord ska svensk rätt tolkas i ljuset av den praxis som vuxit 
fram i Europakonventionen.   

För att tolka de argument som Skattetilläggskommittén samt regeringen har framfört, har 
vi främst använt oss av en objektiv lagtolkningsmetod. Vid denna tolkningsmetod är 
                                                

 

9 Esaiasson, Metodpraktikan, s.  61 
10 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 61-62 
11 Jensen m.fl, Att skriva juridik: regler och råd 
12 Prop. 1993/94:117, s. 11-12 
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utgångspunkten textens språkliga innebörd och texten tolkas i sin rättsliga kontext.13 

Detta innebär att vi har tolkat förarbetena utifrån deras språkliga betydelse. För att få en 
klarare bild av kommitténs uppfattning i frågan om beviskravet för skattetillägg kunde 
anses förenligt med Europakonventionen, valde vi att göra en typ av subjektiv 
lagtolkning. Tolkningsmetoden innebär att man t.ex. genom frågor eller historiska 
efterforskningar försöker fastställa vad domarna som skrev avgörandet menade.14 Vi har 
alltså studera tidigare utredningar på området för att på så sätt till viss del belysa motiven 
till lagstiftningen. Vi har även använt oss av en teleologisk lagtolkning, vilket innebär att 
lagens ändamål beaktas.15 Detta då vi har försökt att fastställa ändamål med lagförslagen, 
som exempel att den svenska lagstiftningen ska överensstämma med 
Europakonventionen.   

När det gäller tolkningen av rättsfallen från Regeringsrätten har vi i första hand utgått 
ifrån en objektiv lagtolkningsmetod då vi främst behandlat texten i domarna.   

Då Europadomstolen inte tillämpar förarbeten i den meningen som det görs i Sverige, har 
vi valt att inte tillämpa en subjektiv lagtolkningsmetod utan i stället en objektiv 
rättfallstolkning. Detta har inneburit att vi har utgått ifrån texten i domarna. Genom att 
återge bakgrunden i fallen har vi eftersträvat att göra en tolkning av rättsfallen utifrån 
dess rättsliga kontext. Därutöver har vi även använt oss av bokstavstrogen tolkningen, 
dvs. beskrivit textens språkliga innebörd, då vi studerat och analyserat vissa enligt oss 
”nyckelmeningar” i domarna.16 Närmare bestämt har vi studerat begrepp och uttryck som 
tillämpats i avgörandena. Därutöver har vi även gjort paralleller till hur de ord och 
uttryck som finns i avgörandena från Europadomstolen används i t.ex. den svenska 
straffrätten.   

När vi har tolkat avgöranden från Europadomstolen har vi även tagit hänsyn till att det är 
Europadomstolen som ansvarar för att tolka Europakonventionen och att detta ska ske i 
enlighet med de internationella tolkningsprinciperna i Wiendeklarationen.17 Som 
huvudprincip gäller att Europakonventionen ska tolkas utifrån dess ordalydelse, men med 
hänsyn till bestämmelsernas sammanhang och syfte. Av betydelse är även den autonoma 
tolkningen, som innebär att begreppen i konventionen ska ges ett gemensamt materiellt 
innehåll, oberoende av konventionsstaternas rättsliga klassificering. I sammanhanget är 
det dessutom viktigt att påpeka att Europadomstolen tillämpar en dynamisk tolkning, 
vilket innebär att domstolen inte är rättsligt bundna av sina tidigare avgöranden. En 
närmare genomgång av de tolkningsmetoder som tillämpas i Europakonventionen, ges i 
avsnitt 3.1.3.      

                                                

 

13 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 105 
14 Ibid., s. 105 
15 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 56 
16 Ibid., s. 50 
17 Ovey och White, European Convention on Human Rights, s. 27-35 
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3 Teori  

3.1 Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna  

År 1949 bildade tio europeiska länder, däribland Sverige, Europarådet.18 Rådet bildades 
för att stärka freden efter andra världskriget och dess syfte var att skapa ett samarbete 
mellan medlemsländerna med hjälp av demokrati och rättstatlighet. En viktig uppgift var 
att tillsammans skapa en respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande 
friheterna.     

På initiativ av Europarådet utarbetades ett förslag till konvention inom rådets ramar som 
trädde ikraft den 3 september 1953.19 Sverige undertecknade Europakonventionen den 28 
november 1950 och ratificering skedde den 4 februari 1952. Efter ikraftträdandet 
upprättades två organ, Europeiska kommissionen och Europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter. Dessa två organ hade tillsammans med Europarådets kommitté till 
uppgift att övervaka konventionens efterlevnad.20 Med tiden ökade dock kritiken mot 
övervakningssystemet och det blev nödvändigt med en reformering. Systemet behövde 
bli mer effektivt och i samband med att antal konventionsstater blev allt fler växte även 
behovet av anpassning. Resultatet blev den s.k. Wiendeklarationen från 1993 vars syfte 
var att stärka fri- och rättighetsskyddets effektivitet, förkorta förfarandet samt att 
upprätthålla verksamhetens höga kvalitet. Genom reformen inrättades även en ny 
domstol, den s.k. Europadomstolen, som fick ersätta kommissionen och domstolen.   

Sverige har som konventionsstat, förpliktat sig gentemot de andra konventionsstaterna, 
att folkrättsligt beakta de åtaganden som följer av Europakonventionen.21 Trots att 
konventionen före 1995 inte var internt gällande rätt, hade den ändå stor betydelse för det 
interna lagstiftningsarbetet samt rättstillämpningen. Den allmänna principen om 
fördragskonform lagtolkning av Europakonventionen har med tiden blivit allt mer 
betydelsefull för den svenska lagtolkningen.22 Principen innebär att svensk lag bör tolkas 
i enlighet med Sveriges internationella åtagande samt åtagandenas innebörd utifrån 
konventionsorganens utvecklade praxis.  

1993 tillsattes Fri- och rättighetskommittén med uppgift att granska om fri- och 
rättighetsskyddet i den interna rätten behövde förstärkas samt att se över 
Europakonventionens tillämplighet. Kommittén fann i sitt slutbetänkande att svensk 
lagstiftning i princip kunde anses vara i överensstämmelse med Europakonventionen. 23 

Utredningen påpekade dock att det eventuellt kunde finnas vissa delar av svensk rätt som 
inte överensstämde med Europakonventionens krav. Detta gällde exempelvis vissa 

                                                

 

18 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 17 
19 Prop. 1993/94:117, s. 10-11 
20 Petersson, Europakonventionen – en praktisk introduktion, s. 11-13 
21 Prop. 1993/94:117, s. 11 
22 Ibid., s. 12 
23 SOU 1993:40, s. 128 
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straffliknande administrativa påföljderna och Fri- och rättighetskommittén anfördes bl.a. 
att skattetillägg eventuellt skulle kunna omfattas av artikel 6 i Europakonventionen.   

I prop. 1993/94:117 instämde regeringen i kommitténs bedömning gällande 
Europakonventionens förhållande till 2 kap. regeringsformen.24 Regeringen gjorde 
bedömningen att en inkorporering av Europakonventionen hade till syfte att stärka 
medborgarnas fri- och rättighetsskydd. Vidare menade regeringen att detta skydd skulle 
stärkas genom en inkorporering, då skyddet i konventionen var starkare jämfört med det 
som fanns i regeringsformen. Regeringen anförde att det skydd som gavs i svensk 
grundlag i vissa avseende var mer långtgående än det som gavs av Europakonventionen, 
dock inte i alla avseenden. Som exempel ansågs konventionens skydd för rätten till 
domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter, sakna motsvarighet i 
regeringsformen. Genom en inkorporering skulle lagstiftaren vara bunden att iaktta både 
den svenska grundlagen samt Europakonventionen, medan medborgarna skulle bli 
berättigade till ett mer effektivt skydd. Detta då skydd från både regeringsformen och 
Europakonventionen är tillämpligt samt att medborgarna själva skulle kunna åberopa den 
rättsregel som efter den rådande situationen skulle ge starkast skydd. Vidare 
konstaterades att Sverige utan en inkorporering skulle vara folkrättsligt skyldigt att tillse 
att den svenska lagstiftningen upprätthölls på ett sätt som motsvarades av konventionens 
krav. Av denna anledning ansågs det angeläget att hålla sig à jour med den 
rättsutveckling som skulle komma att ske i framtida avgöranden från 
konventionsorganen.  

I och med Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995 blev Europakonventionen en del 
av svensk lag.25 I samband med detta infördes även en bestämmelse i 2 kap. 23 § 
regeringsformen, som innebär att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid mot 
konventionen.   

”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.”26  

Paragrafen vilken alltså markerar Europakonventionens betydelse, får följden att 
lagprövningsregeln i 11 kap. 14 § regeringsformen ska tillämpas av rättstillämpande 
organ vid en eventuell normkonflikt.27 Det innebär att om en föreskrift står i strid mot en 
överordnad lag får den inte tillämpas. Är det däremot riksdagen eller regeringen som 
beslutat om föreskriften, krävs att felet är uppenbart för att tillämpningen ska förbjudas.   

Regeringen påpekade dock att det faktum att en författning, som t.ex. taxeringslagen 
(1990:324), grundas på en internationell konvention inte i sig kan anses innebära att den 
har företräde framför andra författningar.28 Som en allmän tolkningsprincip gäller ändå 

                                                

 

24 Prop. 1993/94:117, s. 39-40 
25 Petersson, Europakonventionen – en praktisk introduktion, s. 11 
26 Regeringsformen (1974:152), 2 kap. 23 § 
27 Karnov, del 1, s. 8 
28 Prop. 1993/94:117, s. 37 
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att författningar är förenliga med Sveriges internationella åtaganden och som en 
konsekvens därav ska tolkas i fördragsvänlig anda, s.k. fördragskonform tolkning.   

För att upprätthålla och stärka Europakonventionens skydd har det under årens lopp 
antagits elva tilläggsprotokoll.29  

3.1.1 Artikel 6   

Artikel 6 i Europakonventionen, (se bilaga 1) handlar om rätten till en rättvis rättegång 
och består av 3 huvudpunkter.   

3.1.1.1 Artikel 6.1 ”Rättvis rättegång”  

I den första punkten fastslås att var och en, såväl fysiska som juridiska personer, är 
berättigad till en rättvis och offentlig rättegång vid prövning av civila rättigheter och 
skyldigheter samt vid anklagelse för brott.30 Domstolsprövningen ska ske inom skälig tid 
samt inför en opartisk och oavhängig domstol som upprättats enligt lag.   

Med ”civila rättigheter och skyldigheter” avses en tvist av reell och seriös natur, däremot 
kan man inte entydigt säga vad som innefattas i begreppet. Dock ska tvisten ha en 
förankring i den inhemska rättsordningen.    

Begreppet ”brott” har fått en autonom innebörd (se avsnitt 3.1.3) av Europadomstolens 
praxis och utgör ett rekvisit för tillämpningen av artikel 6, dvs. en förutsättning för att 
artikelns rättsäkerhetsgarantier ska kunna åberopas.31 Vid bedömningen av anklagad för 
brott utgår domstolen från tre kriterier; vilka för första gången fastställdes i fallet Engel 
m.fl. mot Nederländerna, dom den 8 juni 1976. Det första kriteriet är (1) klassificeringen 
i den nationella rätten. Det innebär att om det enligt nationell rätt tydligt framgår att det 
rör sig om ett straffrättsligt förfarande, går Europadomstolen inte vidare till de andra två 
punkterna, utan fallet omfattas av artikel 6. Om inte blir nästa punkt att undersöka (2) 
överträdelsens natur. Framförallt två faktorer är av betydelse i denna bedömning, dels 
bestämmelsens räckvidd och dels dess syfte. Domstolen skiljer på om bestämmelsen är 
av generell karaktär och gäller samtliga medborgare, eller om den endast riktar sig till en 
viss grupp. Den andra faktorn innebär att en handling ses som straffrättslig om syftet inte 
är att kompensera för skada, utan att ses som avskräckande och bestraffande. Ett 
alternativ till kriteriet två är att beakta (3) påföljdens natur och stränghet. Med påföljdens 
natur avses vad den består i, t.ex. frihetsberövande eller någon typ av sanktion. För att 
Europadomstolen ska jämställa handlingen med brott krävs en viss nivå av stränghet. 
Enligt befintlig praxis är det dock svårt att exakt påvisa var gränsdragningen går, för att 
påföljden med hänsyn till sin stränghet ska ses som straffrättslig.   

                                                

 

29 Ovey och White, European Convention on Human Rights, s. 8 
30 Petersson, Europakonventionen – en praktisk introduktion, s. 21 
31 SOU 2001:25, s. 133-136 
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Tidpunkten för när rättigheterna i artikel 6 blir tillämpliga avgörs av begreppet 
”anklagad”, vilket främst har stor betydelse för rätten till domstolsprövning och rätten till 
rättegång inom skälig tid.32 Trots att det genom nationell lagstiftning föreligger en 
anklagelse innebär det inte att Europadomstolen är bunden av att göra samma 
bedömning, då begreppet har fått en autonom betydelse genom praxis. Enligt 
konventionen infaller tidpunkten för anklagelse när myndigheter har vidtagit någon 
åtgärd som resulterat i att en persons situation väsentligt har påverkats p.g.a. den 
misstanke som riktats mot individen. Slutet för den tid som ska bedömas utifrån artikel 
6.1 anses vara den tidpunkt då en slutlig dom är förhanden.  

3.1.1.2 Artikel 6.2 ”Oskuldspresumtionen”  

Oskuldspresumtionen innebär att den som blir anklagad för brott ska betraktas som 
oskyldig till dess att hans skuld blivit fastställd med stöd av lag.33 Domstolen får inte utgå 
ifrån att den tilltalade är skyldig för det den anklagas för under processens gång, för att 
därmed även förhindra att domstolen påverkar andra parter i målet. Åklagaren är den som 
har hela bevisbördan och varje tveksamhet ska tolkas till den anklagades fördel.   

3.1.1.3 Artikel 6.3 ”Minimirättigheter”  

Det sista stycket i artikel 6 innebär att den som blivit anklagad för brott har vissa 
minimirättigheter.34 Ett exempel är att den anklagade utan dröjsmål har rätt att bli 
informerad om grunderna samt innebörden av anklagelsen. Även rätten att förhöra 
vittnen, bistås av tolk m.m. tillhör minimirättigheterna uppställda i Europakonventionen.  

3.1.2 Europadomstolen  

För att säkerhetsställa att Europakonventionen efterlevs kan staterna ställas till svars inför 
Europadomstolen i Strasbourg, som är en oberoende domstol.35 Domstolen fastställer i 
sin dom om en stat har brutit mot konventionen eller inte, och besluten är rättsligt 
bindande. Däremot är inte domstolen någon överinstans till nationella domstolar och 
myndigheter, dvs. Europadomstolen innehar inte kompetens att ändra eller undanröja ett 
beslut som har fattats av en nationell domstol eller myndighet. Skulle Europadomstolen 
komma fram till att det skett en kränkning av Europakonventionen konstateras detta i en 
dom och staten kan i samband med detta åläggas att betala skadestånd till den klagande.   

Vid ett klagomål, efter att samtliga inhemska rättsmedel uttömts, råder en 
preskriptionsfrist om sex månader inom vilken ett klagomål måste anhängiggöras för att 
inte möjligheten till prövning i Europadomstolen ska gå förlorad.  

                                                

 

32 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 227 
33 Peterson, Europakonventionen – en praktisk introduktion, s. 25 
34 Ibid., s. 26 
35 Ibid., s. 37 



 

14

 
3.1.3 Tolkningsmetoder som tillämpas av Europadomstolen  

Europadomstolen har ansvar för att tolka konventionen i enlighet med de internationella 
tolkningsprinciperna i Wiendeklarationen.36 Det är viktigt att se konventionen som en 
helhet för att undvika att det uppstår konflikter mellan dess bestämmelser. Enligt 
huvudregeln ska traktater tolkas utifrån dess ordalydelse, men med hänsyn till 
bestämmelsernas sammanhang och syfte.   

I Pfundersfallet har det konstaterats att Europakonventionen ska tolkas utifrån ett 
objektivt perspektiv:37   

”the obligations undertaken by the High Contracting Parties in the Convention are essentially of 
an objective character, being designed rather to protect the fundamental rights of individual 
human beings from infringement by any of the High Contracting Parties than to create subjective 
and reciprocal rights for the High Contracting Parties themselves.”38  

En tolkningsprincip som har stor betydelse för artikel 6 är autonom tolkning. Den innebär 
att konventionens begrepp ska ges ett gemensamt materiellt innehåll, som är oberoende 
av konventionsstaternas rättsliga klassificering. I praxis har alltså Europadomstolen gett 
vissa begrepp i konventionen en självständig innebörd, s.k. autonoma begrepp.  

Ytterligare en viktig tolkningsprincip är proportionalitetsprincipen, som genomgående 
återspeglas i Europakonventionen.39 Principen kan sägas vara ett rättesnöre vid 
tolkningen av konventionens artiklar, och har som syfte att skapa en balans mellan 
samhälliga behov och individens rättigheter. Som följd ska staten välja en mindre 
ingripande form av begränsning framför en mer ingripande och dessutom ska åtgärden stå 
i rimlig proportion till vad den ska åstadkomma. För artikel 6 är även principen viktig 
gällande rätten att få tillträde till domstol.40 I målet Ashingdane mot Storbritannien, dom 
1985, klargjorde Europadomstolen att en begränsning som förhindrar rätten till 
domstolsprövning inte är förenligt med artikel 6.1, med undantag för om det finns ett 
befogat syfte och proportionaliteten mellan åtgärden och syftet saknar rimlig relation.   

Europadomstolen är inte bunden av sina tidigare domar, utan har möjlighet att tillämpa en 
dynamisk tolkning.41 Tanken är att Europakonventionen ska ges en dynamisk tolkning 
utifrån staternas samhällsutveckling och rättsuppfattning. Normalt sett följer dock 
domstolen sina tidigare avgöranden, men vid behov finns möjligheten att avvika för att 
därmed utvidga eller ändra praxis.  

                                                

 

36 SOU 2001:25, s. 129 
37 Ovey och White, European Convention on Human Rights, s. 34 
38 App. 788/60, Austria v. Italy, YrB 4, s. 138 
39 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätt, s. 59 
40 SOU 2001:25, s. 130 
41 Ibid., s. 129 
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3.2 Historik om skattetillägg  

Efter hård kritik mot det tidigare straffrättsliga systemet framlades ett lagförslag som 
trädde ikraft den 1 januari 1972.42 Därmed infördes för första gången regler om 
skattetillägg vid oriktig uppgift. Efter att även dessa regler utsatts för hård kritik tillsattes 
1975 en ny utredning, Skattetilläggsutredningen, med syfte att se över reglerna. Trots 
detta skedde inga större förändringar. I samband med den nya taxeringslagen (1990:324) 
som började tillämpas vid 1991 års taxering genomfördes dock förändringar för 
påförandet av skattetillägg. Under årens lopp har det tillsatts flera utredningar som lett till 
mindre justeringar.   

1999 års Skattetilläggskommitté avlämnade 2001 sitt slutbetänkande Skattetillägg m.m.43 

Förslaget har därefter behandlats inom lagstiftningsprocessens olika instanser. Under 
2003 lämnade regeringen prop. 2002/03:106 till riksdagen, som endast till vissa delar 
överrensstämde med Skattetilläggskommitténs förslag. Kort därefter fattade riksdagen ett 
beslut angående nya regler. 
. 

3.3 Gällande regler före 2004 års taxering  

Tidigare fanns det enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324) tre omständigheter då 
skattemyndigheten skulle ålägga en skattskyldig skattetillägg.44 Om den skattskyldige på 
något annat sätt än muntligen hade lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och 
denna var oriktig, eller om den oriktiga uppgiften hade lämnats i ett mål om taxering och 
uppgiften inte hade godtagits efter prövning i sak. En tredje grund var skönstaxering. 
Begreppet oriktig uppgift innebar förutom rent osanna uppgifter även uppgifter som var 
delvis sanna, men också omständigheten att uppgift utelämnas helt. Däremot kunde inte 
ett oriktigt yrkande utgöra en oriktig uppgift och därmed inte heller föranleda att 
skattetillägg togs ut. För att få påföra skattetillägg krävdes även ett orsakssamband 
mellan den oriktiga uppgiften och skatteuttaget, däremot behövde det inte leda till en 
beloppsmässig ändring. Skattemyndigheten hade bevisbördan för att påvisa att det 
förekommit en oriktig uppgift. Underlaget som skattetillägg beräknades på kunde bl.a. 
utgöra inkomstskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Skattetillägget togs normalt 
ut med 40 procent av den undanhållna skatten, vid moms däremot 20 procent.         

Det fanns fyra olika situationer då skattetillägg inte skulle tas ut. (1) Vi felräkning eller 
misskrivning där felet var uppenbart. (2) Om rättelse i samband med inkomst av tjänst 
eller inkomst av kapital har gjorts eller kunnat göras med ledning av kontrolluppgifter. 
(3) Avvikelsen avsåg bedömningen av ett yrkande och avvikelsen inte gällde uppgift i 
sak. (4) Den sista grunden var om den skattskyldige frivilligt gjort en rättelse.   

                                                

 

42 Almgren och Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 16 
43 Alhager, SN, 2003, s. 623  
44 SOU 2001:25, s. 85-94  
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Under vissa förutsättningar skulle den skattskyldige helt befrias från avgift. Då 
felaktigheten eller underlåtenheten kunde antas ha ett samband med den skattskyldiges 
ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållanden och då dessa framstod 
som ursäktliga. Detsamma gällde om avvikelsen kunde anses ursäktlig med hänsyn till 
uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet. Slutligen kunde befrielse ske om 
det framstod som uppenbart oskäligt. Var beloppet obetydligt kunde även det undanröja 
avgiften.    

3.3.1 Beviskrav och placering av bevisbörda i skatteprocessen resp. brottsmål   

Som huvudregel i skatteprocessen vilar bevisbördan på den skattskyldige vid yrkande av 
avdrag i deklarationen eller vid begäran av omprövning.45 På intäktssidan i den ordinarie 
taxeringen ska däremot skatteverket göra det ”sannolikt” att den skattskyldige haft en 
intäkt, dvs. skatteverket har bevisbördan. När det gäller skattetillägg däremot har 
skatteverket alltid bevisbördan, detsamma gäller för eftertaxering och efterbeskattning. 
Vid lagens tillkomst var förutsättningen för att ta ut skattetillägg att en uppgift som 
lämnats av skattskyldig ”befinns” oriktig. På den allmänna sannolikhetsskalan för 
beviskrav som består av antagligt, sannolikt, visat/styrkt och uppenbart, anses ”befinns” 
motsvara visat/styrkt. Det innebär ett högre beviskrav jämfört med den ordinarie taxering.  

I straffprocessen ska ett rättsfaktum vara ställt ”utom rimligt tvivel” för fällande dom och 
det är åklagaren som har bevisbördan i brottsmål.46 Det är viktigt att skilja mellan 
begreppen beviskrav och bevisvärdering.47 Beviskrav är en rättsfråga, vilket kan ses som 
en abstrakt norm som bestäms genom en rättsregel. Bevisvärdering däremot är en 
sakfråga, vilket innebär att en bedömning görs i det enskilda fallet av hur bevisen 
förhåller sig till normen. Det innebär att beviskravet är det samma i alla brottsmål, men 
att kravet på underlaget för fällande dom varierar mellan olika brottsmål. Det finns i 
lagstiftningen ingen definition av beviskravet, utan det har överlämnats åt praxis. Enligt 
rättegångsbalken behöver saken endast vara ”bevisad”.   

Det finns inte heller någon speciell metod vid bevisvärdering, utan prövningen ska 
stödjas på principen om fri bevisprövning. I ett flertal avgöranden har Högsta domstolen 
slagit fast att det för fällande dom krävs att den tilltalades skuld är ”ställd utom rimligt 
tvivel”. Brottet kan anses styrkt om alla rimliga alternativa förklaringar kan uteslutas, om 
det däremot uppstår ett rimligt tvivel ska de tilltalade frias. För att bevisvärdering ska 
kunna ske på ett fullgott sätt måste domstolen ha tillgång till ett utredningsunderlag som 
”målets beskaffenhet kräver” för att i det enskilda fallet kunna utesluta en friande dom.     

Enligt Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet,  är begreppet 
”styrkt” i tvistemål i sin egentliga mening inte något beviskrav utan en synomyn till 
begreppet ”visat” och ”bevisat”. Samtliga begrepp innebär att bevisen i det aktuella fallet 
varit tillräckliga för att uppfylla bevisbördan. ”Styrkt” talar endast om att bevisen har 

                                                

 

45 Almgren och Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 63-65 
46 Kamtsan och Leidhammar, JT, 2002/03, s. 234  
47 Diesen, JT, s. 525-534 
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varit tillräckliga, därmed inte hur stark bevisning som krävts. Som ett resultat av detta bör 
användandet av begreppet ”styrkt” i brottsmål inte ges någon annan innebörd än att 
brottet blivit ”ställt utom rimligt tvivel”. Gällande tvistemål däremot, bör ”styrkt” ges 
innebörden av att domstolen tillämpar ”normalkravet”. Natalie Kamtsan, biträdande jurist 
vid advokatfirman Foyen, och Börje Leidhammar, skattejurist och adj. professor vid 
Karlstads universitet, delar dock inte Diesens uppfattning på denna punkt.48 De menar att 
begreppet ”styrkt” i tvistemål är ett beviskrav. De anför att om domstolen i ett mål om 
eftertaxering finner ett rättfaktum ”styrkt” kan det knappast vara så att domstolen anser 
det vara ”styrkt” att det är ”mycket sannolikt” att ett rättsfaktum föreligger. Enligt 
Kamtsan och Leidhammar är det svårt att fastställa höjden på vilken bevisning som krävs 
för att påföra skattetillägg. Vidare konstaterar de att det är besvärligt att avgöra hur 
förvaltningsdomstolarna har gjort sina bevisvärderingar samt vilka omständigheter som 
ligger till grund.   

3.4 Förslag från 1999 års Skattetilläggskommitté  

På regeringens initiativ tillsattes 1999 en utredning med uppdrag att kartlägga 
skattetilläggsreglernas tillämpning.49 Syftet var att utforma ett sanktionssystem med 
fokus på effektivitet, rättsäkerhet, förutsebarhet och likformighet, samt med hänsyn till 
Europakonventionens krav. I kommitténs betänkande Skattetillägg m.m. från 2001 gavs 
följande förslag angående begreppet oriktig uppgift och beviskrav:  

”Grundförutsättningen för att skattetillägg skall utgå bör liksom nu vara att den 
skattskyldige i deklaration eller annars under förfarandet har lämnat en uppgift 
som visar sig vara oriktig. Oriktigheten måste kunna fastslås utan rimligt tvivel.  

Den skattskyldige skall aldrig anses ha lämnat en oriktig uppgift när de 
uppgifter som han har lämnat är tillräckliga för att ett riktigt beskattningsbeslut 
skall kunna fattas.”50 

 

Bakgrunden till detta förslag var enligt utredningen att de svenska skattetilläggsreglerna 
med stor sannolikhet var att se som ett straff utifrån Europakonventionen och därmed 
ansågs artikel 6 tillämplig.51 Denna bedömning grundades på att Europadomstolen bl.a. 
hade slagit fast att det schweiziska skattetillägget omfattas av artikel 6. Samma 
bedömning gjordes av Regeringsrätten avseende de svenska skattetilläggsreglerna i målet 
RÅ 200 ref 66 I.   

Skattetilläggskommittén konstaterade att det internationellt sett krävs att beviskravet för 
fällande dom i brottsmål är ”beyond reasonable doubt”.52 Detta begrepp, ”utom rimligt 
tvivel”, är även väl vedertaget inom svensk rätt. Avseende beviskravets stränghet, 
konstaterade kommittén även att det inte utifrån Europadomstolen praxis gick att 

                                                

 

48 Kamtsan och Leidhammar, JT, 2002/03, s. 235 
49 SOU 2001:25, s. 65 
50 Ibid., s. 210 
51 Ibid., s. 159 
52 Ibid., s. 210-212 
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fastställa vilken höjd på bevisning som krävs.53 I detta sammanhang nämndes två domar 
från Europadomstolen som ofta hänvisas till i litteratur, det s.k. Pfundersmålet och 
Barberà, Messegué och Jabardo-fallet. I dessa två mål ställde konventionsorganen höga 
krav på bevisning. Däremot lyfte även Skattetilläggskommittén fram kommissionens 
uttalande i Pfundersfallet om att artikel 6.2 kräver att en domstol finner den anklagade 
skyldig endast p.g.a. bevisning som tillräckligt starkt i lagens ögon fastställer hans skuld.  

Utifrån de uttalanden som Europadomstolen hade gjort gällande rättsliga presumtioner, 
bl.a. i fallet Salabiaku mot Frankrike, drog kommittén slutsatsen att Europadomstolen 
inte utan vidare skulle godta ett resonemang som byggde på att en nationell domstol 
presumerar att den tilltalade är skyldig trots att det föreligger rimligt tvivel. Trots att det 
inte uttryckligen framgår av något avgörande gjorde ändå kommittén följande bedömning 
angående vilket beviskrav som tillämpas i Europadomstolen:  

”Sannolikt utgår konventionen från att det internationellt vedertagna beviskravet i brottmål - att den 
tilltalades skuld skall vara styrkt bortom rimligt tvivel - skall vara uppfyllt. ”54   

Kommittén ansåg alltså att det krävdes ett strängare beviskrav, dels för att garantera en 
rimlig grad av säkerhet vad det gäller skattetilläggssystemets internationella ställning och 
dels för att leva upp till det internationellt vedertagna begreppet ”utom rimligt tvivel” 
som krävs för fällande dom i brottsmål.55 I utredningen betonade även kommittén 
svårigheten med att beskriva beviskravets innebörd från fall till fall. Personen som utför 
bevisvärderingen måste vara övertygad om att den tilltalade är skyldig samt att möjliga 
tvivel är ringa med beaktande av omständigheterna. Vidare menade kommittén att rimligt 
tvivel kan ha olika innebörd beroende på brott, dvs. att allvarligare brottslighet troligtvis 
ger mindre utrymme för tvivel än när det gäller t.ex. bötesbrott.   

Gällande Skattetilläggskommitténs förslaget om ändrade bevisregler var det endast ett 
fåtal remissinstanser som yttrade sig över betänkandet. Nedan redogörs för yttranden 
lämnade av Riksskatteverket, Sveriges Advokatsamfund samt Ekobrottsmyndigheten.   

3.4.1 Remissyttrande från Riksskatteverket  

Riksskatteverket ställde sig i stora stycken bakom det förslag Skattetilläggskommittén 
hade lagt fram.56 Riksskatteverket delade kommitténs uppfattning om att det då rådande 
skattetilläggssystemet hade vissa brister, som t.ex. att systemet var stelbent och att 
utrymmet för nyanserade bedömningar var mycket begränsat. Vidare ansåg de bl.a. att 
skattetillägg i vissa fall slog alldeles för hårt mot den skattskyldige.   

Trots att Riksskatteverkets generellt sett ställde sig positivt till förslaget, delade den inte 
kommitténs uppfattning avseende vissa punkter. Riksskatteverket ansåg inte att 

                                                

 

53 SOU 2001:25, s. 177-178 
54 Ibid., s. 177 
55 Ibid, s. 211-212 
56 Remissyttrande från RSV över betänkande SOU 2001:25 
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innebörden av begreppet ”oriktig uppgift” behövde ändras. De menade att oriktig uppgift 
var ett synnerligen väletablerat begrepp som användes synonymt vid eftertaxering och 
vid skattetillägg. Av denna anledning ansåg de att endast synnerligen goda skäl skulle 
kunna föranleda ändringar gällande begreppets innebörd. Vidare menade 
Riksskatteverket att situationer då den skattskyldige inte hade lämnat fullständiga 
uppgifter för ett tillräckligt taxeringsunderlag, inte i sig medförde en 
utredningsskyldighet för skattemyndigheten. Det innebar att en oriktig uppgift kunde 
anses föreligga vid saknad av uppgifter. Riksskatteverket påpekade att Regeringsrätten 
hade slagit fast detta i RÅ 78 1:77, då den skattskyldige hade underlåtit att fylla i en 
kryssmarkering i deklarationen avseende personens civiltillstånd och personliga 
förhållanden. Vidare anförde Riksskatteverket, för att det i dessa situationer inte skulle 
kunna anses föreligga en oriktig uppgift, krävdes att uppgiften var av sådan beskaffenhet 
att det fanns anledning att tro att den inte hade betydelse för beskattningen. 
Riksskatteverket menade att det inte fanns någon anledning att ändra på detta rättsläge, 
som även blivit fastslaget i Regeringsrätten.   

Därav delade de inte kommitténs uppfattning gällande begreppet oriktig uppgift. Vidare 
menade Riksskatteverket att en ändring av begreppet skulle leda till en ohanterlig 
situation för skattemyndigheterna. De ansåg att det inte hörde till ovanligheten att 
aktuella kryssrutor inte fylldes i, vilket enligt kommitténs förslag skulle innebära att 
skattemyndigheten skulle få utredningsskyldighet i ett mycket stort antal ärenden, 
samtidigt som skattskyldiga riskfritt skulle kunna underlåta att fylla i kryssrutor.    

Gällande bevisningens höjd ansågs att kommitténs förslag sannolikt skulle leda till en hel 
del förvirring utan någon beaktansvärd ökning av rättsäkerheten. Riksskatteverket lyfte 
fram att det i Europakonventionen inte fanns några krav uppsatta för bevisningens höjd, 
vilket de även påpekade att kommittén hade konstaterat. Av denna anledning fann 
Riksskatteverket det mycket svårt att förstå kommitténs resonemang angående vikten av 
att höja beviskravet för att det svenska skattetilläggssystemet skulle stå sig internationellt 
sett.   

Riksskatteverket anförde även att en höjning av kravet för bevisning onekligen skulle 
medföra en kraftfull osäkerhet hos alla intressenter i skatteprocessen om vad det nya 
beviskravet egentligen betydde, och att det sannolikt skulle föra med sig en stor mängd av 
processer hos de allmänna förvaltningsdomstolarna. Riksskatteverket menade även att en 
mer eller mindre obetydlig förändring av bevisgraden innebar att kongruensen i 
beviskravet mellan eftertaxering och skattetillägg skulle brytas, och ifrågasatte då om 
rättsäkerheten för de skattskyldiga skulle öka i någon nämndvärd grad. Av ovanstående 
anledningar avstyrkte Riksskatteverket kommitténs förslag angående ett höjt beviskrav.  

Riksskatteverket framförde även en del kritik mot kommittén. De ifrågasatte bl.a. om 
kommitténs utredning hade gjort den förutsättningslösa översyn av skattetilläggsreglerna 
som följde av direktiven. Vidare ansågs att artikel 6 i Europakonventionen hade fått för 
stort utrymme i utredningen.      
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3.4.2 Remissyttrande från Sveriges advokatsamfund   

Sveriges advokatsamfund ställde sig positivt till att reglerna för skattetillägg sågs över 
och reformerades, trots att de ansåg att kommitténs förslag inte var tillräckligt för att 
komma till rätta med systemets brister.57 Gällande förslaget om ett höjt beviskrav delade 
samfundet kommitténs meningen att det skulle vara ”ställt utom rimligt tvivel” att den 
tilltalade lämnat en oriktig uppgift. Samtidigt efterlyste de en mer djupgående och 
sammanhållen analys av vad förslaget kunde tänkas innebära för skatteprocessen. Enligt 
advokatsamfundets mening fanns det två beviskrav, ett för den ordinarie taxeringen och 
ett högre beviskrav för eftertaxering. De ansåg att införandet av ett beviskrav för 
skattetillägg som jämställdes med kravet för brottsmål skulle resultera i att skatteverket 
skulle få arbeta med tre olika bevisnivåer, vilket i praktiken skulle riskera att undergräva 
innebörden av det nya beviskravet.   

3.4.3 Remissyttrande från Ekobrottsmyndigheten  

Ekobrottsmyndigheten ställde sig bakom flertalet av de förslag som hade lagts fram i 
utredningen gällande förändrade procedurregler.58 Myndigheten delade kommitténs 
uppfattning att skattetilläggsförfarandet i Sverige skulle anses utgöra en anklagelse om 
brott i enlighet med innebörden i artikel 6. Som följd ansågs att även procedurreglerna 
avseende fastställande av skattetillägg borde ses över för att försäkra att de inte stred mot 
artikel 6. Ekobrottsmyndigheten instämde i att grundförutsättningarna för uttagande av 
skattetillägg skulle vara att det förelåg en oriktig uppgift. Vidare ansågs att beviskravet 
skulle skärpas när det gällde prövning avseende om en uppgift var oriktig. Däremot 
menade Ekobrottsmyndigheten inte att man skulle införa subjektiva rekvisit som 
förutsättning för att påföra skattetillägg.59               

                                                

 

57 Remissyttrande från Sveriges advokatsamfund över betänkande SOU 2001:25 
58 Remissyttrande från Ekobrottsmyndigheten över betänkande SOU 2001:25 
59 Även Malmö tingsrätt, i sitt remissvar, instämde i Skattetilläggskommitténs betänkande angående 
ändrade bevisregler för skattetillägg. (prop. 2002/03:106, s. 85)  
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3.5 Regeringens förslag i prop. 2002/03:106  

Liksom Skattetilläggskommittén ansåg regeringen att artikel 6 i Europakonventionen var 
tillämplig på skattetilläggsreglerna, däremot menade regeringen att beviskravet inte 
behövde höjas genom att det inte ställdes några specifika krav på bevisningen i 
konventionen.60 Med hänvisning till Europadomstolens konventionsregler och praxis, 
gjorde regeringen följande bedömning gällande bevisreglerna för skattetillägg:   

Europakonventionen ställer endast kravet på bevisningen att den måste uppgå till 
en viss höjd som tillräckligt säkert fastslår den tilltalades skuld. Regeringens 
bedömning är att det gällande beviskravet för att ta ut skattetillägg, att en uppgift 
”befinns” oriktig, uppfyller Europakonventionens krav på bevisningens styrka.61 

 

Rätten till ”fair trial” enligt Europakonventionen innebar inte enligt regeringens mening 
att nationella domstolar var skyldiga att följa vissa specifika bevisvärderingsregler.62 

Enligt regeringen var det i princip upp till varje medlemsstat att fastställa sina egna 
bevisvärderingsregler. Konventionen ställde dock vissa krav för hur bevis får användas. 
Vidare hänvisade regeringen till att det av Europadomstolens praxis inte framgick några 
bestämda krav på bevisningens höjd. Som argument mot att kommissionen och 
domstolen ställde höga krav på bevisningen i bl.a. det s.k. Pfundersfallet (se avsnitt 4.3) 
framförde regeringen att kommissionen i samband med målet hade uttalat att artikel 6.2 
ställde krav på att domstolen finner den anklagade skyldig endast på bevisunderlag som 
var tillräckligt starkt i lagens ögon för att fastställa den tilltalades skuld. Till skillnad från 
kommittén ansåg regeringen att Europadomstolens praxis tydde på att konventionens 
krav på bevisning innebar att en viss höjd var tvungen att uppnås som tillräckligt säkert 
fastslog den anklagades skuld. Det svenska beviskravet ”befinns” var högre än vad som 
krävdes i den ordinarie taxeringsprocessen och uppfyllde enligt regeringens bedömning 
konventionens krav på bevisningens styrka. Utifrån denna bedömning kom regeringen 
fram till att beviskravet för skattetillägg var förenligt med konventionens krav.    

Angående grundförutsättningarna för att påföra skattetillägg gjorde regeringen samma 
bedömning som kommittén.63 Som ovan nämnts hade regeringen en annan uppfattning 
gällande beviskravet, då de ansåg att ett förtydligande borde ske. Med detta som 
utgångspunkt lämnade regeringen följande förslag:        

                                                

 

60 Prop. 2002/03:106, s. 115 
61 Ibid., s. 84 
62 Ibid., s. 84-85 
63 Ibid., s. 115 
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”Det skall uttryckligen anges i bestämmelserna att en uppgift skall anses vara 
oriktig om det klart framgår att uppgiften är felaktig eller att den skattskyldige 
har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen eller beskattningen som han 
varit skyldig att lämna. Vidare skall uttryckligen anges att en uppgift inte skall 
anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter är 
tillräckligt för att ett riktigt beslut i taxerings- eller beskattningsfrågan skall 
kunna fattas eller om uppgiften är så orimlig att den uppenbarligen inte kan 
läggas till grund för ett beslut.”64 

 

Enligt regeringen skulle skattetillägg tas ut när en uppgift ”befinns” oriktig. Regeringen 
hänvisade till de uttalanden som gjordes i samband med att begreppet infördes. 
Departementschefen betonade i prop. 1977/78:136 att skattetillägg skulle kunna tas ut om 
det av omständigheterna framgick att det rörde sig om en oriktig uppgift. Däremot 
menade han att beviskravet som Skattetilläggsutredningen (Fi 1975:06) hade framfört i 
sitt förslag, om att det ”uppenbart” skulle föreligga en oriktig uppgift, var att gå för långt. 
Ytterligare ett argument som regeringen framförde var att ett nytt beviskrav skulle leda 
till osäkerhet hos de berörda parterna inom skatteprocessen, istället för att öka 
rättsäkerheten. Utöver detta skulle det även uppstå en skillnad mellan beviskravet för 
skattetillägg jämfört med eftertaxering, vilket inte skulle gynna den enskilde. Däremot 
föreslog regeringen att begreppet ”befinns” skulle förtydligas då det ansågs omodernt och 
svårbegripligt. Istället föreslog de begreppet ”klart framgå” som används för att beskriva 
förekomsten av det strängare beviskravet ”visat” i inkomstskattelagen. Detta innebar 
alltså endast en redaktionell ändring.   

Varken lagrådet eller skatteutskottet hade några synpunkter på regeringens förslag 
avseende beviskravet.   

3.6 Gällande regler efter 2004 års taxering  

Den 14 maj 2003 antog riksdagen förslaget om en ny lag utifrån regeringens prop. 
2002/03:106 och skatteutskottets betänkande 2002/03:skU16. Riksdagsbeslutet gick dock 
inte helt i linje med Skattetilläggskommitténs ursprungliga förslag. Resultatet blev bl.a. 
ett helt nytt kapitel 5 i taxeringslagen (1990:324), vilket trädde i kraft den 1 juli 2003. 
Nedan redogörs kortfattat för några av de ändringar som har införts i det nya kapitlet.     

De nya lagändringarna är utformade för att garantera en effektiv tillgång till 
domstolsprövning.65 Detta garanteras främst genom ändrade regler avseende anstånd med 
betalning av skattetillägg. Till skillnad från tidigare ska den skattskyldige medges anstånd 
med betalning av skattetillägg, utan krav om ställd säkerhet, om han i samband med 
begäran om omprövning eller överklagan till länsrätt begär det. Anstånd ska alltså ges 
automatiskt till dess frågan har prövats av domstol. Däremot gäller fortfarande de gamla 
reglerna vid begäran om anstånd av själva skattebeloppet.   

                                                

 

64 Prop. 2002/03:106, s. 115 
65 Ibid., s. 184-185 
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Skattetillägg kommer även fortsättningsvis att i första hand prövas av skatteverket (f.d. 
skattemyndigheten) som första instans.66 Den skattskyldige har därefter vid en eventuell 
överklagan som nekas av skatteverket rätt till omprövning i domstol.67 Gällande 
bevisbördans placering vid påförande av skattetillägg är det numera upp till skatteverket 
att bevisa de objektiva förutsättningarna, medan den skattskyldige har bevisbördan för de 
subjektiva rekvisiten.    

Leidhammar ifrågasätter i en artikel det faktum att de subjektiva rekvisiten vid påförande 
av skattetillägg övergår på den skattskyldige att bevisa, och menar att detta stämmer 
mindre bra överens med skattetilläggets rättsliga status som ”straff”.68 Enligt RÅ 2000 ref 
66 (I) ska skatteverket och förvaltningsdomstolarna göra en nyanserad och inte alltför 
restriktiv bedömning i skattetilläggsfrågor. Leidhammar menar dock att skatteverket som 
regel i sina beslut kommer fram till att det inte finns några grunder som motiverar 
befrielse från skattetillägg, samt att underlaget för dessa bedömningar sällan eller aldrig 
redogörs för. Utifrån detta dras slutsatsen att det i praktiken troligtvis är så att 
bevisbördan för subjektiva förutsättningarna för befrielse från skattetillägg i övervägande 
del av fallen är placerad på de skattskyldiga. I och med de utökade befrielsegrunderna, 
ställs ökade rättsliga krav på de skattskyldiga att åberopa omständigheter inom ramen för 
sin bevisbörda. Leidhammar ser här en latent risk för att skattskyldiga eventuellt inte kan 
ta tillvara på sin rätt.        

Nya reglerna för jämkning har även införts.69 Under förutsättning att en felaktighet eller 
underlåtenhet framstår som ursäktlig eller om det kan anses oskäligt, finns efter 
lagändringen möjlighet till hel eller delvis befrielse av skattetillägg. Delvis befrielse 
innebär en nedsättning med antingen halva beloppet eller med en fjärdedel.   

Gällande beviskravet för skattetillägg har det endast skett en terminologisk förändring.70  

Begreppet ”befinns” har förtydligats genom att det har ersatts av det mer moderna och 
lättförståliga begreppet ”klart framgå”, dvs. det ska klart framgå att en uppgift är oriktig 
för att skattetillägg ska kunna tas ut. Därmed har alltså innebörden av själva beviskravet 
inte förändrats.         

                                                

 

66 Skatteverket bildades den 1 januari 2004 genom att Riksskatteverket och de tidigare regionala 
skattemyndigheterna slogs samman till en myndighet. Syftet var framförallt att uppnå en mer enhetlig 
rättstillämpning inom den nya myndigheten. (Skatteverkets hemsida.) 
67 Leidhammar, Europakonventionens tillämplighet i skatteförfarandet, ur Festskrift till Nils Mattsson, s. 
189 
68 Ibid., s. 190-191 
69 Prop. 2002/03:106, s. 140 
70 Ibid., s. 120 
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4 Empiri  

Konventionsorganen har i ett flertalet domar fastslagit att skatter och skatteprocessen 
faller utanför begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” och tillhör därmed inte 
tillämpningsområdet för artikel 6 i Europakonventionen.71 Enligt Europadomstolens 
uttalande i samband med målet Schouten och Meldrum mot Nederländerna, dom den 9 
december 1994, fastslogs att artikel 6 inte omfattar skyldigheter som grundas på 
skattelagstiftningen eller i övrigt normala medborgerliga skyldigheter i ett demokratiskt 
samhälle. Detta ställningstagande har senare bekräftats i bl.a. fallen Janosevic och 
Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverig, dom 23 juli 2002. Däremot fann 
Europadomstolen att skattetillägg var att ses som ett straff och därmed omfattas av artikel 
6.72 Till att börja med kan det vara intressant att behandla ett par avgörande från 
Regeringsrätten, där tillämpning av presumtioner har kommenterats.   

4.1 Bevisbördans placering vid förekomst av presumtioner 73  

Målet RÅ 2001 ref 22 (I) handlade om bevisbördans placering vid förekomst av 
presumtioner. Den skattskyldige S.T. var rörmokare och drev sin verksamhet genom 
firman Skepplanda VVS KB. Skattemyndigheten beslutade i augusti 1996 att beskatta 
S.T för bilförmån. Som motivering för beslutet anförde skattemyndigheten bl.a. att S.T 
inte hade fört någon körjournal och inte gjort sannolikt att bilen i fråga hade använts i så 
ringa omfattning att skatteplikt inte hade uppkommit. S.T överklagade 
skattemyndighetens beslut till länsrätten, eftersom han ansåg att det var uppenbart att 
bilen var inrättad för yrkesmässig verksamhet. I första hand yrkade han för att 
skattemyndighetens beslut skulle undanröjas och i andra hand att beloppet skulle jämkas. 
Som grund för sitt yrkande anförde han bl.a. att han hade använt bilen i sin verksamhet 
som rörmokare och att lastutrymmet var fast inrett för verksamheten. Vidare framförde 
han att eftersom han inte hade använt bilen för privat körning hade inte heller någon 
körjournal upprättats.   

Efter att prövningstillstånd hade beviljats togs målet upp i Regeringsrätten. 
Regeringsrätten konstaterade att det var ostridigt att S.T under året hade haft möjlighet att 
använda bilen för privat användning. Enligt bestämmelser på området ansåg 
Regeringsrätten att en näringsidkare ska beskattas för bilförmån endast under 
förutsättning att bil som tillhör verksamhet använts för privat bruk. Dessutom krävdes att 
bilen hade använts i mer än ringa omfattning. Däremot menade Regeringsrätten att 
möjligheten att disponera en bil för privat bruk inte utgjorde grund för att bli beskattad.   

                                                

 

71 Prop. 2002/03:106, s. 68-70 
72 Det finns ett svenskt fall där Regeringsrätten gjort bedömningen att de svenska reglerna för skattetillägg 
omfattas av artikel 6 i Europakonventionen; RÅ 2000 ref 66 (I).  
73 RÅ 2001 ref 22, (I) 
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Angående bevisbördans placering anförde Regeringsrätten att det allmänna ska anses ha 
bevisbördan för att visa att dispositionsrätt förelegat. Eftersom det var svårt för någon 
annan än den skattskyldige att bevisa i vilken omfattning bilen hade använts, menade de 
att det var nödvändigt att tillämpa en presumtion när det gäller beskattning av bilförmån. 
Sedan var det upp till den skattskyldige att motbevisa presumtionen för att undvika 
beskattning:  

”Om det emellertid har gjorts sannolikt att den skattskyldige har haft dispositionsrätt, bör en 
presumtion gälla som innebär att bilen skall anses ha använts för privatkörning i mer än ringa 
omfattning om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning 
eller inte alls.”74  

Regeringsrätten fann i sin dom att S.T. hade gjort sannolikt att han inte använt bilen i 
sådan omfattning som fordras för att skattepliktig bilförmån ska anses föreligga. Därav 
biföll Regeringsrätten S.T:s överklagande.  

4.2 Beviskrav för skattetillägg vid förekomst av presumtioner75   

Målet RÅ 2002 ref 31 handlade om presumtioner och vilken nivå av bevisning som 
krävdes för att påföra skattetillägg. Den skattskyldige S.G bedrev näringsverksamhet i 
firman G:s Byggmontage. Efter en revision beslutade skattmyndigheten i juni 1995 att 
påföra honom bilförmån och skattetillägg. S.G överklagade skattemyndighetens beslut 
och yrkade om att inte bli påförd bilförmån samt att skattetillägget skulle undanröjas 
alternativt efterges.  

 

Efter att S.G i kammarrätten hade påförts bilförmån på grund av en presumtion om privat 
körning men undkommit skattetillägg, överklagade Riksskatteverket beslutet till 
Regeringsrätten. Enligt deras mening hade presumtionen ett så starkt bevisvärde att den i 
sig utgjorde tillräcklig bevisning för att även påföra S.G skattetillägg.  

Regeringsrätten påpekade att det var skattemyndigheten som hade bevisbördan för att en 
oriktig uppgift lämnats. Angående beviskravet för den ordinarie taxeringen respektive vid 
påförande av skattetillägg, anförde Regeringsrätten bl.a. följande:  

”Frågan är då vad som krävs i form av bevisning för att en oriktig uppgift skall anses vara för 
handen. Det står klart att beviskraven är högre vad gäller påförande av skattetillägg, liksom då 
det gäller eftertaxering, än vad som gäller vid den ordinarie inkomsttaxeringen.”76  

Regeringsrätten ansåg att presumtionen innebar en bevislättnad för skattemyndigheten. 
De påpekade dock att presumtioner inte kunde tillåtas få så stor effekt att det faktum att 
dispositionsrätt förelegat även får innebörden att en oriktig uppgift lämnats. För att det 
skulle kunna ha ansetts ha förekommit en oriktig uppgift menade Regeringsrätten att det 
bör krävas att skattemyndigheten hade visat, med de krav på bevisningens styrka som 
                                                

 

74 RÅ 2001 ref 22, (I), s. 135 
75 RÅ 2002 ref 31 
76 Ibid, s. 148  
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gällde för påförande av skattetillägg, att dispositionsrätt förelegat och att privat körning 
hade förekommit i den utsträckning som krävdes för att förmånen skulle anses 
skattepliktig.  

I domstolens slutliga bedömning angående frågan att påföra S.G skattetillägg blev 
konklusionen att det inte var visat att det hade förekommit privat körning eller att S.G 
hade lämnat en oriktig uppgift i sin deklaration. Därav kom Regeringsrätten fram till att 
förutsättningarna för att påföra skattetillägg saknades och avslog därför Riksskatteverkets 
överklagande om att påföra S.G skattetillägg.   

4.3 Bevisning gällande artikel 6 i Europakonventionen  

Det s.k. Pfundersfallet, dom den 11 januari 1961, är ett av de fåtal fall som berör 
beviskravet i artikel 6 i Europakonventionen. Pfundersfallet handlade om en tvist mellan 
Österrike och Italien.77 Bakgrunden var att tulltjänstemannen Calvia hade hittat sin 
kollega Falqui död tidigt en morgon nära byn Pfunders. Kvällen innan hade Falqui 
tillsammans med en annan kollega Lombardo varit på en bar tillsammans med ungdomar 
från byn. Atmosfären var till en början trevlig, men efter att de två tjänstemännen beslutat 
sig för att gå hem och beordrat baren att stänga uppstod ett bråk mellan tjänstemännen 
och ungdomarna. Kollegorna lämnade baren och kort därefter blev de förföljda av ett 
gäng ungdomar som ropade förolämpningar, slog dem med pinnar och kastade föremål 
mot dem. Lombardo lyckades komma hem i säkerhet, däremot Falqui som hade tappat 
sina skor blev överfallen och senare mördad.   

Den Italienska domstolen dömde sex ungdomar från byn Pfunders för att ha mördat 
Falqui. Den Österrikiska regeringen framhöll inför den Europeiska kommissionen att 
förfarandet under rättegången inte hade gått korrekt till, och att artiklarna 6.1 , 6.2 och 
6.3(d) därför hade kränkts. I samband med Pfundersfallet upplevde kommissionen att det 
fanns ett behov av att förtydliga hur artikel 6 i Europakonventionen skulle tolkas och 
gjorde därför följande uttalande:    

“This text, according to which everyone charged with a criminal offence shall be presumed 
innocent until proved guilty according to law, requires firstly that court judges in fulfilling their 
duties should not start with which conviction or assumption that the accused committed the act 
with which he is charged. In other words, the onus to prove guilt falls upon the Prosecution, and 
any doubt is to the benefit of the accused. Moreover, the judges must permit the latter to produce 
evidence in rebuttal. In their judgment they can find him guilty only on the basis of direct or 
indirect evidence sufficiently strong in the eyes of the law to establish his guilt.”78     

Kortfattat anförde alltså kommissionen bl.a. att artikel 6.2 innebär att den som är 
anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld har blivit lagligen 
fastställd, och att domstolen tills dess att domen är avkunnad inte får utgå ifrån att den 
tilltalade är skyldig. Enligt kommissionen innebar det att bevisbördan för skuldfrågan föll 

                                                

 

77 App. 788/60, Austria v. Italy, YrB 4, s. 112-118 
78 App. 788/60, Austria v. Italy, YrB 6, s. 782-784 
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på åklagaren och att varje tvivel skulle verka till den tilltalades fördel. Domstolen fick i 
sin dom endast finna den tilltalade skyldig på grundval av direkt eller indirekt bevisning 
som i den nationella lagens ögon var tillräckligt stark för att fastställa skuld.   

4.4 Kränkning av oskuldspresumtionen79  

I målet Barberà, Messegué och Jabardo mot Spanien, dom den 6 december 1988, 
behandlade Europadomstolen frågan om oskuldspresumtionen. Fallet handlade om tre 
personer som åtalats för mord. De tilltalade ansåg sig inte ha fått tillgång till en rättvis 
rättegången och överklagade därför domen till Europadomstolen. Natten före rättegången 
hade de tre personerna förts från Barcelona till Madrid vilket bidragit till att de tilltalade 
varit mycket utmattade när väl rättegången inleddes. Utöver detta hade den spanska 
domstolens sammansättning oväntat ändrats strax innan rättegången påbörjades, utan att 
de tilltalade fått kännedom om detta. Rättegången pågick under en kort period och 
dessutom fanns det viktiga bevis som aldrig togs upp och diskuterades i de tilltalades 
närvaro.   

I samband med Europadomstolens bedömning, gjordes följande uttalande om artikel 6 i 
Europakonventionen:   

“It requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of a court should not 
start with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden 
of proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused.”80   

Europadomstolen hade därmed återigen förtydligat att oskuldspresumtionen bl.a. innebar 
att domstolen vid inledandet av en rättegång inte fick inneha den förutfattade meningen 
att den tilltalade var skyldig innan han faktiskt hade blivit dömd för det brott han 
anklagats för. Vidare innebar det att åklagare hade bevisbördan och att tvivel skulle 
tolkas till fördel för den tilltalade.   

Europadomstolen fann att rättegången inte hade uppfyllt kravet i artikel 6.1 angående 
rätten till en effektiv rättegång och att det därmed skett en kränkning av 
Europakonventionen.   

4.5 Presumtioners förenlighet med Europakonventionen  

Salabiaku mot France, dom den 7 oktober 1988, var det första målet i Europadomstolen 
som behandlade frågan om rättsliga presumtioners förenlighet med artikel 6 i 
Europakonventionen.81 Fallet handlade om Salabiaku, som var född i Zaire, men bosatt i 
Paris.82 Den 28 juli 1979 åkte Salabiaku till flygplatsen för att hämta ett paket som hade 

                                                

 

79 Case of Barberà, Messegué och Jabardo v. Spain, (app. 10590/83) 
80 Ibid., punkt 77 
81 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 237 
82 Case of Salabiaku v. France, (app. 10519/83) 
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skickats till honom genom en släkting som arbetade på Air Zaire flight. Paketet skulle 
enligt Salabiaku innehålla afrikansk mat. När Salabiaku kom till terminalen kunde han 
inte hitta paketet och frågade därför personalen om hjälp. Personalen hänvisade honom 
till en låst resväska med en Air Zaire etikett utan namn som inte blivit hämtad. Den 
anställde som på uppdrag av polisen övervakade resväskan rådde Salabiaku att lämna 
kvar den och antydde att den eventuellt kunde innehålla förbjudet gods. Salabiaku valde 
trots detta att ta med sig resväskan och passera genom tullkontrollen, därefter ringde han 
sin bror och bad honom om hjälp att frakta hem väskan eftersom den var tyngre än 
förväntat.   

Personalen på flygplatsen grep därefter Salabiaku, som själv identifierade sig som ägare 
till resväskan. Resväskan visade sig innehålla narkotika och Salabiaku och hans bror 
arresterades för narkotikasmuggling. Salabiaku hävdade att han inte kände till resväskans 
innehåll och att det måste ha skett en förväxling. Två dagar senare meddelades att ett 
paket med den tilltalades namn och adress av misstag hade anlänt till Bryssel, paketet 
visade sig innehålla afrikansk mat.   

Salabiaku och hans bror anklagades för illegal narkotikasmuggling. Brodern frikändes 
dock med hänvisning till att det fanns vissa tvivel. Domstolen fann däremot Salabiaku 
skyldig och han dömdes till två års fängelse, böter samt förbjöds att bosätta sig i 
Frankrike. Domstolen anförde bl.a. det faktum att Salabiaku inte hade blivit förvånad när 
resväskan öppnades i hans närvaro och den visade sig innehålla narkotika istället för 
afrikansk mat. Domstolen ansåg detta som ett bevis på hans skuld. Det andra paketet som 
anlände till Bryssel ansågs inte kunna motbevisa presumtionen.   

Salabiaku överklagade domen och frikändes avseende narkotikasmuggling med 
motivering att bevisen inte varit tillräckligt starka. Omständigheten att Salabiaku faktiskt 
trott att den tunga resväskan var avsedd för honom utgjorde en tveksamhet, vilket 
domstolen därför värderade till den tilltalades fördel. Däremot vidhöll domstolen att den 
som passerar tullen med innehav av förbjudet gods presumeras ha haft uppsåt att 
smuggla, Salabiaku kunde endast undgå straffansvar om han påvisat att det förlegat s.k. 
force majeure83. Domstolen menade vidare att Salabiaku hade blivit varnad för risken att 
väskan hade kunnat innehålla förbjudet gods, och han hade även haft möjlighet att själv 
undersöka väskan innan han bar den genom den franska tullen, vilket han avstod ifrån. 
Genom att inte undersöka väskan och därigenom inneha narkotika, dömdes Salabiaku för 
smuggling av narkotika.   

Salabiaku överklagade domen till nästa instans med hänvisning till artikel 6.1 och 6.2 i 
Europakonventionen, men fick avslag. Motiveringen var att den som enligt fransk lag var 
i besittning av varorna skall anses ansvarig för brottet.      

                                                

 

83 Force majeure innebär en oförutsett, och vanligen extraordinär, händelse. (Rembe och Eklund, Juridiska 
ord och begrepp) 
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I Europadomstolen framhölls bl.a. att:     

“Clearly, the Convention does not prohibit such presumptions in principle. It does, however, 
require the Contracting States to remain within certain limits in this respect as regards criminal 
law…. It requires States to confine them within reasonable limits which take into account the 
importance of what is at stake and maintain the rights of the defence.84  

Domstolen slog alltså fast att faktiska och rättsliga presumtioner inom straffrätten inte 
nödvändigtvis strider mot artikel 6 i Europakonventionen, men att de däremot måste 
hållas inom rimliga gränser för att inte riskera att urholka ändamålet och syftet med 
artikel 6.  

Domstolen undersökte därefter hur fallet hade handlagts i de franska domstolarna och 
kom fram till att Salabiakus rättigheter enligt Europakonventionen inte hade kränkts, trots 
den i lagen införda presumtionen. De franska domstolarna hade tillämpat presumtionen 
med försiktighet samt beaktat de omständigheter som tytt på att personerna i fråga 
faktiskt handlat med uppsåt. Europadomstolen slog fast att tillämpningen av den franska 
presumtionsregeln rörande uppsåt i smugglingsmål inte hade kränkt 
oskuldspresumtionen.   

4.6 Bekräftelse av tidigare utvecklad rättspraxis85  

I målet Telfner mot Österrike, dom den 20 mars 2001, framförde Europadomstolen 
invändningar mot bevisprövningen. Målet gällde åtal för vållande av kroppsskada och 
huvudfrågan var om Telfner hade kört den bil som hade orsakat en trafikolycka.   

Tidigt på morgonen den 8 april 1995 hade en man blivit påkörd i ett litet samhälle i 
Österrike och skadat sin arm lindrigt. Offret hade inte kunnat identifiera vem som hade 
kört bilen och hade heller inte kunnat uttala sig om föraren varit en man eller en kvinna. 
Däremot kunde personen ifråga beskriva bilen samt uppge registreringsnumret. När 
polisen samma morgon fann bilen visade det sig att den var registrerad på en kvinna, men 
att det var hennes son Telfner som framförallt använde bilen. Samma morgon som 
trafikolyckan stod bilen parkerad utanför familjens hus, dock var sonen inte hemma och 
hade heller inte sovit hemma under natten då hans säng var orörd.   

Telfner åtalades och under rättegången sade han sig vara oskyldig och hänvisade till att 
han inte kört bilen vid tillfället för olyckan. Även offret hördes och han bekräftade och 
stod fast vid den version han lämnat till polisen vid tidpunkten för sin anmälan. Den 
tilltalades familj, hans moder och syster, valde att använda sin rätt att inte vittna. Den 
tilltalade dömdes utifrån grunderna att han påstått sig vara oskyldig, att modern och 
systern vägrade att vittna samt utifrån offrets ursprungliga utsaga. Genom att offret i sin 
utsaga inte hade kunnat specificera den exakta tidpunkten för olyckan och inte heller 
kunnat identifiera föraren, utgick domstolen framförallt ifrån polisens förundersökning. 
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Polisen hade i sin förundersökning konstaterat att det var allmänt känt att den aktuella 
bilen till största del användes av den tilltalade. Med detta som underlag gjordes 
bedömningen att den tilltalade hade kört bilen vid tidpunkten för olyckans inträffande och 
var ansvarig för att ha vållat olyckan. De andra omständigheterna såsom att den tilltalade 
fortfarande klockan 8 samma morgon som olyckan inte hade kommit hem samt att ingen 
visste var han hade befunnit sig under tiden för olyckan, ledde till att domstolen entydigt 
kom fram till att endast den tilltalade hade kunnat köra bilen vid tillfället för olyckan. 
Domstolen antog att den tilltalade troligtvis hade varit alkoholpåverkad vid den aktuella 
tidpunkten och därför inte velat lämna någon utsaga.   

Frågan prövades i nästa instans, och där framlades bevis som visade att den tilltalades 
syster tidigare varit anklagad för en trafikförseelse, dock inte dömd. Domstolen fann att 
den ursprungliga bedömningen varit korrekt och höll därför fast vid domen.   

I Europadomstolens bedömning noterades att det var upp till varje domstol att göra en 
värdering av de framlagda bevisen, medan det var upp till Europadomstolen att 
tillförsäkra att processen i sin helhet gått rättvist till, och i detta fall även försäkra att 
oskuldspresumtionen efterlevts.  

”Article 6 § 2 requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of a court 
should not start with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; 
the burden of proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused. Thus, the 
presumption of innocence will be infringed where the burden of proof is shifted from the 
prosecution to the defence…. It is true, as the Government pointed out, that legal presumptions 
are not in principle incompatible with Article 6”86  

Europadomstolen menade därmed att bevisbördan vilade på åklagaren och inte fick 
omkastas till den skattskyldige, och uppstod det tvivel i målet skulle det tolkas till den 
skattskyldiges fördel. Vidare konstaterades att rättsliga presumtioner i princip inte var 
oförenliga med artikel 6.  

Europadomstolen gjorde bedömningen att bevisen som framförallt hade grundats på 
polisens förundersökning, aldrig hade styrkts under rättegången vilket tydde på att det 
snarare var den tilltalade som fick i uppgift att förklara sig. I och med att domstolen 
erfordrade en förklaring, blev bevisbördan i praktiken omkastat från åklagren till den 
anklagade. Angående den nationella domstolens misstanke om att Telfner varit under 
påverkan av alkohol, ansågs av Europadomstolen bekräfta det faktum att den nationella 
domstolen haft en förutfattad uppfattning av den tilltalades skuld, genom att domstolen 
själv medgav att det inte fanns något bevis för att styrka påståendet. Europadomstolen 
fann därmed att så svaga grunder för att finna den tilltalade skyldig stred mot 
oskuldspresumtionen, genom att bevisbördan i praktiken omkastats till den tilltalades 
nackdel.   

Europadomstolen har därmed relativt nyligen bekräftat de uttalanden som gjorts i ovan 
nämnda mål, dvs. verifierat gällande praxis på området.   
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4.7 Sverige fällt i Europadomstolen87  

Den 23 juli 2002 meddelade Europadomstolen två domar i mål mot Sverige angående det 
svenska skattetilläggets förenlighet med europakonventionen. I båda fallen blev Sverige 
fällt på två punkter. Företagen i de båda målen, bedrev taxirörelse och hade under hösten 
1995 blivit föremål för revision, vilka ledde till att de blev påförda betydande 
skattebelopp samt skattetillägg.     

I december 1995 påfördes Janosevic drygt 1 mkr i inkomstskatt, mervärdesskatt och 
arbetsgivaravgifter, samt drygt 160 000 kr i skattetillägg. I mars 1996 begärde Janosevic 
omprövning av beslutet och i februari 1999 meddelade skattemyndigheten att 
omprövning gjorts, men att det inte förelåg något skäl till att ändra beslutet. Janosevic 
överklagade beslutet till länsrätten som i sin tur avslog överklagan. Även överklagandet 
hos kammarrätten avslogs. I samband med överklagandet till länsrätten ansökte Janosevic 
även om anstånd med betalning av de påförda skatterna. Skattemyndigheten gjorde 
bedömningen att förutsättningarna för att bevilja anstånd var förhanden. Eftersom man 
kunde ifrågasätta Janosevics betalningsförmåga krävdes ställd säkerhet. Då Janosevic inte 
ställde någon säkerhet avslogs ansökan, varpå den skattskyldige överklagade 
anståndsbeslutet till kammarrätten och Regeringsrätten utan framgång.    

I mars 1996 ansökte kronofogdemyndigheten om att försätta Janosevic i konkurs med 
anledning av obetalda skattefordringar, ansökan bifölls i juni 1996. Janosevic 
överklagade till hovrätten och anförde att konkursbeslutet var ett brott mot artikel 6 i 
Europakonventionen, då åtgärden genomdrivits trots att den skattskyldige själv ifrågasatt 
skattemyndighetens beslut angående påförandet av skatter och skattetillägg. Hovrätten 
avslog överklagandet. Därefter gjordes en ansökan om prövningstillstånd hos Högsta 
domstolen, vilken även den avslogs.   

I augusti 1995 påförde skattemyndigheten Västberga Taxi AB drygt 197 000 kr i skatt 
samt skattetillägg på 35 000 kr. Vidare påfördes även bolagets ägare, Vulic, skatt med 
drygt 196 000 kr samt skattetillägg med knappt 58 000 kr. I september 1995 begärde 
bolaget omprövning av skattemyndighetens beslut och ansökte samtidigt om anstånd med 
betalningen av skatten och skattetillägget. Även Vulic överklagade och begärde anstånd i 
december 1995. Skattemyndigheten avslog bådas begäran om anstånd eftersom de inte 
kunde ställa säkerhet för skatteskulderna. Länsrätten gick på skattemyndighetens linje 
och beslutade att inte medge de skattskyldiga anstånd. Överklagan gick sedan vidare till 
kammarrätten utan framgång. I februari 1997 försattes Västberga Taxi AB i konkurs 
p.g.a. obetalda skatteskulder, och i december 1997 var konkursen avslutad. Bolaget 
överklagade tingsrättens konkursbeslut till hovrätten och Högsta domstolen, utan resultat. 
Vulics tillgångar blev i november 1996 föremål för utmätning till följd av obetalda 
skatteskulder.    

                                                

 

87 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97) och Case of Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. 
Sweden, (app. 36985/97) 
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Angående omprövningsbeslutet överklagade Västberga Taxi AB skattemyndighetens 
beslut, vilken i sin tur efter att ha omprövat sitt skattebeslut i juni 1997 överlämnade 
ärendet till länsrätten för prövning. I juli 2000 avvisade länsrätten bolagets talan eftersom 
Västberga Taxi AB genom konkursen saknade talerätt. Bolaget beviljades 
prövningstillstånd av Regeringsrätten den 23 april 2002, och Regeringsrätten fann i sin 
bedömning att bolaget borde ha tillerkänts talerätt. Målet hänvisades åter igen till 
länsrätten. Länsrätten hann dock inte behandla ärendet innan det togs upp i 
Europadomstolen.      

Europadomstolen har vid sin bedömning av de båda fallen, Janosevic och Västberga Taxi 
AB, utgått ifrån två huvudfrågor vilka redogörs för nedan.   

4.7.1 Är artikel 6 i Europakonventionen tillämplig på skattetilläggsreglerna?  

Europadomstolen slog fast att skattetillägg är att se som ett straff och omfattas därför av 
artikel 6 i Europakonventionen. Vid bedömningen utgick Europadomstolen ifrån tre 
kriterier.88  

Skattetillägg klassificeras inte som straff enligt den svenska lagstiftningen, men 
Europadomstolen menade att bestämmelserna i vissa avseenden ändå var att jämställa 
med straff, eftersom bestämmelserna är generella och omfattar alla skattskyldiga.   

När det gällde gärningens natur innebar avsaknaden av subjektiva rekvisit i sig inte att det 
automatiskt uteslöt brottslig anklagelse i den mening som avses i artikel 6. 
Europadomstolen påpekade att det i flertalet stater finns straffrättsliga handlingar som 
endast grundas på objektiva rekvisit. Även det faktum att skattetilläggsreglerna hade 
ersatt ett tidigare straffrättsligt system hade betydelse vid bedömningen. Vidare 
konstaterade domstolen att avsikten med bestämmelserna inte var att ses som 
kostnadsersättning, utan att de hade som syfte att förmå skattskyldiga leva upp till sina 
förpliktelser samt att bestraffa förseelser. Enligt Europadomstolens slutsats var 
gärningens natur både avskräckande och bestraffande.   

Angående påföljdens natur och stränghet lyfte domstolen fram att skattetillägg kan uppgå 
till mycket höga belopp, genom att det saknades en övre beloppsgräns. Omständigheten 
att skattetillägg inte kunde omvandlas till fängelsestraff hade enligt domstolen ingen 
avgörande betydelse för bedömningen.   

Som följd av detta resonemang gjorde domstolen den slutliga bedömningen att de 
vidtagna åtgärderna rörande påförande av skattetillägg innebar en kriminell anklagelse. 
Vidare ansågs att skattetillägg var generella och dess syfte både avskräckande och 
bestraffande, dvs. skattetillägg ansågs omfattas av artikel 6 i Europakonventionen.    

                                                

 

88 Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.1.1 är de tre kriterierna för Europadomstolens bedömning (1) 
klassificering i den nationella rätten, (2) överträdelsens natur och (3) påföljdens natur och stränghet.  
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4.7.2 Har Sverige beaktat kraven om en rättvis rättegång enligt artikel 6?  

Europadomstolen kom i sina domar fram till att de tilltalade i målen, Janosevic, 
Västberga Taxi AB och Vulic, inte fått tillgång till en rättvis domstolsprövning inom 
rimlig tid. Vid bedömningen utgick Europadomstolen från tre viktiga rättigheter i artikel 
6.1 och 6.2.  

4.7.2.1 Tillgång till domstolsprövning   

I bedömningen om förvaltningsdomstolarna skulle kunna anses uppfylla kraven i artikel 
6.1, konstaterade Europadomstolen att rätten till domstolsprövning får begränsas, under 
förutsättning att syftet med rätten till domstolsprövning inte åsidosätts. Begränsningens 
inskränkande effekt måste stå i proportionalitet till begränsningens syfte. Vidare anförde 
domstolen att ett system med skattemyndigheter som påför skattetillägg var förenligt med 
artikel 6, trots att det kan röra sig om höga belopp. En förutsättning för systemets 
förenlighet med artikel 6 var dock att den skattskyldige skulle kunna få sin sak prövad i 
domstol för att därmed tillförsäkras rättigheterna i artikel 6.1. Domstolen gjorde 
bedömningen att Sverige uppfyllde kraven om tillgång till domstolsprövning.   

I Janosevicmålet framkom det att indrivningsåtgärder hade påbörjats strax efter att den 
skattskyldige hade begärt omprövning av skattemyndighetens beslut och anstånd. 
Därutöver konstaterades att den tilltalade hade försatts i konkurs den 10 juni 1996, medan 
länsrättens avslag avseende anståndsbegäran kom först den 11 juli 1996.   

I Västbergamålet bestreds skattemyndighetens beslut innan bolaget försattes i konkurs. 
Bolagets överklagan hade sänts till länsrätten innan konkursen var avslutat och bolaget 
upplöst, ändå fann länsrätten att Västberga Taxi AB saknade partshabilitet. 
Europadomstolen konstaterade vidare, att Regeringsrätten den 23 april 2003 medgav 
bolaget prövningstillstånd, men trots detta hade bolaget vid tillfället för 
Europadomstolens dom inte fått någon domstolsprövning angående frågan om bolagets 
skyldighet att betala skatt och skattetillägg.   

Under rådande omständigheter ifrågasatte Europadomstolen om en framtida 
domstolsprövning skulle kunna ge Västberga Taxi AB en effektiv tillgång till 
domstolsprövning, enligt artikel 6.1. I samband med detta påpekade Europadomstolen att 
Västberga Taxi AB hade nekats anstånd före konkursbeslutet, samt att även Vulic hade 
blivit nekad innan utmätningen genomförts.     

Enligt Europadomstolens uppfattning hade skattemyndighetens beslut om att påföra skatt 
samt skattetillägg fått kraftiga ekonomiska konsekvenser för samtliga skattskyldiga i de 
båda målen. Domstolen menade att dessa effekter borde ha varit uppenbara för länsrätten 
eftersom de själva gjort bedömningen att förutsättningarna för anstånd varit uppfyllda 
men inte beviljats då säkerhet inte kunnat ställas.    
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Europadomstolen noterade att varken Janosevic eller Västberga Taxi AB hade betalat 
skattetillägget och att Vulic endast hade betalat en mindre del av skulden. Dessutom var 
skatteskulderna i sig tillräckligt stora för att motivera indrivningsåtgärder. Trots de 
rådande omständigheterna, menade domstolen att de indrivningsåtgärder som vidtagits i 
kombination med de situationer de skattskyldiga försatts i, innebar att processerna i 
samtliga fall borde ha kunnat påskyndats för att försäkra de enskildas rätt till en effektiv 
domstolsprövning.   

När det gällde Janosevic, påpekade domstolen att det tog nästan tre år från begäran om 
omprövning till dess att skattemyndigheten verkställde omprövningen samt att ärendet 
först därefter överlämnades till länsrätten. Under tiden hade konkursen redan avslutats. 
Enligt domstolen kunde omständigheterna kring målet inte rättfärdiga den långa 
handläggningstiden. Dessutom försattes Janosevic i konkurs innan länsrätten prövade 
sakfrågan och begäran om anstånd.     

Angående Västberga Taxi AB konstaterades vid prövning i Europadomstolen att det hade 
gått mer än sex och ett halvt år sedan bolaget begärt omprövning av skattemyndighetens 
beslut samt att ingen domstolsprövning hade skett. När det gällde Vulic hade det tagit 
nästan två år och nio månader från det att skattemyndigheten omprövat sitt beslut till dess 
att frågan prövades i länsrätten.   

Europadomstolens slutliga bedömning på denna punkt var att skattemyndigheten inte 
agerat på det sätt som krävs av omständigheterna i målen och därmed oskäligt fördröjt 
domstolsprövning av sakfrågan i samtliga ärenden. Gällande Västberga Taxi AB gjordes 
samma bedömning avseende länsrättens agerande. Europadomstolen fann att samtliga tre 
tilltalade hade förhindrats rätten till en effektiv domstolsprövning och att svenska staten 
därför brutit mot artikel 6.1 med avseende på rätten till en effektiv domstolsprövning.  

4.7.2.2 Skälig tid  

Vid bedömning av processens längd ska denna göras autonomt. Enligt Europadomstolens 
praxis börjar processen då en formell anklagelse riktas mot den enskilde alternativt från 
det att myndigheternas agerande får betydande verkningar för den enskilde. Vid 
bedömningen av vad som innefattar skälig tid89 utgår domstolen ifrån fallets 
svårighetsgrad, den enskildes agerande i processen och myndighetens agerande i 
processen.   

I Janosevics fall ansågs processen ha börjat då han erhållit revisionspromemorian från 
skattemyndigheten den 1 december 1995. Den skattskyldige fick vid tidpunkten ta del av 
skattemyndighetens beslut angående påförande av skatt samt skattetillägg. Processen tog 

                                                

 

89 Frågan om mål avgjorts inom skälig tid har tagits upp i Europadomstolen vid ett flertal tillfällen. Om 
Europadomstolen har kunnat påvisa att den nationella domstolen bidragit till att förfarandet förlängts, talar 
det för att målet inte avgjorts inom skälig tid. Är målet däremot av komplex natur eller om parterna bidragit 
till det långa förfarandet, talar det för att en viss förlängning måste accepteras. Generellt sett görs dock en 
helhetsbedömning.  (Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 229) 
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knappt tre år hos skattemyndigheten och två år och nio månader i länsrätten. När fallet 
kom upp i Europadomstolen var ärendet fortfarande inte avslutat, vilket då sammanlagt 
innebar en processlängd på nästan sex år och åtta månader.   

I fallet Västberga Taxi AB startade processen vid tidpunkten då de skattskyldiga tog del 
av skattemyndighetens övervägande gällande skattetillägg. För bolagets del startade 
processen den 20 februari 1995 och för Vulics den 11 augusti 1995. När ärendet gick upp 
i Europadomstolen hade bolaget ännu inte fått något avgörande i sak, och processen hade 
då pågått i ungefär sex år och 5 månader. För Vulic däremot avslutades perioden i 
samband med att hans ansökan om prövningstillstånd hos Regeringsrätten avslogs den 3 
maj 2002. Det innebar en processlängd på nästan sex år och nio månader.   

Europadomstolen konstaterade att det i båda fallen handlade om något komplexa ärenden, 
genom att domstolen skulle göra en bedömning angående vad Janosevic och Västberga 
Taxi AB:s verksamheter kunde anses omsätta samt ta ställning till de skattskyldigas 
ansvar gällande att betala ytterligare skatt och skattetillägg.   

I fallet Janosevic konstaterades att det tog nästan sex år innan länsrättens dom den sjunde 
december 2001 avkunnats. Under denna period tog det nästan tre år innan 
skattemyndigheten fattade ett beslut samt ytterligare två år och nio månader innan 
länsrätten avslog överklagan. Enligt Europadomstolen fanns det inga indikationer på att 
den skattskyldige bidragit till den utdragna processen, inte heller fallets komplexitet 
kunde anses rättfärdiga processens längd. Europadomstolen hävdade att det snarare var så 
att de ingripande åtgärderna gentemot den skattskyldige påkallat en skyndsam 
behandling. Vidare ansåg Europadomstolen att skulden för den utdragna processen skulle 
anses belasta skattemyndigheten samt länsrätten.   

I fallet Västberga Taxi AB avvisade länsrätten den 17 juli 2000 bolagets begäran, dvs. 
nästan fem år efter skattemyndighetens beslut. För Vulic däremot tog det fyra och ett 
halvt år att få sin sak prövad i länsrätten. Trots att Europadomstolen inte ansåg att 
länsrätten kan kritiseras för hur lång tid det tog att utreda Vulics överklagande, påpekade 
domstolen att det tog nästan ett år och tre månader att avgöra den relativt enkla frågan om 
bolagets rättskapacitet. Dessutom tog det Regeringsrätten över ett år att avgöra frågan om 
prövningstillstånd skulle beviljas Vulic. Trots de tillfällen då de skattskyldiga hade yttrat 
sig eller hade förfrågningar till skattmyndigheten samt att Vulic i ett sent skede i 
processen gavs en förlängd tidsfrist, fanns det inga indikationer som tydde på att 
processernas längd var en följd av de tilltalades agerande. Enligt domstolen kunde inte 
heller fallets relativa komplexitet avseende skattefrågan rättfärdiga den långa 
tidsperioden. Europadomstolen ansåg snarare att de åtgärder som framtvingats gentemot 
de skattskyldiga påkallat en skyndsam behandling av överklagandena. Av denna 
anledning skulle därför den övervägande tiden av processens längd hänföras till 
myndigheternas agerande.   

Som följd av de ovan nämnda omständigheterna ansåg Europadomstolen i både Janosevic 
och Västberga Taxi AB att den utdragna processen var en följd av skattemyndigheten och 
förvaltningsdomstolarnas agerande, vilket hade medfört att rättigheten till en effektiv 
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domstolsprövning hade kränkts. Med hänsyn till att processerna för både Janosevic samt 
Västberga Taxi AB, vid tidpunkten för Europadomstolens dom ännu inte hade avslutats, 
gjorde domstolen bedömningen att processernas sammanlagda tid skulle anses ha 
överskridit vad som utifrån de enskilda målens omständigheter var att räkna som skälig 
tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Därmed kom Europadomstolen fram till 
slutsatsen att det hade skett en kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen, avseende 
skälig tid.    

4.7.2.3 Oskuldspresumtionen  

I samtliga fall framförde de skattskyldiga att Sverige hade brutit mot 
oskuldspresumtionen i artikel 6.2 i Europakonventionen. Europadomstolen noterade att 
de svenska förvaltningsdomstolarna hade rätt att pröva hela saken, såväl formellt som 
materiellt. Vidare konstaterades att det var skattemyndigheten som hade bevisbördan för 
att påföra skattetillägg. Enligt domstolen fanns det inte några indikationer som visar på 
att de svenska domstolarna hade haft en förutfattad uppfattning om sakförhållandena eller 
hade dömt de klagande på förhand.     

När det gällde betydelsen av att de svenska skattetilläggsreglerna saknade subjektiva 
rekvisit, såsom uppsåt och oaktsamhet, gjorde Europadomstolen följande analys. Det 
svenska systemet innebar att den skattskyldige presumeras oursäktligt ha lämnat en 
oriktig uppgift. De ansåg vidare att det även fanns en presumtion om att det inte var 
uppenbart oskäligt att påföra den enskilde skattetillägg. För att den skattskyldige skulle 
kunna undgå skattetillägg var den enskilde tvungen att motbevisa denna presumtion;  

”The tax authorities and courts shall consider whether there are grounds for remission even if 
the taxpayer has not made any claim to that effect. However, as the duty to consider whether 
there are grounds for remission only arises in so far as the facts of the case warrant it, the 
burden of proving that there is reason to remit a surcharge is, in effect, on the taxpayer…. 
Consequently, the starting-point for the tax authorities and courts must be that inaccuracies 
found during a tax assessment are due to an inexcusable act attributable to the taxpayer and that 
it is not manifestly unreasonable to impose a tax surcharge as a penalty for that act. The Swedish 
tax system thus operates with a presumption, which it is up to the taxpayer to rebut.”90  

I målet Salabiaku mot Frankrike (se avsnitt 4.5) slog Europadomstolen fast att sådana 
presumtioner är tillåtna, förutsatt att de ryms inom rimliga gränser.  Vid tidpunkten för 
Europadomstolens bedömning innehöll det svensk systemet ett antal subjektiva 
befrielsegrunder. Detta i kombination med att ett effektivt taxeringssystem var av stor 
betydelse för statsfinanserna, gjorde att domstolen fann att presumtionen uppfyllde 
kraven i artikel 6.2.    

                                                

 

90 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97), punkt 100, 2 och 3 st.   
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Nästa uttalande som Europadomstolen behandlade var frågan om Sverige brutit mot 
oskuldspresumtionen genom att skattemyndighetens beslut hade verkställts innan en 
domstolsprövning av skatteskulden skett. Domstolen påpekade att artikel 6 i princip inte 
förhindrar att en påföljd verkställs före en domstolsprövning skett. Däremot menade 
domstolen att en stat måste hålla reglerna om omedelbar verkställighet inom rimliga 
gränser, för att försäkra att den enskildes möjlighet att försvara sig i domstolsprocessen 
inte försvagas. Domstolen gjorde bedömningen att detta var speciellt viktigt i de fall 
lagstiftningen var utformad på ett sådant sätt att den enskilde skulle motbevisa en 
straffrättslig presumtion.   

Samtidigt ansåg Europadomstolen att stor försiktighet skulle vidtas när det gällde 
omedelbar verkställighet av ett beslut som hade fattats av en administrativ myndighet. 
Domstolen framhöll dock att statsfinansiella intressen kunde berättiga standardiserade 
bestämmelser och legalpresumtioner angående skatter och skattetillägg samt omedelbar 
verkställighet av skatten. Däremot ansåg de inte att sådana intressen i sig kunde 
rättfärdiga omedelbar verkställighet av skattetillägg, och vidare menade 
Europadomstolen att ett system som i Sverige borde kritiseras, eller som de själva 
uttryckte det:   

“A system that allows enforcement of considerable amounts of tax surcharges before there has 
been a court determination of the liability to pay the surcharges is therefore open to criticism and 
should be subjected to strict scrutiny.”91  

I de båda fallen konstaterades att Janosevic och Västberga Taxi AB inte betalat sina 
skattetillägg och Europadomstolen noterade även att de skattskyldigas skatteskuld i sig 
hade varit tillräcklig för att försätta dem i konkurs.  

Europadomstolens bedömning blev utifrån de ovan anförda förhållandena att det svenska 
systemet för att säkerställa återbetalning och kompensation var tillräcklig för att garantera 
den enskildes rättigheter. Med detta som utgångspunkt fann Europadomstolen att Sverige 
inte i något av fallen hade kränkt oskuldspresumtionen. Europadomstolen var dock inte 
enig i sin bedömning. I båda målen ansåg sex röster mot en att det inte skett någon 
kränkning av artikel 6.1 och 6.2.     

4.7.3 Skiljaktiga meningar i Europadomstolen  

Domare Thomassen röstade med majoriteten i Europadomstolen, men hade dock några 
reservationer avseende domstolens generella resonemang angående förhållandet mellan 
oskuldspresumtionen och det tidiga skede då skattemyndigheten kunde utföra 
verkställande beslut. Thomassen menade att gränserna för att presumeras som oskyldig 
innan dom avkunnats borde baseras på något striktare grund.    

                                                

 

91 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97), punkt 108 
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Till skillnad från majoriteten i Europadomstolen ansåg Thomassen att 
oskuldspresumtionen i princip innebar att en straffrättslig sanktion inte kan påföras innan 
en domstol i en dom har fastslagit att den tilltalade gjort sig skyldig till en kriminell 
handling. I annat fall menade Thomassen att individens rättighet att få en anklagelse om 
brott fastställd av domstol riskerar att förlora sin verkliga innebörd:  

“the presumption of innocence should be seen as excluding the execution of criminal sanctions 
before a court has decided on the liability of the person concerned. Otherwise, the right of the 
individual to have a criminal charge determined by a court could be sapped of any real meaning. 
This would apply also to proceedings concerning tax penalties.”92  

I syfte att undersöka rättfärdigandet av att genomdriva fiskala straff i  ett tidigt skede,  
fann majoriteten i Europadomstolen att det måste finnas en balans mellan statens 
intressen och individens rättigheter. Thomassen efterfrågade dock ett tydligare förslag på 
hur oskuldspresumtionen ska kunna anses begränsa en stats intressen. Han föreslog att 
oskuldspresumtionen skulle anses som kränkt i dessa situationer då förebyggande 
åtgärder får effekter som kan jämställas med en sanktion:  

“My approach would rather be to find that this principle is breached when such pre-emptive 
execution has the effect of a sanction.”93  

Domstolen var enig om att problem med skatteförseelser skulle kunna utgöra acceptabla 
skäl för att genomdriva tidiga verkställande beslut, men att detta inte behöver vara 
nödvändigt när det gäller påförande av skattemässiga åtgärder som är att jämställa med 
brott. När en skattskyldig blir bestraffad för att ha lämnat in en oriktig deklaration och 
individen motsätter sig detta beslut, menade Thomassen att straff inte skulle kunna 
påföras förrän saken prövats i domstol. Däremot höll Thomassen med om att staters 
intressen skulle kunna rättfärdiga ett annat synsätt, då det finns en rimlig risk att personen 
riskerar att lämna landet eller undanhålla tillgångar i syfte att undvika exekution. Om 
man ska skapa en balans enligt domstolens förslag, får inte statens intressen få så stor vikt 
att ett tidigt verkställande beslut får karaktären av en sanktion. Detta menade Thomassen 
skulle kunna inträffa då konsekvenserna av en exekution inte kan göras ogjord eller då 
indrivning av en summa pengar leder till så pass allvarliga ekonomiska problem att den 
skattskylde sätts i konkurs. På denna punkt instämde inte Thomassen med de övriga 
domarna. Att en konkurs orsakad av ett tidigt verkställande beslut skulle kunna ogillas 
vid en omprövning av konkursbeslutet ansåg han inte kunna kompensera för den skada 
och det intrång som skett.   

Avslutningsvis framhöll Thomassen att om skattetillägget hade haft en avgörande 
betydelse för att försätta de skattskyldiga i konkurs, vilket här inte var fallet, skulle han 
röstat för att det hade skett en kränkning av oskuldspresumtionen:    

                                                

 

92 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97),  concurring opinion of Judge Thomassen 
93 Ibid.,  concurring opinion of Judge Thomassen 
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“Had the surcharge been a decisive element in the decision to declare the applicant bankrupt – 
which was not the situation in this case – I would have voted for a violation of the presumption of 
innocence.”94  

Domare Casadevall delade inte majoritetens mening i Europadomstolen angående de 
tilltalades yrkande om en kränkning av oskuldspresumtionen. Han ansåg att de 
verkställande besluten angående påförande av skattetillägg, innan en domstol hade prövat 
saken innebar en överträdelse av artikel 6.2 i Europakonventionen.   

Casadevall menade att den strikta tillämpningen av det svenska skattesystemet, som 
redan i sig självt var så pass godtyckligt, resulterade under omständigheterna rörande de 
aktuella fallen i en kränkning av oskuldspresumtionen. Denna slutsats byggde han på 
samma grunder som Europadomstolen utgick ifrån då de ansåg att det skett en kränkning 
av artikel 6.1 angående rätten till domstolsprövning samt skälig tid.   

Vidare konstaterade Casadevall att det svenska skattesystemet byggde på objektiva 
rekvisit. Det fanns inga krav på att den skattskyldige skulle ha handlat med uppsåt eller 
oaktsamhet vid lämnandet av en oriktig uppgift för att påföras skattetillägg, samtidigt 
som det fanns en presumtion vilket innebar att den skattskyldige själv var tvungen att 
motbevisa skattemyndighetens beslut för att undgå skattetillägg. Trots att 
Europakonventionen inte förbjuder presumtioner, måste de hållas inom rimliga gränser. 
Casadevall menade dock att presumtionen kunde rättfärdigas under förutsättning att den 
skattskyldige hade möjlighet att bestrida den. Majoriteten i Europadomstolen accepterade 
det faktum att det var svårt för den skattskyldige att motbevisa presumtionen. Casadevall 
däremot ansåg att omständigheterna gällande de långa processtiderna visade att det var 
uppenbart att de skattskyldiga inte getts möjlighet att motbevisa presumtionen, eller som 
han själv uttryckte det:   

“it seems to me self-evident that he was denied such a possibility.”95  

Gällande majoritetens argument för att ogilla yrkandet som föll in under artikel 6.2  
noterade Casadevall att de i huvudsak byggde på statsfinansiella intressen. Han instämde 
i att en rättvis balans måste eftersträvas. Majoriteten insåg att ett system som tillåter 
verkställande beslut avseende betydande skattetillägg före domstolsprövning skett borde 
kritiseras och bli föremål för noggrann undersökning. Detta hindrade dock inte domstolen 
från att godkänna det svenska systemet, vilket Casadevall såg kritiskt på:  

“The majority recognise that a system that allows enforcement of considerable amounts of tax 
surcharges before there has been a court determination of the liability to pay is open to criticism 
and should be subjected to strict scrutiny. However that did not stop them giving their blessing 
for such a system.”96   

                                                

 

94 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97,  concurring opinion of Judge Thomassen 
95 Ibid.,  partly dissenting opinion of Judge Casadevall, punkt 3 
96 Ibid.,  partly dissenting opinion of Judge Casadevall, punkt 4 
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Majoritetens övriga argument, såsom att man i Sverige har möjlighet att få ersättning 
inklusive ränta om man vinner ett överklagande eller möjligheten att få ett konkursbeslut 
tillbakadraget, var enligt Casadevall inte alls tillräckligt trovärdigt. Han menade att 
statsfinansiella intressen och eftergiftsgrunder inte fick ges företräde framför 
oskuldspresumtionen, eller som han själv uttryckte det:  

“These subsidiary considerations cannot take precedence over the presumption of innocence.”97  

Däremot ansåg Casadevall att argumenten hade varit acceptabla om de skattskyldiga hade 
getts möjlighet till en effektiv domstolsprövning inom skälig tid, dock var inte dessa 
förutsättningar uppfyllda i de aktuella fallen.                                    

                                                

 

97 Case of Janosevic v. Sweden, (app. 34619/97),  partly dissenting opinion of Judge Casadevall, punkt 5 
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5 Analys   

5.1 Sammanfattande synpunkter avseende ett höjt beviskrav  

Som tidigare nämnts i metodavsnittet (se kap. 2), avser vi att göra en kritisk analys av de 
förslag som framkommit under lagstiftningsprocessen. Som ett första steg i vår analys 
ämnar vi därför att strukturera upp de uttalanden och argument som framförts i olika 
utredningar samt av regeringen i prop. 2002/03:106 angående det svenska skattetillägget 
och Europakonventionen.98  

I och med det svenska inträdet i Europeiska unionen införlivades Europakonventionen i 
svensk lagstiftning. I samband med detta uppstod ovisshet angående om vissa aspekter i 
den svenska lagstiftningen verkligen uppfyllde de uppsatta kraven i Europakonventionen, 
däribland reglerna om skattetillägg. I Fri- och rättighetskommitténs utredning från 1993 
bedömdes frågan om de svenska skattetilläggsreglerna skulle kunna anses omfattas av 
artikel 6 i Europakonventionen. Utredningen fann att detta eventuellt var fallet. I 
Skattekontrollutredningens betänkande från 1996 där samma fråga hade behandlats, blev 
bedömningen däremot den motsatta, dvs. att de svenska skattetilläggen inte skulle 
omfattas av artikel 6.   

I den senaste raden av utredningar på området, Skattetilläggskommitténs betänkande från 
2001, blev bedömningen angående skattetilläggets förenlighet med Europakonventionen 
att skattetillägg var att jämställas med anklagelse för brott och därför omfattas av artikel 
6. Skattetilläggskommittén hade i enlighet med direktiven till uppgift att utforma ett 
sanktionssystem med fokus på effektivitet, rättsäkerhet, förutsebarhet och likformighet, 
dock med hänsyn till de krav som var uppsatta i Europakonventionen.99 I betänkandet 
presenterades olika förslag på lagändringar för att bl.a. tillförsäkra att dessa krav 
uppfylldes. I Skattetilläggskommitténs betänkande redogjorde utredaren bl.a. för sina 
ståndpunkter avseende beviskravet för skattetillägg samt dess förenlighet med artikel 6 i 
Europakonventionen. Skattetilläggskommittén ansåg att skattetilläggsreglerna med stor 
sannolikhet var att ses som ett straff enligt Europakonventionen.  

Skattetilläggskommittén konstaterade att det i Europadomstolens praxis inte fanns något 
specifikt uttalat beviskrav. Däremot noterade utredaren att kommissionen och 
Europadomstolen genom praxis i ett fåtal fall gett uttryck för höga krav på bevisningen. 
Vidare gjorde utredaren tolkningen, utifrån praxis gällande rättsliga presumtioner, att 
Europadomstolen troligtvis inte utan vidare skulle acceptera presumtioner om den 
anklagades skuld om det visade sig att det fanns rimliga tvivel. Skattetilläggskommittén 
utgick därför ifrån att Europakonventionen sannolikt tillämpade det internationellt 

                                                

 

98 Vid analyseringen av förarbetena till lagändringen 2003 i taxeringslagen, har vi ur ett objektivt 
perspektiv tolkat de olika aspekterna som förts fram. Detta innebär som tidigare nämnts i metodavsnittet att 
vi tolkat förarbetena ur ett språkligt perspektiv men även tagit hänsyn till relevant bakgrundsfakta.    
99 Med en teleologiskt metod kan vi med hjälp av direktiven fastställa förslagets ändamål, som nämnts i 
metodavsnittet i kap. 2.  



 

42

 
vedertagna begreppet ”beyond reasonable doubt”. Skattetilläggskommitténs samlade 
bedömning blev alltså att beviskravet för skattetillägg borde jämställas med beviskravet 
för brottsmål och därmed ansågs att den anklagades skuld skulle vara ställd ”utom rimligt 
tvivel”.   

I yttrandet från Riksskatteverket anfördes generellt sett en positiv bild av förslaget, 
däremot delade de inte Skattetilläggskommitténs uppfattning vad gällde en höjning av 
beviskravet samt i vilka situationer en uppgift skulle anses vara oriktig. Argumenten för 
att begreppet oriktig uppgift inte skulle ändra innebörd var bl.a. att det ansågs vara ett 
synnerligen väletablerat begrepp och endast synnerligen goda skäl skulle föranleda en 
ändring. Av denna anledning skulle en ändring i enlighet med kommitténs förslag leda till 
en ohanterlig situation för skattemyndigheterna, dessutom ansåg Riksskatteverket att det 
inte fanns något behov av att ändra det rättsläge som Regeringsrätten fastslagit i domen 
RÅ 78 1:77.     

Även förslaget om ett höjt beviskrav avfärdades av Riksskatteverket, då de ansåg att det 
skulle innebära ökad förvirring för de inblandade parterna, istället för ökad rättssäkerhet. 
I likhet med Skattetilläggskommittén påpekade Riksskatteverket att det inte fanns några 
uppsatta krav i Europakonventionen angående bevisningens höjd. Härav fann 
Riksskatteverket det svårt att förstå Skattetilläggskommitténs resonemang om ett höjt 
beviskrav som förutsättning för att nå en rimlig grad av säkerhet för att det svenska 
skattetilläggssystemet skulle stå sig internationellt. Ytterligare ett argument mot förslaget 
var att ett höjt beviskrav onekligen skulle leda till stor osäkerhet angående beviskravets 
innebörd bland parterna inom skatteprocessen. Riksskatteverket ifrågasatte även om det 
faktum att kongruensen mellan eftertaxering och skattetillägg skulle brytas, kunde 
komma att leda till någon nämnvärd ökning av rättssäkerheten. Utöver detta framförde 
Riksskatteverket även kritik mot kommitténs arbete och ifrågasatte om utredningen hade 
följt de uppsatta direktiven.    

I likhet med Riksskatteverket ställde sig även Sveriges advokatsamfund positivt till en 
reformering av skattetilläggssystemet, trots att de ansåg att det förslag som hade lämnats 
inte var tillräckligt. Advokatsamfundet delade utredarens förslag om att beviskravet 
skulle vara ställt ”utom rimlig tvivel”, däremot efterfrågade de en mer djupgående och 
sammanhållen analys av förslagets innebörd i skatteprocessen. Advokatsamfundet 
menade dock att det fanns en fara med att höja beviskravet, genom att det skulle resultera 
i tillämpandet av tre olika bevisnivåer inom skatteprocessen. Det nya beviskravet skulle 
således riskera att undermineras.     

Även Ekobrottsmyndigheten delade Skattetilläggskommitténs åsikt om att påförande av 
skattetillägg var att jämställa med anklagelse för brott, och därmed omfattas av artikel 6 i 
Europakonventionen. Av denna anledning välkomnade Ekobrottsmyndigheten en översyn 
av systemet för att tillförsäkra att reglerna inte stred mot artikel 6. Liksom 
Skattetilläggskommittén ansåg de att beviskravet vid prövning av om en uppgift var att 
anses som oriktig borde höjas.   
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I prop. 2002/03:106 ansåg regeringen i likhet med Skattetilläggskommittén att artikel 6 i 
Europakonventionen var tillämplig på de svenska skattetilläggsreglerna. Dock anförde 
regeringen att beviskravet inte behövde höjas, då det i Europakonventionen inte fanns 
några specifika krav på bevisningens höjd. Istället menade regeringen att det var upp till 
varje medlemsstat att formulera sina bevisvärderingsregler.   

Angående beviskravets stränghet hänvisade regeringen till att det inte framgick av 
Europadomstolens praxis. Liksom Skattetilläggskommittén hänvisade även regeringen till 
Pfundersfallet, men till skillnad från kommittén ansåg regeringen att fallet bekräftade 
regeringens ståndpunkt om att det inte fanns någon bestämd höjd på bevisningen. Utifrån 
Europadomstolens praxis menade regeringen att det ställdes en viss höjd på bevisningen, 
närmare bestämt en höjd som tillräckligt säkert fastslår den tilltalades skuld, däremot 
specificerade regeringen inte vad de ansåg att det innebar i praktiken. Regeringen nöjde 
sig endast med att konstatera att det då befintliga beviskravet för skattetillägg ”befinns” 
var högre än beviskravet för den ordinarie taxeringen. Utifrån ovanstående argument 
gjorde regeringen den samlade bedömningen att beviskravet för skattetillägg var förenligt 
med konventionens krav.  

Regeringen hänvisade även till departementschefens uttalande i prop. 1977/78:136, där 
det hade framkommit att ett förslag om att det ”uppenbart” skulle föreligga en oriktig 
uppgift för att kunna påföra skattetillägg ansågs vara att gå för långt. Vidare anförde 
regeringen i likhet med Riksskatteverket att ett nytt beviskrav skulle innebära osäkerhet 
hos de berörda parterna inom skatteprocessen, istället för att leda till ökad rättsäkerhet. 
Utöver detta skulle avvikelsen mellan beviskravet för skattetillägg samt eftertaxering 
missgynna den enskilde individen. Däremot gjorde regeringen bedömningen att 
begreppet ”befinns” var att anses som omodernt och svårbegripligt och föreslog därför en 
redaktionell ändring genom att istället införa begreppet ”klart framgå”.  

Även Regeringsrätten har uttalat sig om de svenska skattetilläggsreglernas förhållande till 
Europakonventionen. I RÅ 2000 ref 66 (I) fann domstolen att artikel 6 i 
Europakonventionen var tillämplig på de svenska skattetilläggsreglerna. År 2002 kom 
Europadomstolen fram till samma slutsats. I ett senare mål, RÅ 2002 ref 31, gjorde 
Regeringsrätten ett uttalande angående beviskravet för den ordinarie taxeringen 
respektive vid påförande av skattetillägg. Där framhölls att det stod klart att beviskraven 
var högre för att påföra skattetillägg än vad de var vid den ordinarie inkomsttaxeringen.  

5.2 Praxis angående Europakonventionen tillämpning  

Som framgår av redogörelsen ovan fanns det under lagstiftningsprocessens gång olika 
åsikter om skattetillägget och dess beviskrav. För att vi utifrån undersökningsfrågan ska 
kunna göra en bedömning gällande vem av Skattetilläggskommittén och regeringen som 
kan anses ha rätt avser vi, som tidigare nämnts i metodavsnittet (se kap. 2), att som nästa 
steg analysera de domar som presterats i empiriavsnittet för att undersöka om det kan 
anses finnas ett beviskrav i Europakonventionen och artikel 6, samt hur starkt detta i så 
fall skulle kunna anses vara. 
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Europadomstolen har sedan tidigare fastslagit att skatter och skatteprocessen inte är att 
ses som civila rättigheter och skyldigheter, och ska därför inte heller omfattas av 
Europakonventionen. Detta har Europadomstolen uttalat i bl.a. målet Schouten och 
Meldrum mot Nederländerna. I de svenska målen Janosevic och Västberga bekräftade 
Europadomstolen detta ställningstagande samtidigt som de även slog fast att påförandet 
av skattetillägg i Sverige var att jämställa med anklagelse för brott och därmed omfattas 
av artikel 6 i Europakonventionen.   

När det gäller beviskravet har kommissionen i ett uttalande från 1961 i samband med det 
s.k. Pfundersfallet angående oskuldspresumtionen berört frågan om bevisning. I 
uttalandet framgick det att artikel 6.2 kräver att den nationella domstolen inte från början 
är övertygad om eller utgår ifrån att den tilltalade är skyldig till anklagelsen. Detta 
innebär att bevisbördan i skuldfrågan faller på åklagaren samt att varje tvivel ska verka 
till den tilltalades förmån. Denna kommentar tyder på att Europakonventionen i artikel 6 
faktiskt ställer vissa krav på bevisning vid anklagelse för brott. Liksom i brottsmål 
framhåller kommissionen att det är åklagaren som har bevisbördan samt att tvivel ska 
verka till fördel för den anklagade.100 Detta resonemang skulle kunna tolkas som ett 
uttryck för principen ”hellre fria än fälla”, samtidigt som kommissionen i sitt uttalande 
inte närmare specificerat innebörden av varje tvivel. Detta ställningstagande har senare 
bekräftats i bl.a. fallet Barberà, Messegué och Jabardo mot Spanien.   

I kontrast till detta uttalandes det även i Pfundersfallet att en dom endast får grundas på 
direkt eller indirekt bevisning som i lagens ögon är tillräckligt stark för att fastställa den 
anklagades skuld. Detta uttalande tyder i motsats från det tidigare, på att 
Europakonventionens krav på bevisning inte är lika stängt som i brottsmål, utan att de 
istället lämnar det upp till varje medlemsstat att avgöra höjden på bevisning. 
Pfundersfallet är som tidigare påpekats ett äldre rättsfall från 1961 och utlåtandet om att i 
lagens ögon är tillräckligt stark har enligt vår vetskap inte bekräftats i något senare 
tillkommet rättsfall. Europadomstolen är som sagt inte bunden till tidigare praxis, vilket 
väcker frågan om detta utlåtande fortfarande kan anses inneha en rättslig verkan.   

Frågan om rättsliga presumtioner uppkom för första gången i samband med fallet 
Salabiaku mot Frankrike från 1988. Europadomstolen slog fast att presumtioner inte 
nödvändigtvis var oförenliga med artikel 6 i Europakonventionen, så länge de hölls inom 
rimliga gränser gällande den straffrättsliga bedömningen. Detta ställningstagande innebär 
att det skulle kunna vara acceptabelt att anse den anklagade skyldig trots att det råder ett 
visst tvivel, vilket därmed indikerar att Europadomstolen tillämpar ett lägre beviskrav än 
det som används i svenska brottsmål. I detta sammanhang kan det även vara intressant att 
nämna det svenska målet, RÅ 2002 ref 31, där Regeringsrätten gjorde bedömningen att 

                                                

 

100 Vi har använt oss av en objektiv tolkningsmetod när vi har analyserat uttalanden i praxis från 
kommissionsorganen. Som framkom av metodavsnittet, innebär det att vi utifrån uttalandena har iakttagit 
den språkliga innebörden samt hur de tillämpas i andra rättskällor; i vårt fall den svenska straffrätten. Vid 
denna bedömning har vi även tagit hänsyn till de tolkningsmetoder som Europadomstolen tillämpar, 
exempelvis dynamisk lagtolkning då vi beaktat omständigheten att domstolen inte är rättsligt bunden av sin 
tidigare praxis.   
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presumtioner innebar en bevislättnad för skattemyndigheten, men att dessa inte kan 
tillåtas få allt för stora effekter.101  

Uttalanden från de två ovanstående fallen i Europasomstolen har även bekräftats i det 
senare målet Telfner mot Österrike från 2001. I de två svenska målen Janosevic och 
Västberga har Europadomstolen konstaterat att det svenska skattetilläggssystemet 
innehåller två presumtionsregler som innebär att den skattskyldige presumeras oursäktligt 
ha lämnat en oriktig uppgift samt att det inte presumeras uppenbart oskäligt att påföra 
skattetillägg. I och med detta konstaterande har Europadomstolen även noterat att det är 
upp till den skattskyldige att motbevisa presumtionen och därmed även 
skattemyndighetens beslut. Med hänvisning till det tidigare fallet Salabiaku, samt att det 
svenska systemet innehöll ett antal subjektiva befrielsegrunder och att ett effektivt 
taxeringssystem är av stor vikt för statsfinanserna, ansåg Europadomstolen att 
presumtionerna uppfyllde kravet i artikel 6.2, trots att detta i praktiken innebar en 
omkastad bevisbörda. Här skulle en parallell kunna göras till RÅ 2001 ref 22 (I). I detta 
fall gjorde Regeringsrätten bedömningen att om skattemyndigheten i den ordinarie 
taxeringen kunde visa det sannolikt att den skattskyldige haft dispositionsrätt till bilen 
borde en presumtion om skattskyldighet gälla och Regeringsrätten konstaterade att det 
var acceptabelt att den skattskyldige hade bevisbördan.   

Ytterligare en vikig punkt som Europadomstolen behandlade var frågan om 
skattemyndighetens beslut vilka verkställdes före domstolsprövning. Enlig 
Europadomstolen var detta förfarande i sig inte oförenligt med Europakonventionen, 
dock måste konventionsstaterna hålla reglerna om omedelbar verkställighet inom rimliga 
gränser. Europadomstolen påpekade att detta var speciellt viktigt då den enskilde skulle 
motbevisa en straffrättslig presumtion. Europadomstolen noterade även att 
statsfinansiella intressen kunde berättiga presumtioner angående omedelbar 
verkställighet, men att dessa förfarandesystem skulle vara öppna för granskning samt 
kritik. Domstolen var i sin bedömning inte helt enig.   

Domare Thomassen röstade visserligen i enlighet med majoriteten, dock hade han några 
reservationer gällande sambandet mellan oskuldspresumtionen och skattemyndighetens 
omedelbara verkställighet. Thomassen menade att gränserna för presumtioner måste 
baseras på en striktare grund, när det gällde utförandet av straffrättsliga sanktioner som 
inte hade prövats av domstol. Till skillnad från majoriteten menade Thomassen att 
oskuldspresumtionen i princip borde ges innebörden att en anklagad person inte skulle 
kunna tilldömas någon straffrättslig sanktion innan skuldfrågan fastslagits i domstol. Om 
inte, ansåg Thomassen att individers rätt att få anklagelse om brott fastställd av domstol 
riskerade att undermineras. Han menade vidare att det samma borde gälla för sanktioner 
på skatteområdet.   

Thomassen efterlyste tydligare riktlinjer gällande när oskuldspresumtionen skulle kunna 
anses begränsa statens intressen. Själv ansåg han att oskuldspresumtionen skulle anses 

                                                

 

101 Vid analysering av målen från Regeringsrätten har vi använt en objektiv lagtolkningsmetod, vilket vi 
även förklarat i metodavsnittet. Det innebär att vi har iakttagit den språkliga innebörden i uttalandena från 
Regeringsrätten.   
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kränkt i de fall en förebyggande åtgärd får effekter som kan jämställas med en sanktion. 
Enligt Thomassen skulle en konkurs kunna utgöra ett exempel på en sådan förebyggande 
åtgärd vars effekter är jämförbara med en sanktion. Hade skattetilläggen i de båda målen 
haft en avgörande betydelse för konkursbesluten, vilket inte var fallet, hade Thomassen 
röstat för att oskuldspresumtionen kränkts. Vidare kan noteras att domare Casadevall var 
delvis skiljaktig och röstade emot majoriteten angående om det skett en kränkning av 
oskuldspresumtionen. Efter att ha konstaterat att det svenska systemet bygger på en 
presumtion som den skattskyldige måste motbevisa för att undgå skattetillägg, ansåg han 
att det var uppenbart att de skattskyldiga i målen p.g.a. de långa processtiderna inte getts 
denna möjlighet att motbevisa presumtionen. Av denna anledning ansåg han att det skett 
en kränkning av oskuldspresumtionen. Vidare ansåg även Casadevall att 
skattemyndighetens beslut om att påföra skattetillägg innan skuldfrågan prövats av 
domstol, var en överträdelse av artikel 6.2 i Europakonventionen. Visserligen noterade 
han att presumtioner inte är förbjudna enligt Europakonventionen men att det i de här 
fallen inte kunde anses acceptabla. Casadevall godtog inte majoritetens argument om att 
en felaktigt anklagad person kan bli ersatt för den skada som skett som ett acceptabelt 
argument, då de anklagade inte getts tillgång till en effektiv domstolsprövning inom 
skälig tid. Thomassen och Casadevalls resonemang tyder på att ramarna för 
oskuldspresumtioner inte är helt givna.   

I de båda målen Janosevic och Västberga prövade Europadomstolen även frågan om 
rätten till en effektiv domstolsprövning. De ansåg att denna rätt får inskränkas, under 
förutsättning att rätten till domstolsprövning inte åsidosätts, dvs. begränsningens effekt 
och syfte måste stå i rimlig proportion till varandra. Eftersom det svenska systemet 
möjliggjorde för den skattskyldige att få sin sak prövad av domstol ansågs Sverige 
uppfylla kraven i artikel 6.1 i Europakonventionen. I de aktuella målen konstaterade 
Europadomstolen däremot att skattemyndigheten utifrån de rådande omständigheterna i 
målen inte agerat på ett tillfredsställande sätt och därmed oskäligt fördröjt 
domstolsprövning av sakfrågan i samtliga ärenden. I målet Västberga gjordes även denna 
bedömning angående länsrättens agerande. Av denna anledning fann Europadomstolen 
att Sverige brutit mot rätten till en effektiv domstolsprövning. Eftersom Europadomstolen 
konstaterade att det svenska skattetilläggets syfte var avskräckande och bestraffande, dvs. 
att syftet var relativt strängt, borde begränsningarna och dess effekter kunna vara relativt 
ingripande men ändå stå i proportion till syftet. Med tanke på domens utgång, dvs. att 
Sverige blev fällt skulle man kunna tolka detta som att den inskränkning som hade skett 
inte kunde anses stå i proportion till ett system vars syfte var relativt strängt. Av detta 
följer att den kränkning som skett måste ha ansetts betydande.   

Europadomstolen fann även att Sverige hade kränkt artikel 6.1 i Europakonventionen, 
avseende skälig tid. För att nå denna slutsats utgick de från tre frågeställningar. Till att 
börja med noterade de att ärendena var av något komplex natur, men att detta ändå inte 
kunde anses rättfärdiga de långa processerna. Därefter gjordes en bedömning av parternas 
agerande. Europadomstolen ansåg att det inte fanns indikationer på att någon av de 
skattskyldiga bidragit till den långa processen. Däremot kritiserade de 
skattemyndighetens och förvaltningsdomstolarnas agerande, eftersom de åtgärder som 
framtvingats gentemot de skattskyldiga borde ha påkallat en skyndsam behandling av 
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överklagandena. Av denna anledning ansågs därför den övervägande tiden av 
processernas längd hänförlig till myndighetens agerande. Det är svårt att uttala sig om 
beviskravet gällande skälig tid då Europadomstolen inte förde någon större diskussion 
kring sin bedömning om det hade ansetts ha skett en överträdelse av skälig tid. Eventuellt 
skulle man kunna göra tolkningen, utifrån tidigare praxis, att domstolen har satt upp 
stränga gränser gällande när en stat ska anses ha överträtt skälig tid. Med hänvisning till 
att domstolen inte har argumenterat för sitt ställningstagande, och med tanke på att de i 
tidigare praxis varit tämligen stränga på denna punkt, skulle man kunna göra tolkningen 
att Europadomstolens bedömning var relativt självklar och i och med detta även 
argumentera för att domstolen har höga krav på konventionsstaterna gällande 
medborgarnas rättighet till domstolsprövning inom skälig tid.       
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6 Sammanfattade slutsatser  

Utifrån analysen ovan avser vi i detta avsnitt att ta ställning till vårt syfte, dvs. om det 
finns ett särskilt beviskrav i artikel 6 i Europakonventionen. Om så är fallet, hur pass 
strängt kan det då anses vara och kan de svenska skattetilläggsreglerna anses förenliga 
med Europakonventionen på denna punkt? Med detta som utgångspunkt ämnar vi sedan 
att svara på vår undersökningsfråga; Vem har rätt angående beviskravets stränghet för 
skattetillägg, Skattetilläggskommittén eller regeringen?    

6.1 Finns det ett beviskrav i Europakonventionen och hur högt 
kan det i så fall anses vara?  

I Europakonventionen finns det som tidigare framkommit inget specifikt uppsatt 
beviskrav, och utifrån befintlig praxis går det inte heller att utläsa något tydligt krav. I de 
rättsfall som studerats har det dock framkommit vissa indikatorer som tyder på att det 
troligtvis finns ett beviskrav i artikel 6 i Europakonventionen.   

Europadomstolen har i praxis vid ett flertal tillfällen betonat att ”the burden of proof is on 
the prosecution, and any doubt should benefit the accused”102. I citatet framgår att det är 
åklagaren som har bevisbördan och därmed åligger det åklagaren att framställa tillräcklig 
bevisning för fällande dom. Av detta följer indirekt att det måste finnas ett beviskrav som 
visar vad som ska vara fastställt för fällande dom. Däremot är det svårare att göra en 
uppskattning av hur starkt detta beviskrav skulle kunna tänkas vara. Det finns vissa 
uttalanden gjorda i praxis som tyder på att Europadomstolen vid avgöranden utgår ifrån 
ett beviskrav som är relativt högt.  Den andra delen av citatet ovan säger att varje tvivel i 
brottsmål ska verka till den anklagades fördel. Här skulle en parallell till beviskravet 
”utom rimligt tvivel” som tillämpas i svenska brottsmål kunna göras. Detta beviskrav kan 
anses strängt då det innebär att vid uppkomst av rimliga tvivel ska den anklagade frias. 
Med denna parallell kan man från Europadomstolens uttalande inte bara argumentera för 
att det finns ett beviskrav utan även att kravet kan anses relativt högt jämfört med det då 
rådande kravet för skattetillägg i Sverige.   

Trots denna hårda hållning gällande rådande tvivel har Europadomstolen i flera av målen 
vi studerat framfört att presumtioner som tillämpas i konventionsstaterna kan vara 
förenliga med Europakonventionen, dock under vissa förutsättningar. I de studerade 
målen har det alltså betytt att acceptabla presumtioner lett till att tvivel som funnits inte 
verkat till den anklagades fördel. Detta skulle alltså i motsats till påståendet ovan, kunna 
innebära att beviskravet inte behöver vara lika strängt i alla situationer, som en följd av 
att presumtioner tillåts. Således skulle exempelvis statsfinansiella intressen kunna 
medföra att kravet för bevisning blir lägre.  

                                                

 

102 Uttalande från bl.a. Case of Barberà, Messegué och Jabardo v. Spain, (app. 10590/83) 
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Trots att det i flera fall gjorts uttalanden i praxis om när en presumtion ska anses rimlig, 
bör det påpekas att det i praktiken är svårt att utläsa var gränserna går. I målen Janosevic 
och Västberga ansåg en majoritet i Europadomstolen att en presumtion om att påföra 
skattetillägg innan domstolsprövning skett var acceptabel. Trots detta framhöll 
Europadomstolen att ett system likt det svenska bör grundligt granskas samt vara öppet 
för kritik, likväl utförde domstolen själv ingen djupgående granskning av det svenska 
systemet. Av detta utlåtande, samt domstolens ”passivitet” på denna punkt, framgår att 
bedömningen angående presumtionens giltighet inte var helt klar.   

Som de två avgörandena visar var Europadomstolen inte helt enig i sin bedömning. 
Domare Casadevall var skiljaktig och domare Thomassen framförde vissa invändningar. 
Även om domen innebar att det inte hade skett någon överträdelse av 
oskuldspresumtionen, förtydligar Casadevall och Thomassens utlåtanden den problematik 
som råder på området för presumtioner, dvs. bristen på riktlinjer för vilka gränser som 
kan anses acceptabla. Samtidigt skapar deras ställningstaganden eventuellt en möjlighet 
för att öppna upp för en mer restriktiv tolkning.    

Ytterligare ett argument som talar för att beviskravet inte är fullt så högt är 
kommissionens utlåtande i Pfundersfallet om att dom måste grundas på bevisning som i 
lagens ögon är tillräckligt stark för att fastställa den anklagades skuld, dvs. att den 
nationella lagstiftningen ska ge vägledning för bevisningens höjd.   

Hittills har vi konstaterat att det kan anses finnas ett beviskrav i Europakonventionen 
samt diskuterat kring dess stränghet. Avslutningsvis kommer vi därför utifrån de 
argument som framkommit att efter bästa förmåga besvara vår undersökningsfråga.  

6.2 Vem har rätt angående beviskravets stränghet för 
skattetillägg, Skattetilläggskommittén eller regeringen?  

Det som talar för att beviskravet håller en lägre nivå än ”utom rimligt tvivel” är dels att 
det inte finns något klart uttalat i Europakonventionen och dels att det i praxis inte 
framgår något ställningstagande i frågan. Däremot kan gällande praxis i fråga om faktiska 
och rättsliga presumtioners giltighet ses som ett argument för ett lägre beviskrav. Likaså 
kan kommissionens uttalande från 1961, under förutsättning att Europadomstolen hållit 
fast vid denna uppfattning, användas som grund för denna ståndpunkt. Dessa argument 
skulle med andra ord kunna ge stöd för regeringens uppfattning i prop. 2002/03:106.   

I motsats till dessa, finns det vissa indikatorer som tyder på att Europakonventionen 
tillämpar ett relativt högt beviskrav. Exempelvis har det i praxis konstaterats att åklagaren 
har bevisbördan samt att varje tvivel ska verka till den tilltalades fördel. Även om det inte 
går att fastslå vilken höjd av bevisning som åsyftas, tyder det ändå på att 
Europadomstolen använder en hög grad av bevisning, som eventuellt skulle kunna 
likställas med det som används i brottsmål. Ytterligare ett skäl som indikerar ett högt 
beviskrav är det faktum att domarna i fallen Janosevic och Västberga inte var helt eniga 
gällande artikel 6.2. Vidare ska Europadomstolen försäkra att konventionsstaterna följer 
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de konstituerade rättigheter och skyldigheter som deras medborgare har rätt till, då 
exempelvis rättigheten till effektiv domstolsprövning inom skälig tid. Vi är av 
uppfattningen att domstolen generellt sett i praxis är relativt sträng gentemot 
konventionsstaterna vid bedömning om domstolsprövning överträtt skälig tid. Man skulle 
här kunna göra jämförelsen och hävda, att den stränghet som råder för artikel 6.1, i detta 
fall skälig tid, likaså borde vara giltig för artikelns alla delar. Dvs. att 
Europakonventionens tillämpning av artikel 6.1 hålls inom snäva ramar och av denna 
anledning borde det även gälla rättigheterna i artikel 6.2. Utifrån denna parallell skulle 
man kunna argumentera för att det ställs stora krav på att förutsättningarna i artikel 6.1 
efterlevs och därmed borde även Europadomstolen göra detsamma för att tillförsäkra att 
oskuldspresumtionen beaktas. Detta tyder därmed på ett högt beviskrav, även om 
kopplingen är vag. Med ovanstående resonemang som grund skulle man kunna 
argumentera för att Europadomstolen tillämpar ett högt beviskrav vilket därmed ger stöd 
åt Skattetilläggskommitténs uppfattning.   

Sammanfattningsvis kan vi utifrån syftet utläsa av Europadomstolens praxis att det finns 
ett beviskrav i Europakonventionen, däremot går det endast att spekulera kring 
beviskravets höjd. Av de framförda argumenten anser vi att det finns belägg för både 
Skattetilläggskommitténs och regeringens uppfattning. Dock anser vi att argumenten för 
det högre beviskravet väger tyngre. Trots att det inte går att utläsa att det är beviskravet 
”utom rimligt tvivel” som faktiskt tillämpas, har vi som svar på vår undersökningsfråga 
ändå valt att gå på Skattetilläggskommitténs linje om att beviskravet borde höjas. Därmed 
inte sagt att de svenska skattetilläggsreglerna säkert strider mot Europakonventionen. Då 
rättsläget på denna punkt fortfarande måste anses oklart, välkomnar vi nya avgöranden 
från Europadomstolen som kan ge vägledning för den fortsatta rättsutvecklingen i både 
Sverige och övriga konventionsstater. I väntan på detta menar vi att beviskravet borde 
höjas för att Sverige som konventionsstat inte ska riskera att underlåta att uppfylla sina 
åtaganden i enlighet med Europakonventionen.103          

                                                

 

103 I och med inkorporeringen av Europakonventionen 1995, infördes en lagregel i 2 kap. 23 § i 
regeringsformen. Därmed har Sverige även åtagit sig att se till att ingen svensk lag eller föreskrift står i 
strid med Europakonventionen, i enlighet med regeringens förslag i prop. 1993/94:117. Av detta följer 
alltså att svensk rätt ska tolkas i ljuset av bestämmelserna i Europakonventionen.  
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7 Avslutande reflektioner  

I detta avslutande kapitel vill vi lyfta fram olika aspekter som vi under arbetets gång har 
kommit att reflektera över. Till att börja med kan vi konstatera att 
Skattetilläggskommittén åstadkommit en omfattande utredning som belyst problematiken 
på området för skattetillägg samt utifrån detta presenterat flera konstruktiva idéer. Med 
detta sagt vill vi dock framföra kritik mot betänkandet. Skattetilläggskommittén framhöll 
att den baserade sitt förslag angående ett höjt beviskrav utifrån Europadomstolens praxis. 
Kommittén gjorde i första hand tolkningen att skattetillägg var att ses som straff enligt 
Europakonventionen, vilket sedan visade sig vara en korrekt bedömning utifrån 
Europadomstolens avgöranden. Efter att Skattetilläggskommittén hade klargjort sitt 
ställningstagande i denna fråga, gick de över till att diskutera bevisningens höjd. Utifrån 
Skattetilläggskommitténs argumentation skulle man kunna hävda att kommittén fastslagit 
att skattetillägg är att ses som straff och att den därefter gått till reglerna inom straffrätten 
för att avgöra beviskravets höjd, istället för att i första hand utgå ifrån Europadomstolens 
praxis. I detta avseende menar vi att det kan ifrågasättas vilken förankring som 
Skattetilläggskommitténs förslag om ett höjt beviskrav har i Europadomstolens praxis. 
     
Även i regeringens förslag finns vissa tveksamheter. Regeringen byggde upp sin 
argumentation på bl.a. praxis från kommissionen om att en viss höjd av bevisning var 
tvungen att uppnås för att tillräckligt säkert fastslå den anklagades skuld. Vilken innebörd 
detta skulle ges gick regeringen dock inte närmare in på. Då regeringen hänvisade till 
Europadomstolens praxis lades stor vikt vid ett uttalande från kommissionen i samband 
med Pfundersfallet, närmare bestämt följande uttalande; ”evidence sufficiently strong in 
the eyes of the law to establish his guilt104”. Detta gjordes utan att någon diskussion 
fördes över dess giltighet, trots att fallet är drygt 40 år gammalt och att uttalandet enligt 
vår vetskap inte har blivit bekräftat i något senare rättsfall. Vidare konstaterade 
regeringen att beviskravet för skattetillägg var högre än i den ordinarie taxeringen och 
gjorde därefter bedömningen att det befintliga beviskravet var tillräckligt för att uppfylla 
Europakonventionens krav. Utifrån detta resonemang ifrågasätter vi om regeringen 
verkligen byggt upp sina slutsatser på en väsentlig grund. Var regeringens uppfattning att 
det då rådande beviskravet uppfyllde Europakonventionens krav, främst baserat på att 
beviskravet var högre vid påförande av skattetillägg än vid ordinarie taxering. I så fall 
anser vi att man kan ifrågasätta vilken vikt detta argument ska tilldelas.   

Ytterligare ett argument som regeringen använde var departmentchefens uttalande från 
prop. 1977/78:136 angående att en tillämpning av ett högre beviskrav än ”visat/styrkt” 
var att gå för långt. Med tanke på att Europakonventionen inte var en del av svensk 
lagstiftning då detta uttalande gjordes, kan ifrågasättas vilken vikt uttalandet bör ges i en 
bedömning om beviskravet lever upp till Europakonventionen.  

Utöver det här vill vi även anmärka på regeringens inställning till problematiken kring 
beviskravets höjd. Enligt vår mening är det anmärkningsvärt att regeringen inte beaktade 

                                                

 

104 Austria v. Italy, (app. 788/60) 
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det faktum att det då rådande beviskravet möjligtvis befann sig i gråzonen för vad som 
var förenligt med Europakonventionen. Detta tyder på att regeringen föredrog det 
rådande beviskravet framför att skapa en säkerhetsmarginal gentemot 
Europakonventionens bestämmelser. I detta sammanhang kan det även vara befogat att 
spekulera kring regeringens intresseavvägning avseende individers rättigheter och statens 
finansiella intressen. Å ena sidan bör risken för att någon blir oskyldigt dömd minimeras, 
men å andra sidan ska ingen kunna undkomma sin skyldighet att betala skatt. Onekligen 
tyder regeringens resonemang kring denna fråga på att individens rättigheter kommit i 
skymundan. Enligt oss är det olyckligt att regeringen i sin diskussion inte redogjort för 
den avvägning som skett mellan dessa motstridiga intressen.   

I likhet med Riksskatteverket och Sveriges advokatsamfund anförde även regeringen att 
ett höjt beviskrav kunde leda till förvirring hos de inblandade parterna och därmed riskera 
att skapa en ohanterlig situation för skattemyndigheten samt förvaltningsdomstolarna. En 
fråga som uppkommer i samband med dessa synpunkter är då hur man skulle kunna finna 
en balans mellan motstridiga intressen, i detta fall en proportionalitetsavvägning mellan 
graden av bevisning och påföljdens effekt gentemot förutsebarheten.105          

Som framkommit under lagstiftningsprocessen har utredarens uppfattning skiljt sig 
mycket från regeringens, detta belyser problematiken med att rättsläget för beviskravet i 
Europakonventionen är oklart. Av de rättsfall vi studerat från Europadomstolen framgår 
ett behov av klara riktlinjer, då framförallt gällande artikel 6.2 samt dess beviskrav. Trots 
att vi saknar en djupgående kompetens på detta område, vill vi ändå framföra vissa 
kritiska synpunkter angående Europadomstolens praxis. Enlig vår mening är den 
utvecklade praxisen från Europadomstolen inte tillräckligt tydlig, utan att den i vissa 
aspekter snarare skapar förvirring. Å ena sidan har domstolen t.ex. sagt att bevisbördan 
vilar på åklagaren, men å andra sidan att presumtioner som innebär en omkastad 
bevisbörda är accepterade under förutsättning att de hålls inom vissa rimliga gränser. Vi 
har förståelse för att situationer som dessa kan uppstå och att de även under vissa 
omständigheter ska vara godtagbara. Däremot anser vi att Europadomstolen i 
sammanhang som dessa har ett ansvar att ge tydliga riktlinjer för var gränserna ska gå. 
Samtidigt är vi medvetna om problematiken med att arbeta fram denna typ av riktlinjer, 
då t.ex. vissa frågor är mer komplexa än andra samt att ingen situation är den andra lik. 
Europadomstolen är som tidigare framkommit inte bundna av sina tidigare avgöranden, 

                                                

 

105 I detta sammanhang kan det även vara intressant att redogöra för ett undersökningsmaterial vi fått ta del 
av. Material vilket är bestående av 60 st. grundläggande- och omprövningsbeslut avseende skattetillägg för 
taxeringsår 2004 och 2005 från skatteverket i Karlstad, visar att Europakonventionen inte har åberopats i 
något av ärendena i fråga. Tänkbara anledningar till detta anser vi kan vara att de skattskyldiga har 
bristfällig information om deras möjlighet att åberopa rättigheterna i Europakonventionen. Detta skulle 
eventuellt kunna tyda på att rättssäkerheten i systemet redan idag är otillräcklig. Ytterligare en förklaring 
skulle kunna vara att skatteverket fullgjort sin utredningsskyldighet i enlighet med 5 kap. 15 § 
taxeringslagen (1990:324), men att det helt enkelt inte funnits något behov att åberopa denna rätt. Under 
förutsättning att skatteverkets medarbetare har kännedom om innebörden av 2 kap. 23 § i regeringsformen, 
skulle man även eventuellt kunna ifrågasätta om skatteverket fullgör sin upplysningsplikt, med tanke på att 
Europakonventionen inte åberopas i något av besluten. Vi vill understryka att vi är medvetna om att ett 
urval av endast 60 st. beslut inte utgör ett tillförlitligt underlag.   
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men trots detta anser vi att det är viktigt med tydliga riktlinjer för att på ett effektivt sätt 
säkerställa skyddet för de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna.   

I Janosevic- och Västbergafallen konstaterade Europadomstolen att ett system som det 
svenska skattetilläggssystemet skulle vara öppet för granskning och kritik, dock utförde 
domstolen inte enligt vår vetskap någon noggrann undersökning av systemet. I likhet med 
domare Casadevall reagerade vi på detta uttalande med tanke på att Europadomstolen 
enligt vår mening inte handlat i enlighet med vad de själva gett utryck för.    

Vad gäller de utvalda avgörandena från Europadomstolen, har vi noterat att domstolen 
inte använder någon specifik terminologi i sina domar gällande beviskravet. Vi anser att 
man kan ifrågasätta om Europadomstolen med avsikt undviker att använda t.ex. 
terminologi från straffrätten. Om så är fallet kan det vara intressant att fundera kring 
orsakerna. Ett synsätt skulle kunna vara att Europadomstolen inte tillämpar ett beviskrav 
som kan jämställas med straffrätten. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att det är en 
svår fråga och att Europadomstolen därför undviker att öppet ta ställning. Däremot har 
Europadomstolen använd sig av uttalandet ”any doubt should benefit the accused”, vilket 
enligt vår uppfattning skulle kunna kopplas samman med begreppet ”utom rimligt tvivel” 
som tillämpas inom straffrätten. Även om vi inte besitter tillräcklig kunskap för att 
djupare bedöma denna aspekt, skulle det vara en intressant parallell att studera vidare.   

Ytterligare ett förslag på ämne att vidare fördjupa sig i, skulle enligt oss vara att titta 
närmare på de svenska bestämmelserna om befrielsegrunder, vilka utökades i samband 
med att lagändringen trädde ikraft 2003. Utifrån Leidhammars artikel106 skulle man 
kunna undersöka om det finns belägg för hans påstående. Om så är fallet, torde då inte 
Europadomstolen i ett eventuellt avgörande avseende en tänkbar kränkning av artikel 6.2 
komma fram till att individens rättigheter måste sättas före statens finansiella intressen?  
Vi skulle alltså vara intresserade av att undersöka om Europadomstolens bedömning 
skulle se annorlunda ut om de hade haft kännedom om individens svårighet att få 
upprättelse.               

                                                

 

106 ”Europakonventionens tillämplighet i skatteförfarandet”, där ett påstående framfördes angående risken 
för att skattskyldiga eventuellt inte kan ta tillvara på sin rätt att åberopa befrielsegrunder som finns i 
taxeringslagen (1990:324), se avsnitt 3.6. 
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http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-
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Bilaga 1. Artikel 6: Rätt till en rättvis rättegång   

1.  Var  och  en  skall,  vid  prövningen  av  hans  civila  rättigheter  och  
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad  
till  en  rättvis  och  offentlig  rättegång  inom  skälig  tid  och  inför  en  
oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.107 Domen skall  
avkunnas  offentligt,  men  pressen  och  allmänheten  får  utestängas  från  
rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den  
allmänna  ordningen  eller  den  nationella  säkerheten  i  ett  demokratiskt  
samhälle,  eller  då  minderårigas  intressen  eller  skyddet  för  parternas  
privatliv  så  kräver  eller,  i  den  mån  domstolen  finner  det  strängt  
nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada  
rättvisans intresse.  
2.  Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till  
dess hans skuld lagligen fastställts.  
3.  Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:  
a)  att  utan  dröjsmål,  på  ett  språk  som  han  förstår  och  i  detalj,  
underrättas  om  innebörden  av  och  grunden  för  anklagelsen  mot  
honom,  
b)  att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  
c)  att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han  
själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett  
rättegångsbiträde,  erhålla  ett  sådant  utan  kostnad,  om  rättvisans  
intresse så fordrar,  
d)  att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt  
att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden  
som vittnen åberopade mot honom,  
e)  att  utan  kostnad  bistås  av  tolk,  om  han  inte  förstår  eller  talar  det  
språk som används i domstolen.                

                                                

 

107 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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