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FÖRORD 

  
Denna uppsats handlar om situationer då skattetillägg inte ska tas ut. Undersökningen har skett 
genom undersökningar av utvalda Regeringsrättsdomar från skattetilläggsbestämmelsernas 
införande år 1972 fram till idag samt genom litteraturstudier av doktrin och förarbeten i ämnet.  

Vi har tyckt att det varit roligt och intressant att fördjupa oss i ett ämne som vi kommit i kontakt 
med under vår magisterutbildning i skatterätt och ekonomi, och som vi även fick möjlighet att 
diskutera med handläggare på Skatteverket i Karlstad under vår praktikplacering där.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Börje Leidhammar, professor i Rättsvetenskap vid 
Karlstad Universitet samt till vår bihandledare Mats Tjernberg, Jur. Dr  vid Lunds Universitet, för 
deras engagemang, värdefulla synpunkter samt goda råd under uppsatsarbetet.     

Karlstad 2006-05-24     

Anna-Lena Jordan            Lise-Lotte Niesel



   
SAMMANFATTNING 

  
År 1971 förändrades det skatterättsliga sanktionssystemet på så sätt att de administrativa 
myndigheterna skulle kunna påföra ekonomiska sanktioner istället för de allmänna domstolarna, 
vilka var de som hanterat samtliga fall tidigare. Syftet var dels att få en effektivare och jämnare 
rättstillämpning dels att sanktionen skulle kunna användas mot ett större antal skattskyldiga som 
lämnat felaktiga uppgifter  i sin deklaration eller lämnat in deklarationen för sent.  

Då en skattskyldig har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen på annat sätt än 
muntligen eller då ingen deklaration har lämnats alls så kan denne påföras en sanktion i form av 
ett skattetillägg. Enligt 5 kap 8 § taxeringslagen (1990:324) ska skattetillägget dock inte påföras i 
vissa situationer, vilka utgörs av: ”felräkning eller skrivfel”, ”rättelse med ledning av 
kontrolluppgift”, ”bedömning av yrkande”, ”frivillig rättelse”  samt ”obetydligt skattebelopp”.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka 5 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324). Vi har undersökt hur 
lagparagrafen har utvecklats samt tolkats och tillämpats från skattetilläggets införande år 1971 
fram till idag. Detta har gjorts genom att vi studerat förarbeten och doktrin samt sett på hur 
Regeringsrätten tolkat paragrafen i ett antal representativa rättsfall på området. Vi har även 
undersökt om artikel 6 i Europakonventionen har medfört en annan tolkning och tillämpning av 
regeln än tidigare.  

Vi har använt oss av en rättsdogmatisk metod. Valet föll på denna metod eftersom vi undersökt 
och tolkat lagregler, förarbeten och doktrin för att kunna besvara syftet i vår uppsats.  

Det som vi kommit fram till genom vår undersökning är att 5 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324) 
innehåller bestämmelser som vid ett första påseende verkar vara klara, men som vid en djupare 
studie visar sig innehålla kriterier som det saknas klara besked om tillämpningen av i förarbetena. 
Regeringsrätten har genom sin praxis istället satt de yttersta gränserna för vilka sorts fel som kan 
anses innefattas i de olika bestämmelserna angående situationer då skattetillägg inte ska tas ut.  

Om bestämmelserna i stort har vi konstaterat att det enbart är rekvisitet obetydligt belopp som 
det finns en klar bestämmelse om. De övriga fyra får bedömas med hänsyn till de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall av Skatteverkets handläggare samt Regeringsrätten. I många 
situationer är det svårt att avgöra om felaktigheten kan omfattas av regeln samt om ärendena eller 
fallen uppfyller de förutsättningar som krävs. Vi anser att reglerna ställer stora krav på dem som 
ska tillämpa dem, på grund av att bestämmelserna är så komplicerade att tolka och tillämpa i 
avsaknaden av klargöranden av vad de egentligen innebär.  

Våra slutsatser har blivit att kriterierna i 5 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324) utgör en god 
möjlighet för de skattskyldiga som lämnat en oriktig uppgift på grund av att de antingen av  
misstag eller okunskap om vilka skyldigheter de har beträffande uppgiftslämnandet för sin 
taxering kan undkomma ett skattetillägg. Kraven för att kriterierna ska kunna tillämpas är dock 
högt ställda vilket gör att den som gör felaktigheter avsiktligt för att undkomma skatt har svårt att 
kunna åberopa dem.  

Vi anser inte att Europakonventionen påverkat paragrafen i någon högre grad eftersom vår 
uppfattning är att reglerna om situationer då skattetillägg inte ska tas ut inte förändrats speciellt 
mycket sedan de infördes år 1971. Däremot anser vi att såväl Regeringsrätten som Skatteverket 
uppfyller Europakonventionens krav i sin handläggning av ärenden som innefattar skattetillägg.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel redogörs för problemdiskussionen som sedan ligger till grund för uppsatsens problemformulering och 
syfte. I avsnittet ges även en redogörelse för avgränsningar och slutligen en disposition med en överblick av 
uppsatsens fortsatta uppställning. 

1.1 BAKGRUND 
Sedan lång tid tillbaka har lagstiftningen på området som berör skatter och avgifter innehållit 
påföljdsregler för de som inte lämnat riktiga och fullständiga uppgifter till ledning för sin 
taxering.1 Före år 1972 var åtal vid allmän domstol, genom Skattestrafflagen (1943:13), i princip 
det medel som användes för att säkerställa att reglerna efterföljdes av de skattskyldiga. 
Skattestrafflagen innehöll straffbestämmelser för de skattskyldiga som i sin deklaration lämnade 
oriktig uppgift som kunde leda till ett för lågt skatteuttag alternativt att ingen skatt alls togs ut.  

År 1965 påbörjades en översyn av påföljdssystemet. I SOU 1969:42 ”Skattebrotten” kom det 
fram att skatte- och avgiftssystemet inte hade fungerat så bra som förväntats. Domstolarna fick 
avsätta tid för att utreda och avgöra brottslighet och förseelser av bagatellartad karaktär. 
Eftersom domstolarna inte kunde hantera alla anmälningar drabbade inte påföljdssystemet alla 
dem som begått brott, utan det var slumpen som avgjorde vilka som åtalades.  

År 1971 genomfördes en omfattande omläggning av skatteområdets sanktionssystem. Då 
infördes det en helt ny form av sanktion som var av rent ekonomisk art.2 Den stora ändringen var 
att de administrativa myndigheterna skulle hantera sanktionerna istället för de allmänna 
domstolarna. Förändringens främsta syfte var dels att få en effektivare och jämnare 
rättstillämpning dels att kunna ingripa mot alla eller i alla fall de flesta skattskyldiga som genom 
att lämna felaktiga taxeringsuppgifter eller försenade deklarationer hade gjort sig skyldiga till 
förseelser.  

Trots att avvikelse gjorts från avlämnad deklaration, vilken innehåller oriktig uppgift, ska i vissa 
fall skattetillägg ändå inte tas ut.3  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Då en skattskyldig har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen på annat sätt än 
muntligen eller då ingen deklaration har lämnats alls så kan denne påföras en sanktion i form av 
en särskild avgift, ett så kallat skattetillägg. Enligt 5 kap 8 § taxeringslagen (1990:324) ska denna 
avgift dock inte påföras i vissa situationer, vilka utgörs av: 

 

felräkning eller skrivfel 

 

rättelse med ledning av kontrolluppgift 

 

bedömning av yrkande 

 

frivillig rättelse  

 

obetydligt skattebelopp  

                                                

 

1 Thornstedt & Eklund, Skatte- och avgiftstillägg, s. 11 
2 Ibid, s. 19 
3 Ibid, s. 60 
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Eftersom det inte direkt framgår av punkterna vad de innebär och under vilka förutsättningar 
som de kan åberopas anser vi att en klargörande redogörelse för den gällande rätten beträffande 5 
kap. 8 § taxeringslagen (1990:324) behövs.  

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka 5 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324). Vi ska undersöka hur 
den har utvecklats samt tolkats och tillämpats från skattetilläggets införande år 1971 fram till idag. 
Vi kommer att göra detta genom att studera förarbeten och doktrin samt se på hur 
Regeringsrätten tolkat bestämmelsen i ett antal representativa rättsfall på området. Vi kommer 
även att studera om artikel 6 i Europakonventionen har medfört en annan tolkning och 
tillämpning av regeln än tidigare.  

Undersökningsfrågorna blir därmed; 

 

Hur bedöms kriterierna i 5 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324) för de situationer då 
skattetillägg inte ska tas ut?  

 

Europakonventionen borde ha påverkat Regeringsrättens bedömning av kriterierna i 5 kap. 8 
§ (1990:324) taxeringslagen, har den gjort det?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har inriktat vårt arbete på att undersöka och redogöra för rättsläget beträffande 5 kap. 8 § 
taxeringslagen (1990:324), det vill säga situationer då skattetillägg inte ska tas ut. För att finna de 
mest intressanta och relevanta rättsfallen har vi gjort ett strategiskt urval. Detta genom att välja ut 
de fall som tagits upp som principiellt viktiga i doktrinen samt genom Skattenytts 
rättsfallssammanställningar. Tidsmässigt ligger de utvalda rättsfallen från skattetilläggets införande 
år 1971 fram till idag, och vi har enbart undersökt svenska avgöranden i form av referatmål. Det 
material som vi använt oss av har bestått av litteratur och artiklar författade av erkända personer 
på området, samt även hämtat information från Internet. Vi har avgränsat våra sökningar i 
Rättsbanken till att omfatta orden ”felräkning eller skrivfel”, ”rättelse med ledning av 
kontrolluppgift”, ”oriktigt yrkande”, ”frivillig rättelse” samt ”obetydligt belopp”.   

1.5 TIDIGARE STUDIER 
Eftersom det finns ett rikt källmaterial angående skattetilläggen som vi använt oss av som 
utgångspunkt då vi undersökt den teori som finns på området både i form av produkter från olika 
steg i lagstiftningsprocessen och doktrin på skattetilläggsområdet. Det källmaterial som vi använt 
i vår undersökning har exempelvis bestått av ”Skattetillägg och skattebrott” av Börje Leidhammar 
och Karin Almgren vilka är erkända auktoriteter på skattetilläggsområdet. Vi har även undersökt 
olika typer av förarbeten till lagtexten, såsom propositioner och SOU.   

Vi har valt att ingående undersöka de fem kriterierna för situationer då skattetillägg inte ska tas ut 
för att kunna ge en förklaring av vad de egentligen innebär samt hur de tolkas av Regeringsrätten. 
Detta eftersom vi upplevt kriteriernas innebörd som ganska otydliga och att ett förtydligande 
därför behövs.   
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1.6 DISPOSITION              

Kapitel 1 
Inledning  

Kapitel 2 
Metod  

Kapitel 3 
Teori  

Kapitel 4 
Analys/Tolkning  

Kapitel 5 
Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi för vår 
problemformulering, vårt syfte och våra 
avgränsningar. 

I detta kapitel redogör vi för den metod 
vi använt oss av i vår uppsats samt hur 
man går tillväga för att genomföra en 
god undersökning. 

I detta kapitel redogör vi för den 
teoretiska grund som arbetet bygger på.

 

Dessutom utvecklar vi innebörden av 
kriterierna samt ställer frågor med hjälp 
av Regeringsrättsfall som får utgöra 
exempel på punkterna i 5 kap 8 § TL. 

I detta kapitel redogör vi för de domar 
som vi har valt att studera i vår uppsats 
samt våra egna tolkningar av dem. 
Vidare besvarar vi de frågor som vi 
ställt i teoriavsnittet.

 

I detta kapitel redogör vi för de 
slutsatser som vi kommit fram till 
genom

 

vår undersökning. Slutligen för 
vi en diskussion av trovärdigheten i vår 
uppsats samt ger förslag på vidare 
forskning. 
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2 METOD 
I början av kapitlet beskrivs olika juridiska metoder. Sedan följer ett avsnitt med hur en god undersökning 
genomförs. Vi redogör även för hur vi gått tillväga i uppsatsen samt för vilka metodval som vi gjort. 

2.1 RÄTTSDOGMATIK 
Den juridiska metod som vår uppsats bygger på är den rättsdogmatiska metoden. Dess 
huvuduppgift är att systematisera och tolka lagregler, domstolsavgöranden och annat material 
som i olika hänseenden lämnar upplysning om rättsreglernas användning och innehåll.4 

Kännetecknande för rättsdogmatikens syften och arbetssätt är att man studerar rättsregler i 
egenskap av normer, det vill säga som ”giltiga” och ”bindande” direktiv.  

Rättsdogmatiken har sin utgångspunkt i befintliga rättskällor och innebär att man försöker att 
fastställa dels vilka rättsregler som finns, eller med en juridisk term ”de lege lata”, eller vilka som 
borde skapas, ”de lege ferenda”, för att sedan beskriva hur dessa ska tillämpas och förstås.5 För 
att få förståelse för rättsreglernas funktion i samhället har rättsdogmatikern möjlighet att söka 
kunskap genom att exempelvis läsa facklitteratur, studera statistik eller göra intervjuer. 
Rättsdogmatikerna undersöker även vilka värderingar som ligger bakom reglerna och vilken 
betydelse dessa värderingar har vid reglernas tillämpning.  

2.2 LAGTOLKNINGSMETODER 
Vid lagtolkning finns det ett antal tolkningsmetoder som kan användas som stöd. En lagtolkning 
kan vara utfyllande.6 Ett val kan göras mellan olika tolkningar av en bestämmelse där valet inte 
strider mot lagtextens ordalydelse. En tolkning som strider mot en lagtexts ordalydelse är istället 
korrigerande.  

De lagtolkningsmetoder som står till buds att välja mellan utgörs av; 7 

 

Bokstavstolkning, där det som står i lagtexten följs strikt. 

 

Systematisk tolkning, där lagregeln ses mot faktorer som exempelvis andra lagregler och 
rättsdogmatiska teorier. 

 

Historisk tolkning, där lagens förarbeten undersöks för att finna vilka åsikter som påverkat 
lagstiftningen. 

 

Komparativ tolkning, där nationell lag jämförs med utländsk. 

 

Teleologisk lagtolkning, där det undersöks vilka syften och ändamål som lagen har.  

Ett val kan även göras för vilket tillämpningsområde en lagregel ska ha; 

 

Restriktiv tolkning innebär att lagregeln enbart får omfatta fall som klart innefattas i dess 
ordalydelse. 

 

En reducerande tolkning är en version av den restriktiva där lagtexten inte används på alla de 
fall som ordalydelsen omfattar. 

 

En extensiv tolkning innebär istället att lagtexten får omfatta fler fall eftersom de kan anses 
innefattas av ordalydelsen.   

                                                

 

4 Strömholm, Allmän rättslära s. 9 
5 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38 
6 Pezenik, Juridikens teori och metod, s. 48 
7 Ibid, s. 50-56. 
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Vi har valt att redogöra för dessa lagtolkningsmetoder eftersom vi upplevt dem som viktiga för 
att ge en överblick av hur många olika metoder som står till buds då en lagtolkning ska göras. 
Lagtolkning beror på omständigheterna i det enskilda målet, som ibland kan vara enkelt att göra 
medan det i andra fall är svårt. Vi har dock inte använt oss av riktigt alla. Vi kommer att återknyta 
till dessa metoder i analysavsnittet för att visa hur och vilka som vi valt att använda oss av i vår 
undersökning, samt vilka som vi upplever att Regeringsrätten använt vid sina olika domslut.  

För att ge en lagregel ett bredare användningsområde kan laganalogi användas. Denna 
kännetecknas av att det aktuella fallet i och för sig ligger utanför det språkligt tänkbara men att 
lagparagrafen ändå används eftersom den reglerar fall som liknar det aktuella. Om ett fall inte 
stadgas i någon bestämmelse kan den tolkas på motsatt sätt mot de fall som bestämmelsen 
reglerar, och detta kallas motsats- eller e contrarioslut.  

Dessa metoder är vanliga att använda vid lagtolkning av en lagparagraf för att antingen bredda 
eller inskränka dess betydelse, vilket vi också anser är viktigt att påvisa möjligheten för att kunna 
göra.  

En ytterligare tolkningsmetod som är aktuell att titta på är den fördragskonforma på grund av 
Europakonventionens inverkan. Om en internationell överenskommelse, som exempelvis en 
konvention, ska inkorporeras i svensk rätt kan detta göras på två sätt.8 Den kan antingen 
transformeras, vilket innebär att den skrivs om till svensk författningstext eller så kan den 
inkorporeras. Detta innebär att det genom en särskild lagstiftningsåtgärd föreskrivs att en viss 
internationell överenskommelse är gällande och ska tillämpas av de myndigheter den berör. 
Genom SFS 1994:1219 sades att Europakonventionen av år 1950 om mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter från den 1 januari 1995 ”skall gälla som lag här i landet”. Redan tidigare 
hade domstolarna anpassat sina tolkningar av den svenska lagen på så sätt att konflikter med 
konventionen skulle kunna undvikas, vilket kallas fördragskonform tolkning.  

De lagtolkningsmetoder som vi använt oss av i uppsatsen har utgjorts av ett antal av de vi angett i 
uppräkningen ovan. Det har varit såväl bokstavs-, historisk samt teleologisk lagtolkning. Detta 
beroende på att vi tittat på både vad Regeringsrätten uttryckt samt jämfört detta med olika 
material ur lagstiftningsprocessen och allmänna råd i form av styrsignaler från Skatteverket. 
Vi har även valt att använda oss av fotnoter i vårt analysavsnitt för att kunna göra återkopplingar 
till vårt teoriavsnitt i samband med tolkningarna av Regeringsrättens domar i de fall vi undersökt. 
Detta har vi gjort för att kunna visa vad som är våra egna tolkningar och vad som utgörs av 
uttalanden i doktrin och liknande som vi använt.  

2.3 VAD SOM KÄNNETECKNAR EN GOD UNDERSÖKNING 
Då en undersökning ska genomföras är det viktigt att tänka på följande: 9  

 

Överensstämmelse med verkligheten 
Den viktigaste kunskapskällan i undersökningen är empirin.  

Eftersom vi i vår undersökning studerat exempelvis de propositioner, SOU och rättsfall som vi 
bedömer utgöra det material som är viktigast för att bäst kunna svara på vårt syfte anser vi att det 
finns en överensstämmelse med verkligheten.  

                                                

 

8 Bernitz m.fl., FINNA RÄTT Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 34 
9 Räftegård, Föreläsningsanteckningar , 2006-02-13 samt  2006-03-01 



     

6

   
Systematiskt urval av data 
Valet av data ska vara medvetet, det ska argumenteras för vilka data som ska användas samt 
vilka som inte ska användas.  

Vårt dataurval har varit medvetet på det sättet att vi valt ut rättsfallen genom att studera vilka som 
verkat varit av störst betydelse för paragrafen med hjälp av hänvisningar i doktrin, 
rättsfallssammanställningar och lagböcker. Vi har valt att enbart använda referatmål eftersom de 
anses väga tyngst juridiskt sett.  

 

Noggrannhet vid analys 
Detta innebär att någon annan ska kunna genomföra samma undersökning på samma 
material, och att denna ska leda fram till samma resultat.  

Vi har angivit vilka propositioner, SOU och rättsfall som vi studerat. Vår förhoppning är att 
någon annan vid en motsvarande undersökning utförd på samma material som vi använt skulle 
komma fram till samma slutsatser. Ett problem skulle dock kunna vara att rättsfallen kan komma 
att tolkas på ett annat sätt, vilket skulle kunna leda till ett annat resultat.  

 

Transparens  
Inget ska hållas dolt eller hemligt i undersökningen.  

Vi har redogjort för allt material vi studerat och hela undersökningen bygger på befintligt 
underlag som är lätt att ta del av och kontrollera.   

 

Kumulativitet 
Det som görs ska bygga vidare på tidigare forskning inom området.  

Vi har studerat den rika doktrin som finns på området och sedan försökt göra en egen tolkning 
av kriterierna i 5 kap. 8 §  TL genom att analysera ett antal Regeringsrättsfall.  

2.4 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Då arbetet med en undersökning ska genomföras är det viktigt att ha en bra planering och 
struktur över arbetsgången för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Vi har valt att 
genomföra vår undersökning efter Curt Räftegårds, docent i statsvetenskap vid Karlstads 
Universitet, genomförandemodell.10 Vi kommer att inleda detta avsnitt med en schematisk 
modell, för att sedan förklara stegens innebörd.   

                                                

 

10 Räftegård, Föreläsningsanteckningar , 2006-02-13 samt  2006-03-01 
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Figur 1: Modell över genomförandet av en undersökning, föreläsningsanteckning Curt Räftegård  

2.4.1 FRÅGA OCH DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
Undersökningsmodellen inleds med att den undersökningsfråga som valts preciseras. Den 
preciserade frågan ska innehålla ordet hur, när, var, vad eller varför? eller liknande.11 Frågan ska 
helst innehålla två komponenter, dels en inbyggd kontrastbild och dels en sluten fråga. Med 
kontrastbild menas att den egna forskningsfrågan ställs i kontrast mot en annan fråga, och med 
en sluten fråga menas en fråga som kan besvaras med ja eller nej. De centrala begreppen i detta 
steg är teoretisk.  
Våra undersökningsfrågor lyder: 

 

”Hur bedöms kriterierna i 5 kap. 8 § (1990:324) taxeringslagen för de situationer då 
skattetillägg inte ska tas ut?”. 

 

”Europakonventionen borde ha påverkat Regeringsrättens bedömning av kriterierna i 5 
kap. 8 § (1990:324) taxeringslagen, har den gjort det?”  

Den sista frågan innefattar enligt oss såväl en kontrastbild som en sluten fråga. Kontrastbilden 
utgörs av den första satsen i frågan, medan den slutna frågan utgörs av den senare. De centrala 
begrepp som vi undersökt har utgjorts av ”felräkning eller skrivfel”, ”rättelse med ledning av 
kontrolluppgift”, ”bedömning av yrkande”, ”frivillig rättelse” samt ”obetydligt skattebelopp”, 
d.v.s kriterierna för situationer då skattetillägg inte ska tas ut i 5 kap. 8 § taxeringslagen 
(1990:324).  

2.4.2 OPERATIONALISERING 
Nästa steg i processen består av operationaliseringen.  Då en teoretisk definition av ett centralt 
begrepp bestämts ska operationella indikatorer på begreppet utvecklas.12 En utvecklad 

                                                

 

11 Räftegård, Föreläsningsanteckningar , 2006-02-13 samt  2006-03-01 
12 Esaiasson m fl, Metodpraktikan s. 57 
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operationell indikator är en detaljerad beskrivning av hur det aktuella fenomenet ska mätas och 
det ska ges ett klart besked om hur data ska samlas in.  

Den operationella definitionen innebär en instruktion för hur vi ska klassificera olika enheter för 
att kunna mäta det vi vill mäta.13 Den operationella definitionen säger alltså hur vi ska göra för att 
samla in information. Operationaliseringen är den process där den teoretiska definitionen tilldelas 
en eller flera operationella indikatorer.14 De operationaliseringar vi väljer att använda i våra 
undersökningar har stor betydelse för vilka resultat vi kommer fram till och hur säkra vi kan vara 
på resultaten.  

Vår operationalisering gick till så att vi beslutade att undersöka lagstiftningsmaterial i form av 
bland annat propositioner och SOU för att finna hur paragrafen fått sin nuvarande lydelse. För 
att se hur den tolkas och tillämpas valde vi att använda oss av Regeringsrättsdomar. Vi har 
studerat de utvalda domarna för att finna hur Regeringsrätten resonerat vid sin bedömning av de 
olika kriterierna för de situationer då skattetillägg inte ska tas ut. 

2.4.3 MÄTNING OCH UNDERSÖKNING 
Vi har valt att undersöka vårt problem genom att studera dels Regeringsrättsavgöranden som ger 
praxis, dels vad vägledande doktrin och produkter i form av lagstiftning sagt beträffande 5 kap. 8 
§ taxeringslagen (1990:324). För att finna de mest relevanta och betydelsefulla rättsfallen har vi 
undersökt ovanstående material för att finna ut vilka fall som verkar ha betytt mest för 
rättsutvecklingen av paragrafen.  

Vi har gått tillväga på så sätt att vi först studerat doktrin samt lagförarbeten för att finna ut vilka 
syften som legat till grund för bestämmelsen, samt för hur den har utvecklats över tiden. Vi 
studerade även artikel 6 i Europakonventionen. För att se hur reglerna används praktiskt vid 
rättskipningen gick vi sedan vidare med att studera rättsfallen för att se hur praxis ser ut. Då dessa 
båda delar var klara gjorde vi en analys av det som vi fått fram i undersökningen samt drog 
slutsatser utifrån detta. 

2.4.4 RESULTAT 
När teoridelen var klar och rättsfallsanalysen genomförd svarade vi på våra forskningsfrågor 
genom att dra egna slutsatser baserade på det som framkommit. Egna tolkningar av de enskilda 
rättsfallen gjordes i anslutning till analysen av dessa. I vårt avslutande kapitel i arbetet har vi sedan 
redogjort för våra egna slutsatser beträffande kriterierna för situationer då skattetillägg inte ska tas 
ut samt för Europakonventionens påverkan. 

2.4.5 GENERALISERING 
Vi kan inte generalisera resultaten i vår undersökning på grund av att vårt strategiska urval dels 
varit relativt litet och dessutom inte varit slumpartat. Detta urval kan ha medfört att vi missat 
viktiga fall som kunde ha lett till en annan slutsats om de varit med i undersökningen. Vi anser 
oss dock ha fått ett bra underlag för att dra slutsatser i vår undersökning genom de utvalda 
domarna i de flesta av fallen. Beträffande några av kriterierna var det nämligen svårt att finna bra 
rättsfall att illustrera dem med. 

                                                

 

13 Holme m fl, Forskningsmetodik s. 162 
14 Esaiasson m fl, Metodpraktikan s. 57 
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2.4.6 BEGREPPSVALIDITET 
I alla empiriska undersökningar ingår någon form av operationalisering.15 Vid operationa-
liseringen anges vilka indikatorer som valts för att mäta de teoretiska begrepp som studien avser. 
Begreppsvaliditeten anger hur bra indikatorerna uttrycker studiens teoretiska begrepp. Vid 
utformningen av undersökningen bör målet vara att försöka ta med så stort antal aspekter som 
möjligt. I de fall då det finns en bristande överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och 
de mätinstrument som valts blir begreppsvaliditeten dålig.16 Detta eftersom de bristande 
mätinstrumenten ger upphov till systematiska fel.  

Vi anser oss ha minimerat risken för systematiska fel eftersom de teoretiska begreppen, d.v.s 
kriterierna för situationer då skattetillägg inte ska tas ut, kunnat mätas genom exempelvis rättsfall 
och doktrin. Våra frågor var lätta att undersöka och besvara eftersom de är verklighetsanknutna. 
Då våra teoretiska frågor utgjordes av två, enligt oss, klara frågeställningar så visste vi från början 
vad det var som vi ville undersöka närmare. Forskare på området hade dessutom redan gjort 
liknande undersökningar där de behandlat lagparagrafer samt domslut, vilket gjorde att vi hade 
klart för oss hur vi skulle gå till väga.  

2.4.7 RELIABILITET 
I princip varje undersökning finns det en risk för slumpmässiga avvikelser som kan orsaka större 
eller mindre slumpmässiga mätfel.17 Är mätfelet stort blir undersökningen otillförlitlig. Graden av 
tillförlitlighet hos en undersökning, d.v.s. frånvaro av större eller mindre slumpmässiga eller 
osystematiska mätfel kallas reliabilitet. En undersöknings reliabilitet kan påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos faktorer såsom mätinstrument, den som utför 
mätningen, omgivningen samt det objektet som mäts. Försök kan göras för att öka reliabiliteten, 
detta genom olika förfaranden som till exempel intervjuarutbildning, noggranna instruktioner och 
bundna svarsalternativ. Det är omöjligt att lyckas helt med att eliminera de slumpmässiga 
mätfelen, vilket gör att det är viktigt att försöka mäta reliabilitetsgraden. Detta har vi gjort genom 
att läsa och förkorta rättsfallen tillsammans för att få tolkningen så korrekt som möjligt. Eftersom 
rättsfallen valts ut genom studier av bland annat doktrin och rättsfallssammanställningar har vi 
sett vilka tolkningar som andra forskare och författare gjort av rättsfallen och på det sättet kunnat 
jämföra och mäta trovärdigheten och tillförlitligheten i våra tolkningar. 

2.4.8 RESULTATVALIDITET 
Resultatvaliditet är det som visar om vi undersökt det som vi påstår att vi undersöker.18 Det finns 
två krav som ska vara uppfyllda för att resultatvaliditeten ska vara god. Det första kravet är att 
begreppsvaliditeten ska vara god, d.v.s. att det finns en god överensstämmelse mellan teoretisk 
definition och operationell indikator vilket leder till att det inte finns några systematiska fel. Det 
andra kravet är att reliabiliteten är hög, d.v.s. att det inte förekommer några slumpmässiga fel 
Uppfylls kraven blir därmed resultatet att en god begreppsvaliditet plus en hög validitet ger en 
god resultatvaliditet. Begreppsvaliditet och resultatvaliditet samlas under beteckningen intern 
validitet.19  

                                                

 

15 Denk, Komparativ metod, s. 49 
16 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, s. 62 
17 Rosengren, Sociologisk metodik, s. 72-73 
18 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, s. 67-68 
19 Ibid, s. 62 
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2.4.9 EXTERN VALIDITET 
I en empirisk undersökning undersöks alltid ett visst antal enheter.20 Ett urval av vilka enheter 
som ska undersökas måste alltid göras, eftersom det inte är möjligt att studera alla möjliga 
enheter. Men även fast ett urval görs kan det fortfarande finnas en önskan att generalisera de 
slutsatser som leder fram till enheter som inte studerats. Extern validitet handlar om huruvida de 
slutsatser som studien resulterar i kan generaliseras till enheter utanför studien, och möjligheten 
till generalisering är sammanlänkad med representativiteten hos de enheter som valts. Om man 
genom att studera fyra lagregler önskar generalisera slutsatsen till tio lagregler, så måste de 
lagregler som valts vara representativa för de övriga sex lagreglerna.  

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet utgörs av frånvaro av systematiska mätfel, som t ex hur man lägger upp och genomför 
sin undersökning, medan reliabiliteten istället innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel, som t ex 
räkne-, läs- eller tolkningsfel. Det kan även uttryckas som att validitet mäts som graden av 
överensstämmelse mellan två mätningar med olika mätinstrument, medan reliabilitet mäts som 
graden av överensstämmelse mellan två mätningar med samma instrument.21 Det är därför viktigt 
att man både i såväl planeringen som utförandet av en undersökning frågar sig om det 
uppkommit några systematiska eller slumpmässiga fel då frågeställningen utvecklats eller vid 
informationsinsamlandet.22 Det är enbart genom att kontinuerligt kritiskt pröva och att vara 
noggrann då materialet bearbetas som en god reliabilitet samt validitet kan fås i undersökningen. 
Reliabiliteten bestäms av hur undersökningen genomförs samt av hur noggrant informationen 
bearbetas, medan validiteten beror på vad det är som mäts och om detta klarats ut i den 
frågeställning som valts.  

Beträffande validiteten och reliabiliteten anser vi validiteten vara god eftersom vi valt rättsfall som 
enligt tidigare forskning på området skulle vara bra och representativa för vårt syfte. Reliabiliteten 
kan ha påverkats av tolkningsfel, det vill säga att vi missförstått ordalydelser eller detalj-
bestämmelser i paragrafen. Vi vill understryka att vår uppfattning är att vi varit noggranna vid 
genomförandet av vår undersökning. Eftersom vi försökt att tänka på reliabilitets- och 
validitetsaspekterna kontinuerligt under arbetets gång , så anser vi att slutsatserna blivit valida och 
reliabla.  

2.6 KÄLLKRITIK 
Källkritiken är forskarens främsta vapen mot lögner, oriktigheter och osanna påståenden.23 Det är 
en samling av regler som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i 
olika påståenden. Reglerna är ett hjälpmedel för att utvärdera och tolka uttalanden om vad som 
hänt, oavsett när händelserna ägt rum. Det finns hjälpmedel att tillgå när man vill bedöma 
sanningshalten i olika påståenden, dessa kan användas när någon påstår något som man vill 
bedöma trovärdigheten i.    

                                                

 

20 Denk, Komparativ metod, s. 50 
21 Rosengren, Sociologisk metodik, s. 75-76 
22 Holme m fl, Forskningsmetodik, s. 163 
23 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, s. 303 
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De fyra klassiska källkritiska reglerna är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.24  

Äkthet:  
Ett grundkrav på ett källmaterial är att det är äkta, d.v.s att det som undersöks verkligen   
härstammar från den tidpunkt, det sammanhang eller från den eller de personer som angetts.25  

Eftersom rättsfallen samt lagstiftningsprocessprodukterna kommer från olika myndigheter och 
utgör gällande rätt anser vi att vi kan utgå från att äkthetskriteriet är uppfyllt.  

Oberoende: 
Källkritiken belyser tre oberoendeaspekter.26 Den första berör möjligheten att bekräfta 
berättelser, d.v.s att det är bättre om en händelse kan bekräftas av två oberoende källor. Den 
andra handlar om avståndet mellan berättare och berättelse, d.v.s att förstahandskällor är mer 
trovärdiga än andrahandskällor. Den tredje handlar om berättarens grad av oberoende, d.v.s att 
en trovärdig berättelse i största möjligaste mån ska härröra från en oberoende berättare.  

Lagparagrafen kan bekräftas eftersom dess lydelse kan undersökas genom alla de förarbeten som 
utarbetats innan den trätt i kraft samt hur både lagstiftaren som domstolen tolkar den. 
Då vi anser att propositioner och rättsfall utgör förstahandskällor beträffande tolkningen, syftet 
och tillämpningen av paragrafen anser vi att oberoendekriteriet är uppfyllt.   

Samtidighet:  
Det bästa är om den händelse som undersöks och de nedtecknanden som den ger upphov till 
sker så snart som möjligt, eftersom ju längre tid som hinner gå så ökar sannolikheten för att 
nedteckningen blir påverkad av minnesfel och efterhandskonstruktioner.27  

Eftersom rättsfallen och förarbeten dokumenteras då de avgörs eller arbetas fram så anser vi att 
även samtidighetskriteriet är uppfyllt.  

Tendens:  
Denna källkritiska regel ger oss hjälp med att fundera systematiskt på under vilka omständigheter 
och i vilken miljö som en berättelse kommit till.28 En berättelses sanningshalt kan bedömas 
genom att berättarens tendens fastställs. Sätten att göra denna bedömning på är antingen att det 
undersöks om det finns någon systematisk skevhet i faktaurvalet eller att det görs en motivanalys 
för att se om berättaren har anledning att framställa saker på ett speciellt sätt.  

Tendenskriteriet är uppfyllt eftersom det material som vi använt tillkommit där lagen arbetats 
fram, nämligen i regering, riksdag och departement. Det har skrivits under lagstiftning-
sprocessens gång där olika personer varit inblandade genom exempelvis remissförfaranden. 

                                                

 

24 Esaiasson m fl, Metodpraktikan, s. 304 
25 Ibid, s. 307 
26 Ibid, s. 308 
27 Ibid, s. 310 
28 Ibid, s. 311 
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3 TEORI 
Detta kapitel inleds med en historik dels över skattetilläggsbestämmelserna i stort, dels för 5 kap. 8 § 
taxeringslagen (1990:324). V idare redogörs för teori bakom de respektive kriterierna i den ovan nämnda 
lagparagrafen. För att exemplifiera vad som kan innefattas i punkterna görs sedan frågeställningar med hjälp av 
utvalda rättsfall. 

3.1 HISTORIK ÖVER SKATTETILLÄGGSBESTÄMMELSERNA 
Skattetilläggsreglerna infördes år 1971 i den gamla taxeringslagen (1956:623).29 Tanken bakom 
införandet var att brister i uppgiftslämnandet till ledning för taxeringen främst skulle angripas 
med ekonomiska sanktioner på ett administrativt sätt via Skattemyndigheten, och att 
domstolsförfarande jämfört med tidigare nu enbart skulle användas vid grövre förseelser som 
utgjorde skattebrott.  

Eftersom reglerna inte fick den verkan som de varit tänkta att ha från början sågs de på nytt över 
av skattetilläggsutredningen år 1975.30 Skattetilläggsutredningen gav senare, grundat på sitt 
delbetänkande SOU 1977:6 ”Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 1”, i prop. 
1976/77:92 och i 1977/78:136 förslag på förändringar av skattetilläggsreglerna.31  

Prop. 1976/ 77:92 s.1 ”I propositionen föreslås en lindring av reglerna om skattetillägg enligt taxeringslagen. Enligt 
förslaget skall skattetillägg utgå med 25 istället för 50% i sådana fall där oriktig uppgift i självdeklaration har kunnat 
rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för taxeringsnämnden. De nya reglerna avses gälla 
fr.o.m. 1977 års taxering. De utgör ett första steg i en mer omfattande översyn av bestämmelserna om skattetillägg 
och förseningsavgift.”  

Prop. 1977/ 78:136 s.1 ”I propositionen föreslås ändringar i det administrativa sanktionssystemet på skatte- och 
avgiftsområdet. Förslagen avser alltså skattetillägg mm enligt taxeringslagen (1956:623)[…]. 
Förslagen innebär i huvudsak följande. Nivån på skattetillägg enligt taxeringslagen sänks från 50 till 40% i 
normalfallen och från 25 till 20% i de fall den oriktiga uppgiften kunnat rättas med ledning av visst kontrollmaterial. 
För hela skatteområdet avses oriktig uppgift i skattemål kunna föranleda skattetillägg. Möjligheterna att efterge 
skattetillägg och avgiftstillägg föreslås få en mer vidsträckt tillämpning.”  

Detta ledde till att reglerna ändrades på många sätt. En nyhet var exempelvis att den tidigare 
nivån på 50% sänktes ned till 40% i de vanliga fallen och i de fall den oriktiga uppgiften kunde 
rättas med hjälp av kontrolluppgift ned till hälften.32 Det skulle även bli lättare att efterge 
skattetillägg.33  

År 1979 då den så kallade RS-reformen genomfördes, genom prop. 1978/ 79:137, skedde 
ytterligare förändringar av reglerna då de anpassades till de nya reglerna om taxerings-
förfarandet.34   

Prop. 1978/ 79:137 s.1 ”I propositionen förslås att besluts- och besvärsförfarandet i fråga om skattetillägg och 
förseningsavgift enligt taxeringslagen (1956:623) anpassas till de nya regler om taxeringsförfarandet, som skall 
tillämpas fr.o.m 1979 års taxering”.  

                                                

 

29 Thornstedt & Eklund, Skattebrott och skattetillägg s. 5 
30  SOU 1977:6, SOU1982:54 i  Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
31 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandet, Supplement 10, jan 2004 5:1:1 TL 
32  Prop.1976/77:92, Prop.1977/78:136 i Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
33 Prop. 1977/78:136, s. 1 
34 Prop. 1978/79:137 i Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 



     

13

RS-reformen, eller dess fullständiga namn Rationalisering av Skatteadministrationen, innebar 
bland annat att taxeringsperioden skulle förlängas till den 30 november och att alla deklarationer 
skulle granskas av tjänstemän.35   

Vid 1987 års taxering infördes den förenklade självdeklarationen. Då förändrades 
skattetilläggsreglerna till att i de fall en oriktig uppgift i inkomstslagen tjänst eller kapital kunde 
rättas med hjälp av en obligatorisk kontrolluppgift så skulle inte något skattetillägg tas ut enligt 
prop. 1984/85:180.36    
     
Prop. 1984/ 85:180 s.2 ”I propositionen föreslås vidare att skattetillägg normalt inte skall tas ut vid rättelse av oriktig 
uppgift i fråga om inkomst av tjänst och kapital. I fråga om inkomst av tjänst avses detta gälla redan fr.o.m. 1985 års 
taxering.”  

Då den nuvarande taxeringslagen (1990:324) började tillämpas år 1991 skedde ytterligare 
förändringar beträffande påförande av skattetillägg för att passa till det nya taxeringsförfarandet. 
Exempel på dessa var att tidsfristerna för beslutsfattande, omprövning respektive överklagande 
förändrades.37 Eftersom Sverige ska följa Europakonventionen om mänskliga rättigheter har 
skattetilläggsreglerna förändrats för att de ska uppfylla de krav på rättsäkerhet som konventionen 
föreskriver.38 Sanktionssystemen används parallellt och den skattskyldige kan dömas till både 
skattetillägg och skattebrott. Från och med taxeringen år 2004 måste det tas hänsyn till 
befrielsegrunderna för skattetillägget om den skattskyldige döms för skattebrott. De senast 
tillkomna reglerna om skattetillägg tillämpas från och med 2004 års taxering.39  

Förändringarna av lagparagrafen har dock inte varit så stora under årens lopp, utan grunddragen i 
lagstiftningen finns kvar och de tidigare bestämmelserna har placerats på andra ställen i 
taxeringslagen (1990:324).  

3.2 HISTORIK ÖVER BESTÄMMELSEN OM SITUATIONER DÅ 
SKATTETILLÄGG INTE SKALL TAS UT 
Enligt lagsamlingen Sveriges Rikes Lag hade lagparagrafen följande lydelser och placeringar enligt 
upplagorna från år 1972 fram till år 2006. I SFS 1971:70 infördes skattetilläggsbestämmelser i den 
dåvarande taxeringslagen, även kallad gamla taxeringslagen (1956:623). De bestod av tio nya 
paragrafer, 116 a-116 j med rubriken ”XIV a. Om särskilda avgifter”.40  Paragrafen om situationer 
då skattetillägg inte skall tas ut utgjorde i upplagan år 1972 116 b § och hade ursprungligen 
lydelsen:  

XIV a. Om särskilda avgifter 
116 b § Skattetillägg utgår ej i den mån avvikelse innebär rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning. 
Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom 
fråga om yrkat avdrag eller värde av naturaförmån eller tillgång och avvikelsen icke gäller uppgift i sak. 
Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift utgår ej skattetillägg.  

Paragrafen hade sedan samma placering och lydelse i upplagorna för åren 1973-1978. 

                                                

 

35 Skattestatistisk årsbok år 2005, s. 303 
36 Prop. 1984/85:180 i Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
37 Prop. 1989/90:74 s. 331ff i Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
38 Eklund-Johansson i SN 1998 s.276 i Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
39 SFS 2003:611, 655, 664 i  Almgren m.fl Skattetillägg och skattebrott s. 16-17 
40 Norstedts, Sveriges rikes lag på Internet. 
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I SFS 1978:196 flyttades paragrafen från 116 b § till 116 f §.41  Paragrafen löd i upplagan för år 
1979;  

XIVa. Om särskilda avgifter 
116 f § 
Skattetillägg utgår ej i samband med rättelse av en felräkning eller misskrivning, som uppenbart framgår av 
deklaration eller annat skriftligt meddelande från den skattskyldige. 
Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom 
fråga om yrkat avdrag eller värde av naturaförmån eller tillgång och avvikelsen icke gäller uppgift i sak. 
Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift utgår ej skattetillägg.  

Ändringarna utgjordes förutom av den ändrade placeringen att det i den första meningen lades till 
att felräkningen skulle framgå av deklaration eller annat skriftligt meddelande. I de följande 
upplagorna för åren 1980-1985 skedde inga förändringar.  Genom SFS 1985:406 ändrades 
lydelsen av 116 f § till följande enligt upplagan år 1986:  

XIV a. Om särskilda avgifter 
116 f § 
Skattetillägg utgår ej i samband med rättelse av en felräkning eller misskrivning, som uppenbart framgår av 
deklaration eller annat skriftligt meddelande från den skattskyldige. Detsamma gäller vid rättelse av oriktig uppgift i 
fråga om inkomst av tjänst eller kapital, om rättelsen har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av 
kontrolluppgift enligt 37 § som var tillgänglig för taxeringsnämnden före taxeringsperiodens utgång. 
Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom 
fråga om yrkat avdrag eller värde av naturaförmån eller tillgång och avvikelsen icke gäller uppgift i sak. 
Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift utgår ej skattetillägg.  

Den stora förändringen utgjordes som synes av att rättelse av oriktig uppgift som hade gjorts eller 
kunnat göras med ledning av kontrolluppgift i inkomstslagen tjänst och kapital inte skulle leda till 
skattetillägg. Paragrafen var sedan orörd i upplagorna för åren 1987-1990 fram tills den nya 
taxeringslagen (1990:324) infördes där fick den blev 5 kap. 4 §. I 1991 års upplaga hade den nya 
taxeringslagen (1990:324) trätt i kraft och lydelsen var följande;  

5 kap. 4 §: 
Skattetillägg tas inte ut i samband med rättelse av en felräkning eller misskrivning som uppenbart framgår av 
självdeklarationen eller av ett annat skriftligt meddelande från den skattskyldige. 
Detsamma gäller vid rättelse av en oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst eller kapital, om rättelsen har gjorts 
eller hade kunnat göras med ledning av kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (1990:325) 
om självdeklaration och kontrolluppgifter och som var tillgänglig för skattemyndigheten före november månads 
utgång taxeringsåret. 
Skattetillägg tas inte heller ut i den mån avvikelsen avser bedömning av ett skriftligt yrkande, såsom fråga om yrkat 
avdrag eller värde av naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak. Om den skattskyldige 
frivilligt har rättat en oriktig uppgift, skall skattetillägg inte tas ut.  

Lydelsen ändrades som synes inte speciellt mycket i övergången från den gamla till den nya 
taxeringslagen. I 1992 års upplaga hade paragrafen samma lydelse samt placering som i 1991 års 
upplaga. I upplagan år 1993 utgjorde paragrafen fortfarande 5 kap. 4 §, medan dess utseende och 
lydelse ändrades på detta sätt:         

                                                

 

41 Norstedts, Sveriges rikes lag på Internet 
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5 kap. 4 § 
Skattetillägg tas inte ut 

1. vid rättelse av en felräkning eller misskrivning som uppenbart framgår av självdeklarationen eller av ett 
annat skriftligt meddelande från den skattskyldige, 

2. vid rättelse av en oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst eller kapital, om rättelsen har gjorts eller hade 
kunnat göras med ledning av kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (1990:325) om 
självdeklaration och kontrolluppgifter och som varit tillgänglig för skattemyndigheten före november 
månads utgång taxeringsåret, 

3. i den mån avvikelsen avser bedömning av ett skriftligt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag eller värde av 
naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak, 

4. om den skattskyldige frivilligt har rättat en oriktig uppgift. 
Första stycket 2 gäller inte i fråga om kontrolluppgift enligt 3 kap. 44 eller 45 § lagen om självdeklaration och 
kontrolluppgifter.  

Lydelsen ändrades så att den tidigare löptexten delades upp i fyra punkter. Dessutom skrevs det 
ut vilka typer av kontrolluppgifter som inte omfattades av punkt 2. I upplagorna för åren 1994-
2000 hade paragrafen samma lydelse samt placering som år 1993. I 2001 års upplaga skedde nästa 
förändring av paragrafen, placeringen var densamma medan lydelsen ändrades något.   

5 kap. 4 §  
Skattetillägg tas inte ut 

1. vid rättelse av en felräkning eller misskrivning som uppenbart framgår av självdeklarationen eller av något 
annat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt, 

2. vid rättelse av en oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst eller kapital, om rättelsen har gjorts eller hade 
kunnat göras med ledning av kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (1990:325) om 
självdeklaration och kontrolluppgifter och som varit tillgänglig för skattemyndigheten före november 
månads utgång taxeringsåret, 

3. i den mån avvikelsen avser bedömning av ett skriftligt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag eller värde av 
naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak. 

4. om den skattskyldige frivilligt har rättat en oriktig uppgift. 
Första stycket 2 gäller inte i fråga om kontrolluppgift enligt 3 kap. 44 eller 45§ lagen om självdeklaration och 
kontrolluppgifter.  

Nyheten var att det i punkten 1 skulle handla om ett meddelande som inte var muntligt, istället 
för den tidigare lydelsen ”annat skriftligt meddelande”. I upplagorna för åren 2002- 2003 hade 
paragrafen samma lydelse samt placering som den år 2001.  
Paragrafen fanns kvar som 5 kap. 4 § taxeringslagen fram till SFS 2003:655, Lag (2003:655) om 
ändring i taxeringslagen (1990:324) enligt prop. 2002/03:99 då den fick sin nuvarande placering 
som 5 kap. 8 § taxeringslagen. I upplagan för år 2004 ändrades såväl placeringen som lydelsen av 
paragrafen. Den flyttades och blev 5 kap. 8 § , vilket den fortfarande utgör.  

Situationer då skattetillägg inte skall tas ut 
5 kap. 8 § 
Skattetillägg tas inte ut 

1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av självdeklarationen eller något annat 
meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt, 

2. om den oriktiga uppgiften har rättats eller kunde ha rättats med ledning av kontrolluppgift som skall lämnas 
utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter och som varit 
tillgänglig för skattemyndigheten före november månads utgång taxeringsåret, 

3. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte gäller uppgift i sak, 
4. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller 
5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.  

Förändringarna i lydelserna var att punkt 2 gick från att omfatta kontrolluppgifter i inkomstslagen 
tjänst och kapital till samtliga inkomstslag, vilket även innebar att den tidigare uppräkningen av de 
kontrolluppgifterna som inte omfattades försvann. Dessutom tillkom en helt ny punkt i form av 
punkt 5, obetydligt belopp, som tidigare utgjort en befrielsegrund. I upplagorna för åren 2005-
2006 har paragrafen samma placering och lydelse som år 2004. 
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3.3  SKATTEVERKETS STYRSIGNALER 
Den 1 januari år 2004 bildades Skatteverket genom att Riksskatteverket och de tidigare 10 
regionala skattemyndigheterna slogs ihop till en enda myndighet.42 Innan ombildningen 
genomfördes fanns stora problem med rättstillämpningen på grund av att de olika regionala 
skattemyndigheterna inte alltid tolkade regler enhetligt vid taxering och granskning. Huvudsyftet 
med reformen var därför att öka förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning inom den nya 
myndigheten.  

Den rättsliga styrningen från Skatteverkets huvudkontor utgörs av ställningstaganden i oklara och 
vanligtvis nya frågor som tidigare inte behandlats. Huvudkontoret behandlar rättsfrågor och 
utarbetar styrsignaler i de fall då svar saknas, då rättsläget är oklart och då det finns risk för eller 
misstanke om olika bedömningar. Styrsignalerna ska överensstämma med vad man tror att 
domstolarnas bedömning kommer att bli. Detta eftersom signalerna kommer att användas i 
många framtida beslut och att det är dyrt samt skadar allmänhetens förtroende för Skatteverket 
om det måste ändra beslut i efterhand. Allmänheten kan finna styrsignalerna på Skatteverkets 
hemsida under rättsinformation, medan medarbetarna på Skatteverket finner dem på intranätet.   

Det är dock viktigt att tänka på att styrsignalerna inte har samma dignitet av rättskälla som 
lagtexter och praxis eftersom de inte behöver följas av någon annan än myndigheten själv. 
Styrsignalerna är inte bindande utan utgör endast riktlinjer för hur regelverket ska tillämpas av 
Skatteverkets handläggare för att verka för den enhetliga och rättvisa bedömningen som vi nämnt 
ovan. 
De kan dock vara bra på det sättet att man genom dem kan få vetskap om hur Skatteverket ser på  
och tolkar olika frågor.  

3.4  EUROPAKONVENTIONEN 
Europarådet bildades av 10 stater, varav Sverige var en, den 5 maj 1949 efter andra världskrigets 
slut.43 Syftet med rådet var att utveckla ett samarbete mellan de europeiska staterna som byggde 
på demokrati och rättstatlighet. En av de viktigaste uppgifterna var att arbeta för att ge ökad 
respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättligheter.   

Den 8 september 1949 beslutade Europarådets parlamentariska församling att rekommendera 
medlemsstaternas regeringar att göra ett konventionsförslag som skulle omfatta effektiva 
garantier för de enskilda medborgarna beträffande mänskliga rättigheter.44 Som grund skulle 
regeringarna använda den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna som antagits av 
FN året innan. Den 4 november år 1950 undertecknades den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, d.v.s den så kallade 
Europakonventionen, vilken trädde i kraft den 3 september år 1953. Genom SFS 1994:1219 
sades att Europakonventionen av år 1950 om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
från den 1 januari 1995 ”skall gälla som lag här i landet”.45  

Europakonventionen är införlivad i den svenska rättsordningen, och lagen säger att konventionen 
gäller som lag i Sverige. 46 I 2 kap. 23 § regeringsformen fastslås att lag eller annan föreskrift inte 

                                                

 

42 Sjökvist, Skattenytt 2005, s. 4  
43 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 17 
44  Ibid, s. 17 
45 Bernitz m.fl., FINNA RÄTT Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 34 
46 Ibid, s. 40 
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får meddelas i strid med våra åtaganden på grund av konventionen. Detta innebär att en lag som 
kommit till efter konventionens införande kan konstateras inte vara tillämplig med stöd av 11 
kap.14 § regeringsformen.47 En omständighet att ta hänsyn till i detta arbete är om skattetilläggen 
ansetts förenliga med konventionen.48  Frågor om förenlighet med konventionen har bland annat 
prövats i RÅ 2000 ref.66 I där skattetilläggens förenlighet med artikel 6 undersöktes.49  

Artikel 6 behandlar rätten till en rättvis rättegång och säger bland annat att varje enskild person 
vid prövning i domstol ska ha rätt till förhandling inom skälig tid inför en opartisk domstol.50 En 
person som anklagats för ett brott ska ses som oskyldig tills motsatsen bevisats, den så kallade 
oskuldspresumtionen.  
Anklagad ska vid brottsanklagelse ha rätt att utan dröjsmål underrättas om anklagelsen, få tid att 
förbereda sitt försvar, ha rätt till rättegångsbiträde samt kalla in vittnen.  

Artikel 6:1 innefattar förfaranden som avser någons civila rättigheter eller skyldigheter samt vid 
brottsanklagelse.51 Europadomstolen uttalade i målet Ferrazzini mot Italien att skattefrågor ska 
hänföras till myndighetsutövning, och detta leder till att relationer mellan skattskyldig och 
Skatteverket därför inte bör anses gälla civila rättig- respektive skyldigheter. Detta torde innebära 
att rena skatteprocesser inte ska räknas in under artikel 6.1. I de fall där en skattetilläggsfråga 
aktualiseras, ska dock artikel 6.1 tillämpas, men då endast beträffande skattetillägget.  

Proportionalitetsprincipen som är viktig i hela Europakonventionen innebär att en åtgärd ska stå i 
rimlig proportion till det intresse som den ska tillgodose.52 Eftersom beräkningen av 
skattetilläggsbeloppet är schablonmässig och påföljden kan bli onödigt ingripande i förhållande 
till överträdelsen har bland annat proportionalitetsprincipen lett till regler om nedsättning av 
skattetillägg.  

Skattetillägget utgör, som vi redan nämnt, en administrativ sanktion som utgår vid enklare fel 
samt försummelser i samband med taxering.53 Skattetillägget ska i princip utgå genom objektiva 
rekvisit, vilket innebär att det utgår oavsett om orsaken varit uppsåt eller oaktsamhet. Handlar det 
om en allvarligare överträdelse av deklarations- eller uppgiftsskyldighet som utgör skattebrott, det 
vill säga där även subjektivt rekvisit föreligger, kan den skattskyldige även komma under prövning 
i en vanlig brottmålsprocess. Riksskatteverkets ståndpunkt i RÅ 2000 ref.66 I var att de svenska 
skattetilläggen inte omfattades av Europakonventionen. Detta berodde på att artikel 6.1 
garanterade samtliga individer rätt till domstolsprövning samt en rättssäker process.54  
Europadomstolens praxis hade visat att artikel 6.1 inte hindrade att ett första beslut om 
påförande av en bestraffande sanktion fattades av en annan myndighet än en domstol, under 
förutsättning att den enskilde hade möjlighet att överklaga beslutet och få tillträde till en domstol 
som uppfyller de krav som följer av artikel 6.    

Senare, den 23 juli år 2002 prövade Europadomstolen i fallen Janosevic mot Sverige samt 
Västberga Taxi AB, vilka båda handlade om taxiföretag som blivit reviderade och senare påförts 
betydande skattebelopp samt skattetillägg. Det som Europadomstolen prövade var frågan om de 

                                                

 

47 Bernitz m.fl., FINNA RÄTT Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 52 
48 Leidhammar, Europakonventionens tillämplighet i skatteförfarandet, s. 184 
49 Bernitz m.fl., FINNA RÄTT Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 52 
50 RÅ 2000 ref. 66 I, s.470  
51 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättsäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 15 
52 Ibid, s. 19 
53 RÅ 2000 ref. 66 I, s.469  
54 Ibid, s.470 
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svenska skattetilläggsbestämmelserna omfattades av artikel 6 i Europakonventionen.55 

Europadomstolen konstaterade att skattetilläggens egenskaper var bestraffande samt avskräck-
ande i en sådan omfattning att påförandet av skattetillägg innebar att den skattskyldige dömdes 
till ett straffrättsligt ansvar där skattetillägget utgjorde en straffrättslig påföljd. Detta gjorde att 
Europadomstolen ansåg att artikel 6 var tillämplig på det svenska skattetillägget.  

Av Europadomstolens domar har det framgått att den tillämpat tre kriterier för att bedöma vad 
som utgör ett brott enligt konventionen.56 Dessa är klassificeringen i den nationella rätten, 
gärningens natur samt påföljdens karaktär och stränghet. Kriterierna är oftast alternativa men har 
ibland även varit kumulativa då något av de tre kriterierna var för sig inte leder till någon säker 
slutsats. Beträffande det första kriteriet, klassificeringen i den nationella rätten, kräver svensk lag 
varken uppsåt eller oaktsamhet av den skattskyldige för påförande av skattetillägg. Skattetillägget 
har en vitesfunktion och kan även på objektiva grunder bortfalla. På grund av detta har det 
svenska rättsystemet sett skattetillägget som en administrativ sanktion och inte en straffrättslig. 
Beträffande de andra två kriterierna är skattetilläggsreglerna generella och omfattar samtliga 
skattebetalare. Beträffande gärningens natur är det administrativa sanktionssystemets syfte att 
förmå de skattskyldiga att fullgöra sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen. Om man ser till 
påföljdens karaktär och stränghet är vidare att beakta att skattetillägg påförs i proportion till den 
skattelättnad som den oriktiga uppgiften skulle ha medfört. Detta innebär att skattetillägget i 
princip kan komma att uppgå till mycket höga belopp utan någon begränsning uppåt.  

Detta ansåg Regeringsrätten tala för att artikel 6 skulle vara tillämplig på det svenska 
skattetillägget, och även Högsta domstolen har i en dom sagt att ”starka skäl talar för att artikel 6 
är tillämplig även på det svenska skattetilläggsförfarandet”.57   

Med tanke på målen RÅ 2000 ref.66 I, NJA 2000 s. 622 samt de båda ovan nämnda fallen 
Janosevic samt Västberga Taxi AB, hade såväl Regeringsrätten, Högsta domstolen samt 
Europadomstolen konstaterat att det svenska skattetillägget omfattas av artikel 6.58    

I RÅ 2000 ref.66 I angavs att tanken bakom skattetillägget var att verka för noggrannhet vid 
fullgörande av deklarationsplikt och uppgiftsskyldighet. Den skattskyldige var tvungen att veta 
vilka uppgifter som var nödvändiga för bedömningen av ett yrkande om han inte ville riskera att 
oriktigt uppgiftslämnande skulle anses föreligga och skattetillägg skulle påföras. En förutsättning 
för förutsebarhet och likformighet vid påförandet av skattetillägg hade ansetts vara att tillägg togs 
ut efter relativt enkla och schabloniserade regler. Regelsystemet måste samtidigt tillgodose krav på 
en rimlig nyansering av skattetillägget samt innehålla garantier som tillgodoser rättssäkerheten.  
För att uppnå detta påfördes därför inte skattetillägg automatiskt vid oriktig uppgift på så sätt att 
vissa typer av felaktigheter undantogs. Myndigheter och domstolar skulle också utan särskilt 
yrkande undersöka om det fanns förutsättningar att efterge skattetillägget.  

Även fast eftergiftsgrunderna inte helt motsvarade de subjektiva rekvisiten i straffrätten, fick det 
på grund av det faktum att skattetillägget kunde tas bort på objektiva grunder, anses att reglerna 
inte stred mot oskuldspresumtionen i artikel 6.59 Som en allmän förutsättning för detta gällde 
dock att domstolarna i sin tillämpning av skattetilläggsreglerna verkligen i varje enskilt fall gjorde 

                                                

 

55 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättsäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s.15 
56 RÅ 2000 ref. 66 I, s.471 
57 Ibid, s.473 
58 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättsäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s.15 
59 RÅ 2000 ref. 66 I, s.477 
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en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning av om förutsättningar fanns för att undanröja 
eller efterge skattetillägget.  

3.5 SITUATIONER DÅ SKATTETILLÄGG INTE SKALL TAS UT; 
5 KAP. 8 § TAXERINGSLAGEN 
Denna paragrafs aktuella lydelse enligt Taxeringslagen (1990:324) är;  

8 § Skattetillägg skall inte tas ut 
1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av självdeklarationen eller av något 

annat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt, 
2. om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättats med ledning av en kontrolluppgift som skall 

lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som har 
varit tillgänglig för Skatteverket före utgången av november taxeringsåret, 

3. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte gäller någon uppgift i sak, 
4. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller  
5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.  

I resten av kapitlet kommer vi att redogöra för detaljer kring dessa punkter samt försöka att ge 
illustrativa exempel på dem med hjälp av rättsfall från Regeringsrätten.  

3.5.1 RÄTTELSE AV EN FELRÄKNING ELLER ETT SKRIVFEL 
För att ett fel ska kunna räknas som en uppenbar felräkning eller som ett skrivfel ska Skatteverket 
enbart med ledning av det ingivna deklarationsmaterialet kunna hitta det.60 Det är därför inte 
längre fråga om ett uppenbart fel om Skatteverket måste göra en utredning för att finna det. 
Omfattningen av felet behöver dock inte framgå av deklarationsmaterialet enligt prop. 1971:10  
och RÅ 1989 ref.40.   

Prop. 1971:10 s.269. ”Till oriktig uppgift skall däremot i princip hänföras felsummeringar och liknande som skett i 
det material på vilket meddelandet grundas”.  

Regeln kan uppfattas på två olika sätt, antingen att uppenbara förbiseenden innebär att oriktig 
uppgift föreligger eller att den förtydligar vad som menas med begreppet oriktig uppgift.61 

I prop. 1971:10 angavs att regeln skulle reglera vad som inte skulle anses utgöra oriktig uppgift 
vid förutsättning för påförande av skattetillägg.  

Prop. 1971:10 s.269: ”Till ledning för tillämpningen av denna bestämmelse har i förevarande stycket intagits 
föreskrifter som närmare reglerar vad som inte skall anses vara oriktig uppgift.”  

I tidigare förarbeten och lagtext har det inte direkt framkommit om en uppenbar felräkning eller 
misskrivning kan utgöra oriktig uppgift vid skattetilläggsfrågor.62 Paragrafens aktuella lydelse ger 
en definition av begreppet. Denna säger att oriktig uppgift föreligger om det exempelvis klart 
framgår att felet är oriktigt. Därmed bör det kunna förutsättas att uppenbar felräkning kan utgöra 
en oriktig uppgift.  

Begreppet ”uppenbar” innebär enligt prop. 1971:10 en sådan typ av felräkning eller misskrivning 
som direkt framgår av deklaration eller ett annat skriftligt meddelande. Dock ska det till oriktig 
uppgift i princip räknas felsummeringar eller liknande som gjorts i det material som meddelandet 
                                                

 

60 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3860 
61 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 108 
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grundas på. För att felaktigheten ska uppfylla uppenbarhetskravet sade departementschefen att 
felet ska vara så iögonfallande att den som granskar deklarationsuppgiften med normal 
noggrannhet inte kan missa att se den. Är det så att felet är dolt i deklarationsunderlaget utgör det 
vanligtvis en oriktig uppgift som ger upphov till skattetillägg.  

Prop. 1971:10 s.269 ”Med uttrycket ”uppenbar” förstås sådan felräkning eller misskrivning som direkt framgår av 
deklarationen eller annat skriftligt meddelande. Till oriktig uppgift skall däremot i princip hänföras felsummeringar 
och liknande som skett i det material på vilket meddelandet grundas. Avgörande för om felaktigheten skall anses som 
uppenbar är att den är så iögonfallande att den som granskar uppgiften med normal noggrannhet inte kan undgå att 
upptäcka felaktigheten.”  

Regeln täcker in felräkning och skrivfel i meddelanden till såväl Skatteverket som handlingar i 
taxeringsmål.63 Det faktum att felet relativt lätt kan upptäckas utgör inget hinder för att inte 
påföra skattetillägg. Detta beror på att skattetilläggens uppgift är att verka för att den 
skattskyldige är noggrann och omsorgsfull då han uppfyller sin uppgiftsskyldighet. Om den 
riktiga uppgiften framgår av deklarationsmaterialet samt utgör ett tillräckligt underlag för ett 
riktigt taxeringsbeslut så föreligger det inte en oriktig uppgift.  

3.5.1.1. RÄTTSFALL SOM BELYSER FELRÄKNING ELLER SKRIVFEL  

Utgör 304 dagar istället för 204 ett uppenbart skrivfel?

  

I rättsfallet RÅ 1989 ref.40 yrkade Kerstin G i självdeklarationen för år 1981 avdrag för kostnader 
med 5 108 kr avseende bilresor mellan bostaden och arbetet för 304 arbetsdagar. Taxerings-
nämnden frågade om antalet arbetsdagar, och då framkom det att de endast uppgick till 204 mot 
de angivna 304 resdagarna. Hon beviljades därför avdrag motsvarande 204 arbetsdagar, samt 
påfördes skattetillägg.  

Kerstin G yrkade att skattetillägget skulle undanröjas, och till stöd för detta ansåg hon att det 
antal resdagar som hon felaktigt uppgett i deklarationen var så högt att den som granskade 
deklarationen borde ha insett att det handlade om en uppenbar misskrivning.   

Utgör felaktig överföring av belopp från kontrolluppgift till deklaration en misskrivning?

  

I fallet RÅ 1976 ref.9 uppgav G. Dalhäger i sin självdeklaration för år 1972 som enda intäkt lön 
från dödsboet efter J. Nilsson med 2 900 kr, samt att han erlagt preliminär skatt med 10 418 kr. 
Enligt kontrolluppgift erhöll Dalhäger lön från dödsboet med 29 002 kr, varav preliminär skatt 
hade dragits med 10 418 kr. Taxeringsnämnden tog därför upp beloppet 29 002 kr till 
beskattning, samt påförde Dalhäger skattetillägg. Taxeringsintendenten yrkade att lokala 
skattemyndighetens beslut skulle fastställas samt anförde att det var en oriktig uppgift eftersom 
den skattskyldige överfört fel belopp från kontrolluppgiften till deklarationen. För att det ska vara 
fråga om en misskrivning ska denna finnas i det material som sänts över till myndigheten. En 
felaktig överföring från deklarationsunderlaget till deklarationen är inte en misskrivning. Genom 
att den skattskyldige tagit upp ett för lågt belopp i deklarationen hade han misslett 
taxeringsnämnden. Vid en normal granskning av deklarationen borde den skattskyldige ha 
upptäckt felaktigheten. Dalhäger anförde i svar att skattetillägg inte ska utgå om avvikelsen från 
självdeklarationen innebär rättelse av uppenbar felskrivning. Vidare att den av honom i 
självdeklarationen angivna uppgiften har tillkommit på grund av misskrivning och att 
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felaktigheten var så uppenbar att den som granskat uppgiften med normal noggrannhet skulle ha 
upptäckt den.  

Utgör ett felplacerat kommatecken en misskrivning?

  
I RÅ 1980 Aa 206 hade Folke Lindwall i sin självdeklaration dragit av låneränta med 62 481 kr 
istället för rätteligen 6 248 kr och 10 öre. Han hävdade att den oriktiga uppgiften föranletts av att 
ett kommatecken placerats fel. Skattetillägg påfördes eftersom det inte kunde fastställas att det 
rört sig om en misskrivning. Lindwall anförde bl.a. att avvikelsen från självdeklarationen innebar 
rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning samt att han inte hade någon erfarenhet av 
redovisning av rörelse.  

Är oredovisad intäkt som yrkats avdrag för en uppenbar misskrivning?

  

I fallet RÅ 1975 ref.30 I, hade H. Bertin inte redovisat resekostnadsersättning som intäkt i sin 
självdeklaration.  Han yrkade dock ändå avdrag för kostnader för tjänsteresor med egen bil med 5 
612 kr. Taxeringsnämnden tog upp resekostnadsersättningen till beskattning och medgav det 
yrkade avdraget samt påförde skattetillägg.   

I det liknande fallet RÅ 1975 ref.30 II hade R. Andersson enligt lämnade kontrolluppgifter för år 
1971 uppburit lön, resekostnadsersättning samt traktamentsersättningar. I den självdeklaration 
han ingav år 1972 redovisade han inte ersättningarna som intäkter, men han yrkade ändå avdrag 
för dem. Taxeringsnämnden upptog ersättningarna till beskattning och medgav de yrkade 
avdragen, samt påförde skattetillägg på de intäkter som inte uppgetts.  

Utgör användande av gammalt lönebesked, förväxlade belopp samt omkastade siffror uppenbara 
felaktigheter?

  

Dessa frågeställningar behandlades i RÅ 1975 ref. 72 I-III;  

E. Svedberg uppgav i sin deklaration för år 1972 lön med 12 838 kr. Taxeringsnämnden ändrade 
denna lönesumma till 15 801 kr enligt en inkommen kontrolluppgift. Skattetillägg påfördes. 
Svedberg yrkade att skattetillägget skulle undanröjas, och som stöd för detta sade hon bland 
annat att hon av misstag använt 1970 års lönebesked från sin arbetsgivare då hon deklarerat, att 
hon även angivit en för låg preliminärskatt enligt samma lönebesked och att sådana typer av 
misstag alltid skulle upptäckas av taxeringsnämnden som har tillgång till kontrolluppgifter.  

B. Johansson angav i sin självdeklaration för år 1972 som inkomst av tjänst bland annat lön med 
4 500 kr. Taxeringsnämnden ändrade denna lön till 11 800 kr enligt en kontrolluppgift samt 
påförde skattetillägg.  

F. Högman uppgav i självdeklarationen för år 1972 en lön med 33 543 kr, vilket 
taxeringsnämnden ändrade till 35 434 kr enligt en inkommen kontrolluppgift. Skattetillägg 
påfördes. Högman yrkade till Länsskatterätten att skattetillägget skulle undanröjas och angav som 
stöd för detta att han genom ett rent misstag kastat om den andra och den tredje siffran då han 
överfört beloppet 35 343 kr till deklarationsblanketten.      
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Utgör oredovisade varuskulder uppenbar misskrivning?

  
I RÅ 1975 Aa 691 hade A. Björck i sin självdeklaration för år 1972 angett inkomst av rörelse till 
18 927 kr, men han taxerades dock för ett högre belopp än detta, bland annat just för inkomst av 
rörelse med 23 103 kr. Taxeringsintendenten yrkade att skattetillägg skulle påföras för ett 
undandraget belopp på 4 895 kr som utgjordes av oredovisade varuskulder. Om 
taxeringsnämnden följt Björcks rörelseredovisning skulle inkomst av rörelse blivit för låg, vilket 
innebar att det förelåg en oriktig uppgift.  

I det liknande fallet RÅ 1975 Aa 692 taxerades T. Johansson för inkomst av rörelse med avvikelse 
från hans självdeklaration genom att de oredovisade ingående varuskulderna togs upp till 
beskattning. Johansson påfördes även skattetillägg.  

Utgör felaktigt angivna ingående balansposter uppenbar misskrivning?

  

I rättsfallet RÅ 1975 ref.94 hade S. Nilsson i sitt bokslut för rörelse felaktigt angivit ingående 
balansposter. I sin självdeklaration för år 1972 hade han uppgivit inkomst av rörelse med 20 314 
kr. Taxeringsnämnden ifrågasatte de upptagna ingående värdena av kundfordringar, varulager och 
leverantörsskulder, med 9 838 kr, 44 501 kr samt 24 275 kr. Detta eftersom de avvek från de 
utgående värdena i 1971 års deklaration, vilka uppgick till 8 854 kr, 17 800 kr samt 21 847 kr. S. 
Nilsson ändrade då i bokslutet för rörelsen så att de ingående värdena upptogs till föregående års 
utgående värden. I en ny rörelsebilaga uppgav han inkomsten av rörelse till 32 131 kr, vilket 
taxeringsnämnden godtog. Skattetillägg påfördes.  

Utgör felaktig överföring av uppgift uppenbar misskrivning?

  

I RÅ 1988 ref.98 hade Hans. L i den resultaträkning som bifogats till deklarationen år 1983 
uppgett årets vinst till 87 347 kr. På blankett R 5 i deklarationen hade nettovinsten för året istället 
beräknats till 80 347 kr. Taxeringsintendenten yrkade att Hans. L skulle eftertaxeras med 9 840 kr 
varav 7 840 kr avsåg inkomst av rörelse.   

Utgör underlåtelse att lämna uppgift en uppenbar felskrivning?

  

I fallet RÅ 2003 ref.22 lämnade AB Alvesta Träförädling i sin självdeklaration till ledning för 
1999 års taxering inte någon uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. De 
rutor på huvudblankettens första sida som var avsedda för dessa uppgifter var inte ifyllda, inte 
heller den ruta som avsåg från sidan 2 hämtad uppgift om inkomst av näringsverksamheten. 
Resultaträkningen utvisade samtidigt att bolaget under beskattningsåret haft kostnader för löner 
och andra ersättningar med 11 415 009 kr, pensionskostnader med 1 694 321 kr och kostnader 
för AMF - och ITP-avgifter med 397 920 kr. Skattemyndigheten beslutade att höja bolagets 
underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader och inkomst av näringsverksamhet samt att 
påföra bolaget skattetillägg på grund av höjningen av underlaget för särskild löneskatt.   

3.5.2 RÄTTELSE MED HJÄLP AV KONTROLLUPPGIFT 

Fram till 2003 års taxering återfanns denna punkt i 4 § 1 st 2 p. TL.64 Den har förändrats på så 
sätt att den nu gäller för samtliga kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Enligt de nuvarande reglerna gäller 
bestämmelsen för samtliga inkomstslag, det vill säga även för näringsverksamhet vilket den inte 
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gjorde tidigare.65 Skattetillägg ska inte tas ut då den oriktiga uppgiften antingen rättats eller kunde 
ha rättats med ledning av en kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande under 
förutsättning att den varit tillgänglig för Skatteverket före utgången av november månad 
taxeringsåret.66 Kontrolluppgiften måste innehålla så mycket information att Skatteverket kan 
fatta ett korrekt taxeringsbeslut genom den.   

För att en oriktig uppgift ska kunna rättas med ledning av kontrollmaterial säger förarbetena att 
felet ska framgå av materialet.67 Det räcker alltså inte med att Skatteverket genom materialet kan 
misstänka att deklarationen är felaktig. Är det så att en utredning måste göras för att konstatera 
en felaktig uppgift så kan bestämmelsen inte användas enligt prop. 1977/78:136.  

Prop. 1977/ 78:136 s.197 “Den oriktiga uppgiften skall ha rättats eller kunnat ha rättats med ledning av det i 
lagrummet avsedda kontrollmaterialet. Uppgiftens oriktighet skall således klart framgå av detta material. Det räcker 
inte att man på grund av kontrollmaterialet kan misstänka att den lämnade uppgiften är felaktig. Däremot krävs inte 
att felets omfattning direkt framgår av materialet[…]Däremot skall skattetillägg inte beräknas efter den lägre 
procentsatsen om kontrollmaterialet inte ger någon ledning för att vidta rättelse[…] Det är i sådant fall inte möjligt 
att stämma av deklarationen mot kontrolluppgiften.”  

I nyare Regeringsrättspraxis kan man se ett visst avståndstagande från det ovan sagda.68 I RÅ 
2001 ref.32 användes den lägre procentsatsen då en kapitalvinstredovisning inte redovisats i 
deklarationen med den framgick av en obligatorisk kontrolluppgift. I RÅ 2004 ref.75 ansågs 
marknadsnotering av aktier som tillgängligt kontrollmaterial. Innan sänkningen var procentsatsen 
för skattetillägg efter rättning med hjälp av kontrolluppgift 20 % av den undandragna skatten.69 

Anledningen till att procentsatsen sänktes var enligt prop. 2002/ 03:106 att man ville att kontroll-
uppgifterna i högre mån skulle komma de skattskyldiga till godo.  

Prop. 2002/ 03:106 s.234 ”Paragrafens andra stycke, som gäller beräkningen av skattetillägg när den oriktiga 
uppgiften hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt och som varit tillgängligt för 
skattemyndigheten före utgången av november månad taxeringsåret, innebär att beräkningsprocenten sänks från 
tjugo respektive tio procent (vid mervärdesskatt) till tio respektive fem procent av den undandragna skatten. Skälet 
till de sänkta procentsatserna är att det ytterligare skall komma den skattskyldige tillgodo att den oriktiga uppgiften 
har kunnat rättas med ledning av sådant kontrollmaterial som normalt finns tillgängligt för skattemyndigheten. 
Bestämmelsen gäller i första hand annat kontrollmaterial än kontrolluppgifter som skall lämnas utan föreläggande 
enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. I de fall den oriktiga uppgiften har eller hade 
kunnat rättas med ledning av en sådan kontrolluppgift skall skattetillägg över huvudtaget inte tas ut (jfr 5 kap. 8 § 2).”  

Om Skatteverket måste genomföra en utredning för att kunna fatta sitt taxeringsbeslut påförs ett 
skattetillägg på 10% eftersom den typen av rättelse istället skett genom stöd av tillgängligt 
kontrollmaterial enligt 5 kap. 4 § 2 st TL.  

Tidigare gällde som sagt denna regel enbart rättelse genom kontrolluppgift i de båda 
inkomstslagen tjänst och kapital. Punkten infördes då den förenklade självdeklarationen kom år 
1985. Orsaken till dess införande uppgavs i förarbetena vara att risken för att oriktiga uppgifter 
inte skulle upptäckas ansågs minska genom de obligatoriska kontrolluppgifterna. Den 
skattskyldige skulle intyga att de kontrolluppgifter han fått angående tjänste- och ränteintäkter var 
riktiga, men oriktig uppgift kunde uppkomma om Skattemyndigheten inte hade fått in en 
kontrolluppgift som kommit bort. Från och med 1995 års taxering har kontrolluppgifterna 
förtryckts på deklarationsblanketten, så nu kan problemet med bortkomna kontrolluppgifter inte 
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längre inträffa. Detta eftersom den skattskyldige nu kan se precis vilka kontrolluppgifter som 
Skatteverket har fått in. Denne kan då se om någon kontrolluppgift är felaktig eller saknas och 
ska då meddela Skatteverket om detta.  

Förutsättningen för att kunna påföra skattetillägg vid oriktig uppgift är att uppgiften lämnats på 
annat sätt än muntligen, det vill säga skriftligt eller elektroniskt. 70 Detta innebär att lagparagrafen 
inte kan användas vid skönstaxering vid avsaknad av deklaration, trots att taxering gjorts med 
hjälp av kontrolluppgifter.  

3.5.2.1. RÄTTSFALL SOM BELYSER RÄTTELSE MED HJÄLP AV KONTROLLUPPGIFT  

Utgör meddelad lagfart normalt tillgängligt kontrollmaterial?

  

I rättsfallet RÅ 2002 ref.75 avyttrade K.E. under år 1994 sin hälft av en fastighet, varvid en 
realisationsvinst uppkom. Han lämnade inte någon uppgift i sin självdeklaration taxeringsåret 
1995 om avyttringen. Skattemyndigheten som uppmärksammats på avyttringen genom 
underrättelse om meddelad lagfart, taxerade honom för realisationsvinsten och påförde honom 
skattetillägg.  

Föreligger en oriktig uppgift då kontrollmaterial enbart indikerar att ett fel eventuellt 
förekommer?

  

I fallet RÅ 2004 ref.75 redovisade B.L. i sin självdeklaration vid 2001 års taxering avyttring av 
aktier i ICA AB. Han uppgav en försäljningsintäkt om 709 611 kr samt angav som 
anskaffningsvärde ett belopp om 141 922 kr. Vidare beräknade han den skattefria delen av 
utdelningen på ICA-aktierna som han hade erhållit under beskattningsåret. Skattemyndigheten 
uppmärksammade att B.L. använt sig av den s.k. schablonmetoden, d v s som anskaffningsvärde 
angivit 20 % av försäljningsintäkten vid beräkningen av realisationsvinsten. Efter förfrågan från 
Skattemyndigheten upplystes B.L. om att schablonmetoden inte var tillämplig vid avyttringen. 
Detta eftersom aktierna i ICA AB inte varit föremål för marknadsnotering. B.L uppgav att 
anskaffningsvärdet för aktierna uppgick till 5 130 kr.  Skattemyndigheten beslutade att medge 
avdrag för anskaffningsvärde samt påförde honom skattetillägg.   

Utgör uppgifter i det centrala skatteregistret normalt tillgängligt kontrollmaterial?

  

I rättsfallet RÅ 2004 ref.106 beslutade Skattemyndigheten att vid 1998 års taxering medge 
Philipson Bil AB avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fastigheter med 926 754 kr mot av 
bolaget yrkade 1 359 753 kr samt att påföra bolaget skattetillägg. 
Som motivering angav Skattemyndigheten att tillgodoförda värdeminskningsavdrag inte hade 
avräknats från respektive fastighets omkostnadsbelopp. Den sammanlagda realisationsförlusten 
om 1 359 753 kr skulle rätteligen uppgå till, med beaktande av tillgodoförda värdeminskning-
savdrag, 926 754 kronor. Bolaget hade redovisat underskott av näringsverksamhet med 4 936 553 
kr. Detta underskott skulle med beaktande av rättelse för oriktig uppgift istället ha uppgått till 4 
503 554 kr. Bolaget anförde att den oriktiga uppgift som förelegat i lämnad redovisning hade 
kunnat upptäckas av Skattemyndigheten vid granskning av deklarationen och att skattetillägg inte 
skulle påföras vid sådant förhållande.   
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3.5.3 BEDÖMNING AV YRKANDE 
Denna punkt skiljer sig från den som tidigare återfanns i 5 kap. 4 § 3 st TL på så sätt att den förut 
innehöll exempel som nu är borttagna.71 Ett oriktigt yrkande utgörs av ett yrkande som 
Skatteverket i och för sig inte godtagit, men där den skattskyldige gjort en korrekt redovisning av 
de sakförhållanden som är viktiga för det aktuella sakförhållandet. Ett oriktigt yrkande är inte en 
oriktig uppgift. Regeln utgör ett förtydligande av vad som menas med oriktig uppgift, eftersom 
skattetilläggsgrund saknas om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och inte rör uppgift i 
sak.  

Punkten avser bara öppna framställda yrkanden i deklarationen enligt prop. 1971:10.72 Under 
förutsättning att de relevanta sakförhållandena redovisats på ett korrekt sätt så utgör fråga om 
skälighet av yrkade avdrag samt uppgivna värden av naturaförmåner bedömning av yrkande. 
Detta innebär alltså att oriktiga yrkanden och värderingar som grundas på den skattskyldiges 
egna, subjektiva uppfattning inte utgör en oriktig uppgift. Till skillnad från detta föreligger dock 
en oriktig uppgift i de fall den skattskyldige lämnat en oriktig sakuppgift till grund för 
bedömningen.  

Prop. 1971:10 s.269 ”I andra punkten föreskrivs att skattetillägg inte skall utgå vid avvikelser som avser bedömning 
av yrkande, om avvikelsen inte gäller uppgift i sak. I bestämmelsen regleras enbart i deklarationen ”öppet” framställt 
yrkande. Frågor om yrkanden som finns dolda i en bokföring får däremot bedömas på grundval av befrielseregeln i 
116 d §. Fråga om skäligheten av yrkade avdrag eller värde av naturaförmån skall, med den nyss nämnda 
reservationen, anses utgöra bedömning av yrkande. Som oriktiga uppgifter anses alltså inte oriktiga yrkanden och 
värderingar, som grundas på den skattskyldiges subjektiva uppfattning. Oriktig uppgift föreligger däremot om den 
skattskyldige lämnar felaktig sakuppgift som skall ligga till grund för bedömningen.”  

Det är viktigt vid bedömningen av om ett yrkat avdrag kan medges att skilja detta ifrån 
bedömningen om det lämnats en oriktig uppgift, eftersom den sistnämnda kan leda till 
skattetillägg.73 Detta beror på att även om den skattskyldige inte kan visa att han haft de 
kostnader som de yrkade avdragen rör, så innebär detta automatiskt inte att det handlar om en 
oriktig uppgift.  

I SOU 1969:42, som i och för sig rör skattebrott, gjordes följande uttalande om gränsdragningen 
mellan oriktigt yrkande och oriktig uppgift;  

SOU 1969:42 sid 226 
”Förekomsten av felaktiga eller bristfälliga sakupplysningar får en mer självständig betydelse vid den straffrättsliga 
bedömningen av oriktiga yrkanden och värdeuppfattningar från en skattskyldigs sida. Innehåller en utsaga ett 
yrkande eller en värdeuppskattning som är klart i strid med den tillämpliga författningen samtidigt som det i utsagan 
fullständigt redovisas vilka objektiva omständigheter, som den skattskyldiges uppfattning grundar sig på, föreligger 
det ingen osann eller ofullständig uppgift i lagrummets mening. Anges däremot grunderna för yrkandet eller 
värdeuppskattningen på ett felaktigt eller ofullständigt sätt kan det bli fråga om skattebedrägeri. 
Gränsdragningen mellan vad som är sant och osant i yrkanden och värdeuppfattningar kan dock vara förenad med 
betydande svårigheter. Detta är särskilt fallet om sakuppgifterna i och för sig inte är tillräckliga för en någorlunda 
säker bedömning från myndighetens sida men ändå innehåller sådana upplysningar att myndigheten har anledning att 
infordra kompletteringar. Först sedan den enskilde i den kompletterande utsagan sökt förstärka eller vidmakthålla de 
ursprungliga uppgifternas sanningsvärde eller i samma syfte inte besvarar en förfrågan från myndigheten torde 
förfarandet kunna bedömas som lämnande av en osann uppgift.”   
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Skattemyndigheten ska enligt 3 kap. 1 § TL se till att ärendena blir tillräckligt utredda.74 Är 
uppgifterna i självdeklarationen otydliga eller motstridiga eller har den skattskyldige särskilt 
markerat en skatterättslig frågeställning kan Skattemyndighetens utredningsansvar aktualiseras.  
Den skattskyldige är skyldig att lämna alla de upplysningar som behövs för att Skatteverket ska 
kunna fatta ett riktigt beslut, eller i alla fall den information som krävs för att Skatteverket ska 
kunna uppmärksamma felet.75 Oriktig uppgift har lämnats då den skattskyldige sagt att han 
uppgivit alla relevanta uppgifter, trots att han inte lämnat den information som varit nödvändig 
som grund för en korrekt taxering. Är det däremot uppgifterna är så ofullständiga att de behöver 
kompletteras kan Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras, och då kan det istället vara fråga 
om ett oriktigt yrkande.  

3.5.3.1. RÄTTSFALL SOM BELYSER BEDÖMNING AV YRKANDE  

Är det fråga om en oriktig uppgift i det fall den skattskyldige inte kan styrka kostnader för yrkade 
avdrag?

  

I rättsfallet RÅ 1976 ref.161 uppgav E. Samland i deklarationen för år 1973 att han hade 
låneskulder på 29 500 kr, för vilka han yrkade avdrag för gäldränta med 4 124 kr. Vidare yrkade 
han avdrag för utgifter för diabetes med 4 000 kr, vilket inte godtogs. Taxeringsnämnden begärde 
in kvitton som kunde styrka räntekostnaden på 4 124 kr från Samland, och han sände då in 
kopior av postgirotalonger som visade utbetalningar på 8 000 kr. Taxeringsnämnden fann att 
endast 750 kr avsåg gäldränta och medgav avdrag med detta belopp istället för det yrkade 
beloppet på 4 124 kr. Skattetillägg påfördes.  

Innebär ett yrkat ospecificerat avdrag en oriktig uppgift eller ett oriktigt yrkande?

  

I rättsfallet RÅ 2003 ref.4 yrkade Bittermandeln Restaurang AB i sin självdeklaration för 
taxeringsåret 1997 avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar utan att närmare ange vad 
yrkandet avsåg. Skattemyndigheten beslutade att inte medge det yrkade avdraget. Bolaget ansågs 
ha lämnat oriktig uppgift genom att inte uppge vad nedskrivningen avsåg. Skattetillägg påfördes 
med 20% av ett underlag som utgjorde en fjärdedel av 1 239 550 kr motsvarande den minskning 
av bolagets underskott som rättelsen av den oriktiga uppgiften medfört. Bolaget överklagade och 
Skattemyndigheten nedsatte efter omprövning skattetillägget till 10% av ett underlag som 
utgjorde en fjärdedel av 1 246 540 kr.  

Ses det som en oriktig uppgift om den korrekta uppgiften återfinns i det övriga deklarations-
materialet?

  

I rättsfallet RÅ 2002 ref.20 redovisade Vattenpalatset i Mönsterås AB i sin deklaration för år 1993 
rörelseintäkter på totalt 5 151 376 kr och gjorde avdrag med 11 819 895 kr för "bokförda intäkter 
som inte är skattepliktiga". Någon ytterligare upplysning lämnades inte. Efter utredning fann 
Skattemyndigheten att 10 635 495 kr av beloppet avsåg driftsbidrag från Mönsterås kommun 
under åren 1989-1992. Bolagets underskott av näringsverksamhet sattes därför ned och 
skattetillägg påfördes. Bolaget överklagade Skattemyndighetens beslut om skattetillägg. Det ansåg 
att det inte fanns förutsättningar för att påföra skattetillägg på grund av Skattemyndighetens 
utredningsskyldighet. Alternativt yrkades eftergift av skattetillägget eller att detsamma skulle sättas 
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ned till hälften eftersom den oriktiga uppgiften kunnat rättas med ledning av uppgifter i 
räkenskapsschemat.  

3.5.4 FRIVILLIG RÄTTELSE 
Punkt 4 i paragrafen har även en motsvarighet i 12 § lag (1971:96) om skattebrott. Praxis vid 
tillämpning av skattebrottslagen är av intresse även beträffande frivillig rättelse enligt 
taxeringslagen (1990:324).76 Det har inte angetts någon generell regel för vad som är frivilligt 
respektive inte frivilligt utan detta måste avgöras från fall till fall med hänsyn till de aktuella 
omständigheterna.  

Från början sades att skattetillägget skulle vara ett medel för att få fram riktiga uppgifter till stöd 
för taxeringen.77 En sak som oftast anses tala mot att det är fråga om en frivillig rättelse är att 
Skatteverket agerat på grund av något i den skattskyldiges deklaration. Men så länge den 
skattskyldige saknar anledning att tro att Skatteverket inte upptäckt eller kommer att upptäcka 
den oriktiga uppgiften bör han kunna rätta denna utan att påföras skattetillägg. Även om den 
skattskyldige har gjort rättelsen eftersom han trott att Skatteverket skulle upptäcka felet kan det 
ändå vara fråga om en frivillig rättelse. I detta fall får det emellertid inte ha skett något som kan 
ha gett en skattskyldige orsak att tro att den oriktiga uppgiften skulle upptäckas. Detta eftersom 
rättelse som sker efter det att den skattskyldige fått kännedom om kommande granskningsåtgärd 
inte kan anses frivillig.  

Prop. 1971:10 s. 269-270: ”Skattetillägget skall vara ett medel för att tvinga fram riktiga uppgifter för taxeringen. Det 
ligger i linje härmed att frivillig rättelse av felaktigheter kan medföra frihet från skattetillägg. Någon generell regel kan 
inte anges för vad som är frivilligt eller inte frivilligt, utan frågan måste avgöras från fall till fall med hänsynstagande 
till de särskilda omständigheterna. Följande synpunkter kan vara vägledande. En omständighet som oftast talar mot 
att en rättelse kan anses vara frivillig är att beskattningsmyndigheten särskilt agerat med anledning av (s. 270) den 
uppgiftsskyldiges skriftliga meddelande. Så länge den skattskyldige har anledning att tro att den oriktiga uppgiften 
inte är upptäckt eller kommer att upptäckas, bör han ännu ha möjlighet att tillbakaträda. Om myndigheten däremot 
kommit så långt i kontrollen att man begärt upplysningar av den skattskyldige torde möjlighet att göra frivillig rättelse 
inte längre föreligga. Skulle det emellertid förhålla sig så att den begärda upplysningen är av rutinmässig art och inte 
har något samband med den oriktiga uppgiften bör även därefter företagen rättelse ofta kunna anses som frivillig. 
En rättelse, som sker efter det att den uppgiftsskyldige fått kännedom om att beskattningsmyndigheten avser att göra 
en taxeringsrevision hos honom, kan däremot inte anses ha skett frivilligt. Sådana rättelser som skett exempelvis efter 
det att man offentliggjort att bankkontroll skall äga rum beträffande vissa personer kan inte heller anses ha gjorts 
frivilligt.”  

I prop. 1971:10 uttalades att reglerna om frivillig rättelse borde tillämpas generöst. 78  

Prop. 1971:10 s.270. “Förevarande bestämmelse bör kunna tillämpas generöst. Beslutande myndighet och det 
allmännas representant bör kunna tillämpa den på eget initiativ.”  

Bevisbördan för att frivillig rättelse inte föreligger, det vill säga att den skattskyldige exempelvis 
hört talas om granskningsåtgärder, ligger på Skatteverket. Motsatt gäller vid ett påstående om att 
en handling, som exempelvis en deklaration, kommit in till Skatteverket vid en viss tidpunkt, 
vilket den skattskyldige har bevisbördan för.  

Det saknas i lagen krav på hur en frivillig rättelse ska göras, vilket innebär att den kan ske såväl 
skriftligen som muntligen enligt prop. 1971:10 s.270.79  En situation som kan inträffa är att den 
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skattskyldige ger in en rättelse i ett skatteslag, medan han inte gör detsamma i andra skatteslag 
som innehåller samma fel. Att göra frivillig rättelse i ett skatteslag innebär inte med automatik att 
även samma oriktiga uppgift i ett annat skatteslag också har rättats.80  

Prop. 1971:10 s.270: Det finns inte något författningsmässigt hinder att göra frivillig rättelse muntligen. Med hänsyn 
till taxeringsförfarandets skriftliga karaktär bör dock den som vill rätta oriktighet göra detta skriftligen. Ett ytterligare 
skäl härtill är svårigheterna att i efterhand utreda vad som förekommit vid muntliga samtal.”  

3.5.4.1. RÄTTSFALL SOM BELYSER FRIVILLIG RÄTTELSE  

Utgör meddelanden från den skattskyldige som ges efter förfrågan i annat ärende en frivillig 
rättelse?

  

RÅ 1977 ref.56

 

G. Lind angav i sin självdeklaration för år 1973 som enda inkomst intäkter från ett aktiebolag, 
vilket taxeringsnämnden godtog. Taxeringsintendenten yrkade senare att Linds taxeringar skulle 
höjas med 1 321 kr, och att han även skulle påföras skattetillägg. Som stöd åberopade 
taxeringsintendenten en promemoria från revisionsenheten vilken visade att Lind enligt 
kontrolluppgifter under år 1971 uppburit ersättning för levererade varor från två olika 
byggnadsbolag med 4 347 kr. Av dessa belopp redovisade Lind endast 300 kr i självdeklarationen 
för år 1972. Vid ett personligt besök på revisionsenheten gavs Lind tillfälle att lämna uppgift om 
några fler försäljningar skett. Senare samma dag meddelade han per telefon att han under år 1972 
sålt varor för 1 260 kr. Det framkom även att han vid 1973 års taxering yrkat ett för högt avdrag 
för räntekostnader. Lind gick med på taxeringsintendentens yrkande angående taxeringarna, men 
hävdade att han rättat den oriktiga uppgiften, det vill säga försäljningen under år 1972, och att 
skattetillägget därför skulle undanröjas.  

RÅ 2004 ref.11

  

Vid taxeringen år 1999 beslutade Skattemyndigheten att fastställa Terra Vera AB:s underskott av 
näringsverksamhet till 276 330 kr. Vidare beslutade Skattemyndigheten att påföra bolaget 
skattetillägg med 40 % av ett underlag om 3 753 155 kr, vilket underlag motsvarade en fjärdedel 
av 15 012 622 kr.   

Som skäl för besluten angav Skattemyndigheten att bolaget hade gjort avdrag avseende 
nedskrivning av anläggningstillgångar med 11 361 900 kr samt kursförlust om 4 389 884 kr i ett 
räkenskapsschema till deklarationen för räkenskapsåret 1998. Efter förfrågan till bolaget hade 
Skattemyndigheten kommit fram till att avdraget avseende anläggningstillgångar inte var 
avdragsgillt. Bolaget hade efter Skattemyndighetens förfrågan uppgivit att 3 650 722 kr i fråga om 
valutakursförlust ska återföras till beskattning. Bolaget uppgav att man givit in en ny, rättad 
deklaration under vecka 28 år 1999. En kopia av denna deklaration kom in till Skattemyndigheten 
den 18 november år 1999. I den rättade deklarationen hade bolaget återfört 15 012 622 kr till 
beskattning, varefter underskott av näringsverksamhet uppgick till 276 330 kr. Skattemyndigheten 
hade inte erhållit någon rättad deklaration. Enbart en kopia inkom den 18 november år 1999. 
Bolaget hade inte heller uppgivit att en rättad deklaration sänts in under vecka 28 förrän i ett sent 
skede av utredningen. Vid Skattemyndighetens förfrågningar till bolaget den 3 och den 30 
september år 1999 svarade bolaget på Skattemyndighetens frågor angående avdragsposterna, men 
uppgav inte att någon rättad deklaration sänts in, utan denna uppgift framkom först den 18 
november år 1999. Hade Skattemyndigheten haft denna rättade deklaration eller vetskap om 
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denna i ett tidigt skede av utredningen hade inga av ovanstående frågor ställts till bolaget, 
eftersom beloppen som frågorna gällt har återförts till beskattning i den nya deklarationen. Då de 
redovisade omständigheterna inte framgick av den ursprungliga deklarationen, förelåg oriktig 
uppgift.  

Bolaget anförde att länsrätten i ett flertal domar hade fastställt att skattetillägg ansågs utgöra straff 
i Europakonventionens mening samt att bevisbördan för att någon ny rättad deklaration inte 
ingivits måste ligga på Skattemyndigheten. Det kunde inte betraktas som uteslutet att en handling 
ingiven till Skattemyndigheten, kunde sorteras fel eller på annat sätt komma bort. Grund för 
påförande av skattetillägg förelåg inte i detta fall. I vart fall förelåg förutsättningar för att efterge 
skattetillägget. Det kunde konstateras att bolaget i deklarationen inte utnyttjat underskottet i fråga 
och att misstaget att inte återföra nedskrivningen av anläggningstillgången respektive 
kursförlusten uppdagats av bolaget som är väl medvetet om reglerna för upprättande av bokslut 
och deklaration. Det fick anses som uteslutet att bolaget haft för avsikt att under kommande år 
utnyttja de felaktiga underskotten. Med hänsyn härtill bör bolagets misstag framstå som ursäktligt 
och skattetillägget efterges. Ett skattetillägg om 1 501 262 kr kunde inte anses stå i rimlig 
proportion till det misstag det är fråga om.  

RÅ 2004 ref.107 

  

Medema Physio AB yrkade i sin självdeklaration till ledning för 1998 års taxering avdrag för 
outnyttjat underskott av näringsverksamhet från tidigare år. Efter utredning framkom det att 
bolagets rätt till avdrag för det yrkade underskottet bortfallit till följd av ägarförändringar i 
bolaget inför 1998 års taxering. Skattemyndigheten vägrade bolaget det yrkade avdraget och 
påförde bolaget skattetillägg. Bolaget medgav att det till följd av bestämmelserna  saknade rätt till 
avdrag för det redovisade outnyttjade underskottet från tidigare år. Frågan i målet gällde om de 
omständigheterna som bolaget anförde motiverade att det påförda skattetillägget skulle 
undanröjas, nedsättas eller efterges.   

Föreligger frivillig rättelse om meddelande från Skattemyndigheten haft anknytning till den 
oriktiga uppgiften?

  

RÅ 1977 ref.90

  

Bostadsrättsföreningen Stumholmskajen yrkade i sin självdeklaration för år 1973 avdrag för 
administrationskostnader med 50 800 kr. Taxeringsnämnden meddelade i en skrivelse, som fanns 
på ett formulär med titeln ”Anhållan om vissa uppgifter”, föreningen att den eftersom den var ett 
förvaltningsföretag enbart kunde medges avdrag för förvaltningskostnader motsvarade 5% av de 
ränteintäkter som föreningen redovisat. Taxeringsnämnden ifrågasatte därför höjningen av den 
deklarerade inkomsten.  Föreningens svar var att förvaltningskostnader inte hade kostnadsförts 
under år 1972, samt att man på administrationskostnaders konto bokfört en försäljningsprovision 
för fastighetsförsäljning, samt ett revisionsarvode. Taxeringsnämnden vägrade avdrag för 
försäljningsprovisionen, och påförde skattetillägg eftersom föreningen lämnat en oriktig uppgift 
då det yrkat avdrag för försäljningsprovision som administrationskostnad.  

R79 1:59

  

Taxeringsnämnden ändrade S-H Sandbergs deklaration genom att dels ta upp en oredovisad 
aktieutdelning dels en oredovisad realisationsvinst vid aktieförsäljning för år 1973. Skattetillägg 
påfördes.  
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Sandberg yrkade att skattetillägget skulle undanröjas, och som stöd för detta sade han bland annat 
att skälen till att aktieutdelningen respektive aktieförsäljningen inte tagits upp i deklarationen var 
att han tänkt redovisa dem vid 1975 års taxering istället. Orsaken till detta var att Sandberg i sin 
rörelse hade ett brutet räkenskapsår. Han hade utgått från att han kunde använda det 
räkenskapsåret även för beskattning av utdelningarna och realisationsvinsten. Han sade även att 
han frivilligt rättat den oriktiga uppgiften. Detta eftersom han efter det att han blivit uppringd av 
taxeringsnämnden svarat på deras frågor i en skrivelse. Frågorna rörde de oredovisade 
aktieutdelningarnas som taxeringsnämnden fått vetskap om genom av Sandberg lämnade kvitton. 
I skrivelsen hade han medgett att han fått utdelningarna, samtidigt som han även upplyst om när 
han köpt aktierna och att han sålt dem under år 1973. I skrivelsen uppgavs även skälen till varför 
han inte tagit upp utdelningen år 1974. Eftersom försäljningen varit okänd för taxeringsnämnden 
innan han nämnde den i skrivelsen ansåg Sandberg att det rörde sig om en frivillig rättelse.  

RÅ80 1:79

  

B. Axelsson hade i sin självdeklaration redovisat inkomst av kapital med 6 910 kr varav 310 kr 
utgjorde aktieutdelning, samt en skattepliktig förmögenhet på 152 035 kr. Taxeringsnämnden 
ifrågasatte i en skrivelse med rubriken ”Anhållan om vissa uppgifter” ett angivet taxeringsvärde 
på en fastighet och bad om en specificering av ett avdragsyrkande beträffande ökade 
levnadskostnader. I skrivelsen stod även följande: ”Inkomst och utdelning på aktier synes ha 
uppgått till 397 kr enligt kontrolluppgift från VPC AB = 297 kr + 100 kr Korsnäs Marma”. I sitt 
svar godtog Axelsson att aktieutdelningen upptogs till 397 kr. Han angav även att han redovisat 
bankmedel respektive räntor på bankmedel med för lågt belopp. Han ville dessutom att den 
skattepliktiga förmögenheten skulle höjas eftersom restvärdet på en av hans bilar hade tagits upp 
med ett för högt belopp i deklarationen. Taxeringsnämnden höjde inkomst av samt den skatte-
pliktiga förmögenheten. Skattetillägg påfördes.   

RÅ 1976 ref. 144

  

SBE Svenssons Åkeri Aktiebolag yrkade år 1973 om att få ett särskilt investeringsbidrag för en 
lastbil som köpts in under år 1972. En utredning om avdraget lämnades på en av Riksskatteverket 
fastställd blankett, som dock inte var undertecknad. Efter begäran från taxeringsnämnden att 
underteckna blanketten informerade bolaget om att bilen var begagnad och av årsmodell 1970. 
Dessa upplysningar gjorde att investeringsavdraget vägrades.  

Föreligger frivillig rättelse då skattskyldig lämnar uppgifter efter det att denne fått vetskap om 
kommande granskningsåtgärder?

  

I rättsfallet RÅ 82 1:83 hade makarna Folke och Berit N i sina självdeklarationer för inkomståren 
1974-1976 inte redovisat bankmedel placerade i danska banker. De inkom med en rättelse till 
Skattemyndigheten efter att de hört att en svensk, som haft bankmedel i Danmark utan att 
deklarera för dem, riskerade åtal. Taxeringsintendenten yrkade på att makarna skulle eftertaxeras 
för inkomst och förmögenhet samt påföras skattetillägg.  

Makarna medgav eftertaxering men inte skattetillägg. De ansåg dels att de frivilligt rättat de 
oriktiga uppgifterna, och dels att felaktigheterna var ursäktliga eftersom makarna trott att 
bankmedel placerade i Danmark inte var skattepliktiga i Sverige. Makarna yrkade att de inte skulle 
påföras skattetillägg, och uppgav som stöd för detta bland annat att de blivit vilseledda av 
informationen om villkoren för insättning i dansk bank som – oemotsagd av de svenska skatte-
myndigheterna – lämnats av Danska nationalbanken. Vidare att deras ambition var att frivilligt 
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rätta det som var felaktigt och att de inte gjort det endast för att det fanns risk för att de skulle bli 
upptäckta.  

Taxeringsintendenten anförde att nyheten om att svenska skattemyndigheter erhållit 
kontrolluppgifter från Danmark avseende tillgodohavanden hos danska banker hade presenterats 
i massmedia redan den 28 oktober 1977. Då makarnas skrivelse  till lokala skattemyndigheten 
inkom den 31 oktober 1977 kunde det inte anses utgöra en frivillig rättelse.   

Räknas rättelse av oriktig uppgift i ett inkomstslag automatiskt som rättelse i andra inkomstslag?

  

I rättsfallet RÅ 1987 ref.72 angav Åke. O i en skrivelse till länsstyrelsens mervärdesskatteenhet att 
hans aktiebolags bruttointäkter på 272 000 kr inte hade bokförts och därför inte heller hade 
redovisats i mervärdesskattedeklarationen för juli-augusti år 1975. Vid en taxeringsrevision hos 
bolaget fann man så betydande brister i underlaget för bokföringen att tillförlitligheten av hela 
bokföringen starkt ifrågasattes. Taxeringsintendenten yrkade att Åke. O som fåmansbolagsägare 
skulle eftertaxeras skönsmässigt med ett belopp på 100 000 kr genom att hänvisa till 
taxeringsrevisionen. Vidare yrkade han att skattetillägg skulle påföras.  

Räknas en ny kontrolluppgift som frivillig rättelse av en tidigare lämnad felaktig uppgift?

  

I rättsfallet RÅ85 1:48 redovisade Steve D Guldsmedjan Aktiebolag i arbetsgivaruppgift för året 
1982 lön till företagsledaren Steve D med 72 000 kr. Bolaget lämnade sedan in en ny 
kontrolluppgift enligt vilken lön istället hade utbetalats till Steve D med 102 000 kr. Det framgick 
av kontrolluppgiften att denna avsågs ersätta en tidigare lämnad kontrolluppgift. 
Riksförsäkringsverket övervägde att påföra bolaget skattetillägg.  

Bolaget yrkande att skattetillägget skulle undanröjas, och angav som stöd för detta bland annat att 
alla uppgifter var korrekt redovisade och att inget hade dolts eller försummats. De anförde även 
att detta förfaringssätt hade praktiserats flera gånger tidigare och att det vid varje tillfälle kommit 
ett meddelande från lokala skattemyndigheten att avgiftsunderlaget till Riksförsäkringsverket 
ändrats med anledning av den nya kontrolluppgiften. Riksförsäkringsverket höjde avgifts-
underlaget samt påförde skattetillägg. Grunden för verkets beslut var att det inte var frågan om 
en frivillig rättelse, detta eftersom en ny kontrolluppgift lämnats in utan att avsikten med denna 
angivits.  

3.5.5 OBETYDLIGT SKATTEBELOPP 
Denna regel fanns fram till skattetilläggsreformen år 2003 i 5 kap 6 § 2 st TL där den utgjorde en 
befrielsegrund från skattetillägg.81 Det har i den aktuella lagtexten lagts till att det skattetillägg som 
kunde ha undandragits genom den oriktiga uppgiften ska var obetydligt. Regeln har egentligen 
ingen större betydelse eftersom Skatteverket även tidigare befriade från skattetillägg ifråga om 
obetydliga belopp. I prop. 2002/ 03:106 uttalades att skattetillägg inte skulle påföras alls om det 
skattebelopp som kunde ha undandragits var obetydligt.  

Prop. 2002/03:106 s. 239.  
”Punkten 5 motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 5 kap. 6 § andra stycket. Här regleras det fall då det 
skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt. Ett förtydligande 
har gjorts genom att det uttryckligen anges att det är det skattebelopp som kunde ha undandragits genom den 
oriktiga uppgiften som skall vara obetydligt. Dessutom anges att skattetillägg i dess fall inte skall tas ut. I den tidigare 
bestämmelsen stod det att befrielse från skattetillägg i dessa fall ”får” ges. Eftersom skattemyndigheten i regel 

                                                

 

81 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandet, supplement 10, jan 2004, 5:8:9 TL 



     

32

befriade från skattetillägg i fall av obetydliga belopp innebär förslaget egentligen inte någon praktisk förändring. 
Regeringen anser emellertid att det är en mer logisk ordning att skattetillägg överhuvudtaget inte påförs om det 
skattebelopp som kunde ha undandragit är obetydligt. Någon ändring av bestämmelsens tillämpningsområde avses 
inte. Vid bedömningen av om skattebeloppet är obetydligt skall varje skatteslag som påverkas av den oriktiga 
uppgiften bedömas för sig (jfr RÅ 1982 1:3).”  

Jämfört med tidigare anges nu klart att det avgörande för bestämmelsens tillämpning är att det 
skattebelopp som kunde ha undandragits på grund av den oriktiga uppgiften är obetydligt.82 Vid 
bedömningen av obetydligt skattebelopp ska varje skatteslag som den oriktiga uppgiften påverkar 
bedömas var för sig.  

Har flera oriktiga uppgifter lämnats beträffande obetydligt belopp inom samma skatteslag bör 
gränsen för vad som ska räknas som obetydligt belopp sättas högre.83 Om de undandragna 
beloppen inte överstiger 10% av prisbasbeloppet och inte heller sammanlagt överstiger 15% av 
prisbasbeloppet ska skattetillägg inte tas ut. Däremot ska skattetillägg tas ut på alla de oriktiga 
uppgifterna om det totala undandragna beloppet överstiger 15% av prisbasbeloppet. Överstiger 
något av de undandragna beloppen 10%  av prisbasbeloppet så ska skattetillägg tas ut även i dessa 
fall.  

I fråga om skattetillägg är den enda ambitionsnivågränsen som finns den för obetydligt belopp.84 

Skatteverkets handläggare ska göra en bedömning beträffande skattetillägget i samtliga fall där 
höjningsunderlaget överstiger gränsen för vad som anses som obetydligt belopp.  

Redan vid skattetilläggets införande år 1972 fanns bestämmelser om att skattetillägg skulle 
efterges vid ett ringa, eller obetydligt belopp.85 I prop. 1971:10 sades inte vad som skulle anses 
som ett obetydligt belopp utan dessa skulle meddelas av Riksskatteverket, men att den praxis som 
angav gränsen vid eftertaxering skulle kunna användas som vägledning. I Riksskatteverkets 
rekommendation RSV Dt 1992:7 som tillämpades under taxeringsåren 1992 -2003 uttalades det 
att belopp som inte översteg 5 000 kr skulle anses som ringa.86  

Prop. 1971:10 s.272 ”Bestämmelserna i första stycket skall gälla även förseningsavgift. Till skillnad från vad som 
gäller skattetillägg kan förseningsavgift efterges även delvis. Närmare föreskrifter härom bör meddelas av 
riksskatteverket. Härvid synes den praxis som gäller vid nedsättning av restavgift ge viss vägledning”.  

I prop. 2002/ 03:106 till de nya skattetilläggsreglerna från 1 juli 2003 sägs ingenting om vad som 
avses med obetydligt, eller ringa, belopp.87 Detta har lett till frågor om vilka beloppsgränser som 
gäller. Eftersom beloppsgränserna har en koppling till penningvärdet samt att gränserna ska 
kunna tillämpas på alla berörda skatter, är det bra att beloppsgränserna justeras automatiskt, som 
till exempel i takt med penningvärdesförändringar. Enligt en styrsignal från Skatteverket avses 
med obetydligt belopp att skattebeloppet inte överstiger 10% av prisbasbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring.88 Det aktuella taxeringsårets prisbasbelopp ska användas vid 
bedömningen av det obetydliga beloppet. Med begreppet skattebelopp avser Skatteverket den 
faktiska skatten utom i vissa undantagsfall då den jämställs med en fjärdedel av minskningen av 
underskottet. 

                                                

 

82 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3860 
83 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 119 
84 Skatteverket, Diarienummer 1 18 3359 32-05/111, s.1 
85 SKV:s styrsignal, Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning, s. 1 
86 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 118 
87 Ibid, s. 118 
88 SKV:s styrsignal, Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning, s. 1  



     

33 

3.5.5.1. RÄTTSFALL SOM BELYSER OBETYDLIGT SKATTEBELOPP   

Räknas 789 kr som ett ringa belopp?

  
I rättsfallet RÅ82 1:3 yrkade byggaktiebolaget E E Norrman & Son i sin självdeklaration för år 
1977 förlustavdrag med 3 600 kr vid taxeringen till statlig inkomstskatt och med 48 789 kr vid 
taxeringen till kommunal inkomstskatt, avseende förluster hänförliga till 1972-75 års taxeringar, 
samt uppgav 70 kr att taxera till statlig inkomstskatt samt 106 095 kr till kommunal inkomstskatt. 
Taxeringsnämnden godtog ej förlustavdraget eftersom bolaget hade bytt ägare under år 1974. Då 
bolaget fick vetskap om detta inkom det med en nyupprättad deklaration den 28 juni 1977 på 
grund av ett ändrat bokslut. Bolaget hade ökat nedskrivningen av fastigheter och pågående 
arbeten med 48 000 kr samt uppgivit 0 kr att taxera i statlig inkomstskatt och 106 884 kr i 
kommunal inkomstskatt. Taxeringsintendenten yrkade att Länsrättens beslut skulle fastställas, 
medan bolaget i andra hand yrkade att kvittningsvis medges förlustavdrag med outnyttjat 
underskott vid 1976 års taxering, vilket taxeringsintendenten godtog.
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4 ANALYS OCH TOLKNING 
I detta avsnitt besvarar vi de frågeställningar som ställts i teoriavsnittet samt redogör för våra tolkningar av dem. 

4.1 DE METODVAL VI VALT FÖR VÅR UNDERSÖKNING 
För att kunna besvara frågeställningarna har vi använt en rättsdogmatisk metod. Detta genom att 
studera hur Regeringsrätten tolkat de olika fallen där den skattskyldige påförts skattetillägg av 
Skattemyndigheten på grund av att en oriktig uppgift lämnats. I de utvalda fallen har 
Regeringsrätten undersökt om rekvisiten för situationer då skattetillägg inte ska tas ut varit 
uppfyllda. Vi har även tolkat den aktuella lagregeln samt doktrin för att finna hur reglerna 
används och tolkas av de olika myndigheterna.  

De lagtolkningsmetoder som vi använt har utgjorts av bokstavstolkning, historisk tolkning samt 
teleologisk tolkning. Bokstavstolkningen har vi använt då vi studerat vad Regeringsrätten kommit 
fram till i sina domar. I den historiska tolkningen har vi studerat lagförarbeten för att se hur 
lagstiftningen utvecklats och förändrats över tiden, och hur lagstiftaren tänkt. I den teleologiska 
tolkningen har vi slutligen försökt fastställa vilka syften som ligger bakom lagparagrafen.  

För att kunna genomföra analys, tolkningar och slutsatser har vi använt oss av 
genomförandemodellen i avsnitt 2.4, i vilket vi har redogjort för hur vi gått tillväga i uppsatsen 
under de respektive stegen samt för våra metodval. Vi kommer även i notapparaten att 
återkoppla till metodkapitlet för att visa hur vi använt oss av de lagtolkningsmetoder som vi 
redogjort för där. 

4.2 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA I TEORIAVSNITTET  

Utgör 304 dagar istället för 204 en uppenbar misskrivning?

  

Svaret på denna fråga är att det inte handlade om en uppenbar misskrivning. Regeringsrättens 
bedömning var att antalet yrkade resdagar verkade högt, men det var ändå inte så högt att det 
självklart handlade om en misskrivning, vilket gjorde att det istället handlade om en oriktig 
uppgift. Skattetillägg påfördes därför. Regeringsrätten konstaterade att resdagarna inte var så 
många att det genast måste ha stått klart för nämnden att fråga vore om en misskrivning. Orsaken 
till att det inte räknades som en uppenbar felräkning var att taxeringsnämnden fick göra en 
förfrågan för att finna felet. Misskrivningen hade därför inte varit av det slag som lagstiftaren 
avsågs i 116 f § TL. Lagen angav och anger som förutsättning för att ett fel ska kunna räknas som 
en uppenbar felräkning eller som ett skrivfel så ska Skatteverket enbart med ledning av det 
ingivna deklarationsmaterialet kunna hitta den.89    

Egen tolkning: I detta fall anser vi att domen var riktig. Detta beror på att felet inte uppfyllde 
förutsättningen att det direkt framgick av deklarationsmaterialet utan kom fram först efter en 
förfrågan. Dock funderar vi över vart gränsen för hur många resdagar som krävs för att det ska 
handla om ett uppenbart skrivfel går beträffande ett fall som detta. Vi anser att 304 arbetsdagar 
känns högt eftersom ett år endast består av 365 dagar där det efter att helgdagar samt semester 
räknats av borde vara cirka 240 arbetsdagar kvar. Vi tycker därför att uppgiften 304 dagar borde 
ha kunnat uppfylla kriterierna för en uppenbar misskrivning.90 

                                                

 

89 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3860 
90 I våra sammandrag av Regeringsrättens domar har vi använt oss av bokstavstolkning för att kunna återge dem så         
kortfattat och korrekt som möjligt, se vidare avsnitt 2.2 
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Utgör felaktig överföring av belopp från kontrolluppgift till deklaration en misskrivning?

  
Svaret på denna fråga i det speciella fallet är att den felaktiga överföringen inte utgjorde en 
uppenbar misskrivning. Den felaktiga överföringen ansågs enligt Regeringsrättens bedömning 
inte vara ett uppenbart skrivfel, utan en oriktig uppgift. Regeringsrätten ansåg att det vid en 
jämförelse mellan den uppgivna inkomsten och uppgiven erlagd preliminärskatt, måste det ha 
framgått som mindre sannolikt att uppgiften om inkomsten var riktig. Om felet utgjorde en 
uppenbar misskrivning eller ej kunde dock i detta fallet inte ha upptäckts om Taxeringsnämnden 
inte haft tillgång till andra uppgifter än de som fanns i deklarationen. Av denna dom framgår det 
därmed att felaktiga överföringar kan utgöra skrivfel.  

Enligt förarbetena innebär begreppet ”uppenbar” enligt prop. 1971:10 en sådan typ av felräkning 
eller misskrivning som direkt framgår av deklaration eller ett annat skriftligt meddelande. Dock 
ska det till oriktig uppgift i princip räknas felsummeringar eller liknande som gjorts i det material 
som meddelandet grundas på. För att felaktigheten ska uppfylla uppenbarhetskravet sade 
departementschefen att felet ska vara så iögonfallande att den som granskar 
deklarationsuppgiften med normal noggrannhet inte kan missa att se den.  

Egen tolkning: Vi anser att domen var rättvis i detta fall eftersom lagen säger att för att det ska 
vara fråga om en misskrivning ska denna finnas i det material som sänts över till myndigheten. 
En felaktig överföring från deklarationsunderlaget till deklarationen anses inte utgöra en 
uppenbar misskrivning. Regeringsrätten och förarbetena var eniga här. I detta fall anser vi dock 
att ett argument för att felet skulle kunna anses iögonfallande är det faktum att löneuppgiften var 
betydligt lägre än preliminärskatteuppgiften. Man betalar mindre i skatt än vad man fått ut i lön 
när man arbetar.  

Utgör ett felplacerat kommatecken en misskrivning?

  

Regeringsrättens svar på denna fråga var att det felplacerade kommatecknet inte utgjorde en 
misskrivning. Den skattskyldige hade i det aktuella fallet inte gjort en uppenbar misskrivning 
eftersom den oriktiga uppgiften inte var av den art att taxeringsnämnden utan särskild utredning 
eller undersökning av förhållandena kunde ha rättats. Taxeringsnämnden kunde ju inte veta att 
kommatecknet hamnat fel. Felet var inte heller så uppenbart att taxeringsmyndigheten med 
normal noggrannhet borde ha upptäckt det.   

Paragraf 5kap. 8 § TL täcker in felräkning och skrivfel i meddelanden till såväl Skatteverket som 
handlingar i taxeringsmål.91 Det faktum att felet relativt lätt kan upptäckas utgör inget hinder för 
att inte påföra skattetillägg, och detta beror på skattetilläggens uppgift är att verka för att den 
skattskyldige är noggrann och omsorgsfull då han uppfyller sin uppgiftsskyldighet. Om den 
riktiga uppgiften framgår av deklarationsmaterialet samt utgör ett tillräckligt underlag för ett 
riktigt taxeringsbeslut så föreligger det inte en oriktig uppgift.  

Egen tolkning: Vi anser att domslutet var rättvist.  Detta eftersom det är den skattskyldige som 
ska lämna de uppgifter som behövs som grund för dennes taxering. Det faktum att det handlade 
om ett misstag kan inte ursäkta felet i detta fall, detta eftersom taxeringen skulle blivit för låg om 
taxeringsnämnden följt den lämnade uppgiften. Uppenbarhetskravet uppfylldes inte eftersom det 
felplacerade kommatecknet inte kunde upptäckas utan ytterligare information i form av 
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kontrolluppgift eller annat skriftligt material. Skatteverket hade ingen anledning att reagera på att 
kommatecknet skulle hamnat fel eftersom de inte kunde se den korrekta uppgiften någonstans.  

Är oredovisad intäkt som yrkats avdrag för en uppenbar misskrivning?

  
Som svar på frågan sade Regeringsrätten att de avdrag som yrkats för de oredovisade intäkterna i 
de aktuella fallen inte kunde anses handla om uppenbara misskrivningar. Detta eftersom de 
skattskyldiga inte hade gett in alla behövliga upplysningar till ledning för sina taxeringar.  
Felaktigheterna kunde inte räknas som felräkningar eller skrivfel, och de lämnade upplysningarna 
kunde inte utan att taxeringsnämnden haft tillgång till kontrolluppgifter eller liknande utgjort en 
tillräcklig grund för en riktig taxering.  

För att ett fel ska kunna räknas som en uppenbar felräkning eller som ett skrivfel ska Skatteverket 
kunna hitta felaktigheten enbart med ledning av det ingivna deklarationsmaterialet.92 Då 
Skatteverket måste göra en utredning för att finna felet är det inte längre fråga om ett uppenbart 
fel.  

Egen tolkning: Vi anser att Regeringsrätten gjorde riktiga bedömningar i båda fallen. Eftersom de 
skattskyldiga inte hade lämnat in tillräckliga uppgifter och Skatteverket behövde göra en 
utredning för att finna felen anser vi att det inte var fråga om en uppenbar felskrivning. Det var 
fråga om en oriktig uppgift i dessa  fall i enlighet med det som sägs i  förarbetena.  

Utgör användning av gammalt lönebesked, förväxlade belopp samt omkastade siffror uppenbara 
felaktigheter?

  

Beträffande användningen av det gamla lönebeskedet så konstaterade Regeringsrätten att det i det 
aktuella fallet inte handlade om en uppenbar felskrivning, utan en oriktig uppgift som borde leda 
till skattetillägg. Regeringsrätten ansåg inte att det faktum att den skattskyldiga även angivit en för 
låg preliminärskatt enligt samma lönebesked samt att sådana typer av misstag alltid skulle 
upptäckas av taxeringsnämnden som har tillgång till kontrolluppgifter påverkade detta. I detta 
speciella fall tog Regeringsrätten dock hänsyn till att Svedberg, som nyligen blivit änka, aldrig 
deklarerat själv tidigare. Dessutom började bestämmelserna om skattetillägg att tillämpas vid 1972 
års taxering. Regeringsrätten eftergav därför skattetillägget.  

Beträffande de förväxlade beloppen i deklarationen sade Regeringsrätten att det inte var att anse 
som en uppenbar misskrivning enligt lagtexten. Detta trots att taxeringsmyndigheten haft tillgång 
till kontrolluppgifter som kunde visa de korrekta uppgifterna. Den oriktiga uppgiften hade 
lämnats av misstag men kunde inte ses som ursäktlig.  

I fråga om de omkastade siffrorna ansåg Regeringsrätten att det handlade om en oriktig uppgift, 
trots förklaringen att misstaget berott på ett oavsiktigt fel vid överföring av belopp till 
deklarationsblanketten.  

Enligt Almgren & Leidhammar innebär inte det förhållande att uppgiften framgår av kontroll-
material som är normalt tillgängligt vid granskningen inte att den felaktiga uppgiften kan anses 
som uppenbart felaktig. De anger dessa fall som exempel på tillfällen då förväxlingar och 
felaktigheter vid lämnande av uppgifter från kontrolluppgifter inte har ansetts utgöra uppenbara 
misskrivningar . 93 
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Egen tolkning: I samtliga tre fallen har de skattskyldiga ansett det vara fråga om uppenbara 
misskrivningar på grund av misstag och rent slarv. Dock är detta deras egna subjektiva 
uppfattningar som rätten och lagen inte kan ta hänsyn till i de enskilda fallen utan måste ha en 
generell syn på. Det faktum att de faktiskt undanröjt skattetillägget i ett fall visar att de 
undersökte och begrundande de skattskyldigas förklaringar vilket vi tycker var bra. De utdömda 
skattetilläggen var rättvisa eftersom var och en ansvarar för och intygar på deklarationen att de 
uppgifter som lämnats till grund för taxeringen är de korrekta. Har den skattskyldiga gjort ett fel 
som inte direkt kan upptäckas säger praxis vart gränsen ska dras i de aktuella fallen.  

Utgör oredovisade varuskulder uppenbar misskrivning?

  

Som svar på frågan om oredovisade varuskulder utgjorde en uppenbar misskrivning var svaret att 
det inte kunde röra sig om en uppenbar misskrivning i något av dessa fall.   

Regeringsrätten sade i det första fallet att den omständighet att taxeringsnämnden haft tillgång till 
föregående års deklaration inte innebar att avvikelsen kunde hänföras till rättelse av uppenbar 
misskrivning. Eftersom den skattskyldige i rörelsebilagan inte uppgett varuskulden utgjorde det 
en oriktig uppgift. Regeringsrätten ansåg vidare att det inte heller att det rörde sig om ett fel som 
kunde anses som ursäktligt.  

I det andra fallet konstaterade Regeringsrätten att uppenbar felräkning eller misskrivning inte 
anses vara oriktig uppgift, vilket är en förutsättning för påförande av skattetillägg. Det man ska ta 
hänsyn till då ett beslut om påförande av skattetillägg ska tas, är att endast självdeklaration eller 
annat meddelande som den skattskyldige lämnat till ledning för taxeringen ska beaktas. Den 
omständighet att taxeringsnämnden kunnat upptäcka felaktigheten i självdeklarationen genom att 
använda föregående års deklaration, ledde inte till att avvikelse på grund av felaktigheten skulle 
anses innebära en rättelse av uppenbar felräkning eller misskrivning. Detta ledde till att den 
skattskyldige lämnat en oriktig uppgift då han inte redovisat ingående varuskulder i sin 
deklaration. Det faktum att felet berodde på ett misstag påverkade inte bedömningen eftersom 
underlåtenheten inte varit ursäktligt.   

Förarbetena säger att för ett fel ska kunna räknas som en uppenbar felräkning eller som ett 
skrivfel ska Skatteverket enbart med ledning av det ingivna deklarationsmaterialet kunna hitta 
den.94 Det är därför inte längre fråga om ett uppenbart fel om Skatteverket måste göra en 
utredning för att finna det. Men omfattningen av felet behöver dock inte framgå av 
deklarationsmaterialet enligt prop. 1971:10 s. 269.   

Även dessa rättsfall omnämns av Almgren & Leidhammar som exempel på förhållanden där det 
faktum att den korrekta uppgiften framgår av kontrollmaterial som är normalt tillgängligt vid 
granskningen inte innebär att den felaktiga uppgiften ändå inte kan anses som uppenbart fel-
aktig. 95  

Egen tolkning: Vi anser att domarna var korrekta i dessa fall. Detta eftersom de skattskyldiga inte 
lämnat in alla nödvändiga uppgifter för en rätt taxering till Skatteverket. Måste Skatteverket göra 
en utredning eller undersökning är det inte fråga om en uppenbar misskrivning vilket stämmer i 
dessa fall.    

                                                

 

94 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3860 
95 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 110 
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Utgör felaktigt angivna ingående balansposter uppenbar felskrivning?

  
På denna fråga svarade Regeringsrätten att felaktigt angivna balansposter inte utgjorde uppenbar 
misskrivning. Skattetillägg skulle tas ut eftersom felet att ange andra ingående än utgående 
balansposter utgjorde en oriktig uppgift. Regeringsrätten utvidgade skattetilläggen till att omfatta 
alla tre balansposterna istället för en eftersom den fann att det fanns ett sådant samband mellan 
de felaktigt ingående värdena att skattetillägg borde avse samtliga balansposterna.  

Egen tolkning:

 

I detta fall håller vi med i Regeringsrättens bedömning om att felet inte är en 
uppenbar misskrivning. Eftersom en felaktig uppgift hade lämnats beträffande storleken på den 
ingående balansposten så har en oriktig uppgift lämnats. Den skattskyldige ansvarar själv för de 
uppgifter som denne lämnar in. Han borde ha vetat vilka ingående värden som var de korrekta.  

Utgör felaktig överföring av uppgift uppenbar misskrivning?

  

Svaret på denna fråga var att den felaktiga överföringen av uppgiften utgjorde en uppenbar 
misskrivning. Regeringsrätten konstaterade att felet bestod i att siffror kastats om vid överföring 
från R5-blanketten till deklarationen. Den felaktiga överföringen utgjorde inte en oriktig uppgift 
eftersom felaktigheten borde ha upptäckts av taxeringsnämnden vid en normal granskning. Den 
korrekta uppgiften fanns tillgänglig på en väl synlig plats i deklarationsmaterialet.  

Egen tolkning: Här anser vi att domen var rätt. Det var fråga om en uppenbar misskrivning i 
detta fall, detta eftersom den korrekta uppgiften klart framgick av den bifogade R 5-blanketten. 
Taxeringsnämnden borde ha upptäckt denna felaktighet vid en normal granskning av 
deklarationsmaterialet.  

Utgör underlåtelse att lämna uppgift en uppenbar felskrivning?

  

Svaret på frågan i detta fall blev att underlåtelse att lämna uppgift utgjorde en uppenbar 
felskrivning. Regeringsrätten konstaterade mot bakgrund av de uppgifter bolaget lämnat i 
deklarationen angående pensionskostnader m.m. att det borde ha stått klart för Skatte-
myndigheten att den i avsaknad av uppgift om underlag för särskild löneskatt på 
pensionskostnader inte hade tillräcklig grund för beslut om beskattningen. Att Skattemyndigheten 
vid en normal granskning av deklarationen inte skulle ha uppmärksammat en brist av detta slag 
fick anses som närmast uteslutet. Skattemyndigheten hade därför att se till att ärendet blev 
tillräckligt utrett. Så hade även skett, varvid myndigheten fått in de efterfrågade uppgifterna. 
Förutsättningar för att påföra skattetillägg ansågs därför inte föreligga. Regeringsrätten anförde 
att Skattemyndigheten enligt 3 kap. 1 § TL skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Är 
uppgifter i den skattskyldiges självdeklaration otydliga eller motstridiga eller har den skattskyldige 
särskilt markerat en skatterättslig frågeställning kan Skattemyndighetens utredningsansvar 
aktualiseras.96  

Egen tolkning: Vi anser att Regeringsrätten gjorde en korrekt bedömning i detta fall. Det var 
fråga om en uppenbar felskrivning. Då det saknas tillräckliga uppgifter i en deklaration för att 
Skatteverket ska kunna göra ett riktigt beskattningsbeslut så aktualiseras Skatteverkets 
utredningsskyldighet. Vid en utredning borde Skatteverket ha upptäckt felaktigheten.    

                                                

 

96 I de rättsfall som berört felräkning och skrivfel anser vi att Regeringsrätten använt en restriktiv tolkningsmetod, se 
vidare avsnitt 2.2. 
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Utgör meddelad lagfart normalt tillgängligt kontrollmaterial?

  
Svaret på denna fråga var att meddelad lagfart utgjorde normalt tillgängligt kontrollmaterial, 
skattetillägg skulle därför påföras med 20%. Regeringsrätten konstaterade att den skattskyldiges 
underlåtenhet att lämna uppgift om fastighetsförsäljningen i sin självdeklaration innebar att han 
lämnat en oriktig uppgift. Frågan i målet var om skattetillägget skulle tas ut med 20 eller 40% av 
skattebeloppet. Regeringsrätten uttalade att underrättelse till Skattemyndighet enligt 10 § andra 
stycket fastighetsdatakungörelsen om meddelad lagfart utgjorde sådant kontrollmaterial som 
normalt var  tillgängligt för Skattemyndigheten.  Uppgiften hade i det aktuella fallet också varit 
tillgänglig för myndigheten före utgången av november under taxeringsåret. Enligt dåvarande 
bestämmelser i 10 § andra stycket fastighetsdatakungörelsen (1974:1058) skulle Centralnämnden 
för fastighetsdata inom en månad underrätta Skattemyndigheten om beslut i anledning av sökta 
lagfarter. Motsvarande underrättelseskyldighet för Lantmäteriverket finns nu i 78 § första stycket 
förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Ett ytterligare krav för att avgiftsberäkningen 
skulle ske efter 20% var att det kunde anses att den oriktiga uppgiften, som bestått i att K.E. inte 
redovisat fastighetsförsäljningen i sin självdeklaration, rättats eller hade kunnat rättas med ledning 
av underrättelsen.  

Vid införandet av bestämmelsen om avgiftsberäkning efter 20% framhölls att uppgiftens 
oriktighet klart skall framgå av det i bestämmelsen angivna kontrollmaterialet samt att det inte 
räcker att man på grund av detta kan misstänka att den lämnade uppgiften är felaktig (prop. 
1976/ 77:92 s. 27). Uttalandet upprepades i ett senare lagstiftningsärende med tillägget att det inte 
krävs att felets omfattning direkt framgår av materialet (prop. 1977/ 78:136 s. 197). 
Regeringsrätten anförde också att bedömningen i förevarande fall bör ske med särskilt beaktande 
av bestämmelsernas syfte, nämligen att sanktionen bör vara mildare när risken för 
skatteundandragande generellt sett varit obetydlig (jfr prop. 1976/ 77:92). Enligt Regeringsrättens 
mening stod det klart att risken var obetydlig att en utelämnad uppgift om en aktieförsäljning 
skulle undgå upptäckt när denna redovisats i en kontrolluppgift av förevarande slag. Det innebar 
att avgiftsberäkningen skulle ske efter 20%.   

För att en oriktig uppgift ska kunna rättas med ledning av kontrollmaterial säger förarbetena att 
felet ska framgå av materialet.97 Det räcker alltså inte med att Skatteverket genom materialet kan 
misstänka att deklarationen är felaktig. Är det så att en utredning måste göras för att konstatera 
en felaktig uppgift,  kan bestämmelsen inte användas enligt prop. 1977/78:136.  

Innan sänkningen var procentsatsen för skattetillägg efter rättning med hjälp av kontrolluppgift 
20% av den undandragna skatten.98 

 

Egen tolkning: Domen var rättvis eftersom den korrekta uppgiften framgick av tillgängligt 
kontrollmaterial i form av lagfarten. Det var dock rätt att det var en oriktig uppgift eftersom den 
skattskyldige inte hade redovisat fastighetsförsäljningen i deklarationen. Vi anser även att 
Regeringsrätten gjorde en uttömmande beskrivning av den då gällande rätten i detta fall.   

Föreligger en oriktig uppgift då kontrollmaterial enbart indikerar att ett fel eventuellt 
förekommer?

  

Svaret på frågan blev att det föreligger en oriktig uppgift då kontrollmaterial indikerar att ett fel 
eventuellt förekommer, skattetillägg påfördes med 20%. Regeringsrätten gjorde den 
bedömningen att schablonmetoden vid försäljning av aktier enbart får användas vid avyttring av 
                                                

 

97 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3858 
98 Ibid, s. 3858 
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marknadsnoterade aktier. Aktierna i ICA AB var inte marknadsnoterade. Någon upplysning om 
aktierna var marknadsnoterade eller inte hade inte lämnats i deklarationen. Avyttring av aktier, 
andelar, fordringar och liknande ska i självdeklarationen redovisas på blankett K4. Blankettens 
första sida ska användas för redovisning av avyttringar av såväl marknadsnoterade som ej 
marknadsnoterade aktier. Som anskaffningsvärde ska därvid upptas ett genomsnittsvärde enligt 
beräkning på sidan tre i blanketten alternativt ett schablonvärde. B.L. bifogade endast första sidan 
av blanketten och redovisade således inte någon beräkning av genomsnittligt anskaffningsvärde. 
Även andra smärre försäljningar redovisades på samma sätt. Av redovisningen fick det anses 
framgå att han använt sig av schablonmetoden vid beräkning av realisationsvinsten. Därför hade 
en oriktig uppgift lämnats. Då ICA AB inte återfunnits bland de marknadsnoterade bolagen 
borde Skattemyndigheten ha kunnat sluta sig till att aktien inte var marknadsnoterad och därmed 
att schablonmetoden inte kunnat användas för beräkning av anskaffningsvärdet. Den oriktiga 
uppgiften hade dock inte kunnat rättas därigenom.  

Regeringsrätten redogjorde följande beträffande gällande rätt; reglerna om ett lägre avgiftsuttag 
när en oriktig uppgift rättats eller hade kunnat rättas med hjälp av normalt tillgängligt 
kontrollmaterial infördes år 1977 i syfte att tillskapa en mildare sanktion när risken för 
skatteundandragande generellt sett varit obetydlig (prop. 1976/ 77:92 s. 22). Med tillämpning 
fr.o.m. 1992 års taxering skedde en utvidgning av vad som ska förstås med normalt tillgängligt 
kontrollmaterial. Av förarbetena till lagändringen (prop. 1991/ 92:43 s. 65) framgår bl.a. följande. 
Även en oriktig uppgift som upptäckts eller kunnat upptäckas vid en avstämning mot ett register 
som Skattemyndigheten har tillgång till ska medföra att den lägre procentsatsen tillämpas oavsett 
om någon rutinmässig kontroll mot uppgifterna i registret görs. Vidare skall också 
kontrollmaterial som inte tar sikte på den enskilde deklaranten utan är av mer allmän karaktär 
omfattas av bestämmelsen. För att det skall vara fråga om sådant kontrollmaterial som medför en 
lägre uttagsnivå bör dels materialet innehålla uppgifter som kan användas vid kontroll av ett 
större antal skattskyldiga som haft viss tillgång, intäkt, etc., dels granskarna generellt sett ha 
tillgång till materialet. Som exempel på sådant kontrollmaterial som bör omfattas av 
bestämmelsen nämns aktievärderingslistor. Av uttalanden i förarbetena (prop. 1977/ 78:136 s. 
197) och rättsfallen RÅ 2001 ref.32 och RÅ 2002 ref.75 framgår att den lägre procentsatsen är 
tillämplig även när kontrollmaterialet indikerat att en oriktig uppgift föreligger men inte varit 
tillräckligt för att Skattemyndigheten skulle kunna fatta ett riktigt taxeringsbeslut. Regeringsrätten 
kom fram till att skattetillägget skulle beräknas efter 20%.    

Egen tolkning: Här anser vi att den skattskyldige hade lämnat oriktig uppgift genom att inte ange 
alla uppgifter samt använt fel beräkningsmetod, men att det var korrekt att sänka skattetillägget 
på grund av aktievärderingslistorna. Aktievärderingslistor omfattades av normalt tillängligt 
kontrollmaterial och vi anser därför att Regeringsrätten gjorde rätt i att sänka skattetillägget till 
20% eftersom den oriktiga uppgiften kunde rättas genom kontrolluppgiften.  

Utgör uppgifter i det centrala skatteregistret normalt tillgängligt kontrollmaterial?

  

Svaret på denna fråga blev att uppgifter i det centrala skatteregistret utgjorde normalt tillgängligt 
kontrollmaterial. Bolagets underlåtenhet att minska omkostnadsbeloppen med tidigare medgivna 
värdeminskningsavdrag utgjorde en oriktig uppgift. Det framgick av utredningen i målet att 
Skattemyndigheten haft terminalåtkomst till uppgifter i det centrala skatteregistret från bolagets 
deklaration för taxeringsåret 1997 rörande tidigare medgivna värdeminskningsavdrag. Dessa 
uppgifter ansågs utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial. De oriktiga uppgifterna i bolagets 
självdeklaration för år 1998 fick därför anses ha kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial. 
Skattetillägg skulle påföras med 20% av underlaget.  
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Enligt 5 kap. 1 § första och andra styckena TL, i den vid 1998 års taxering tillämpliga lydelsen, 
skall den som har lämnat oriktig uppgift till ledning för sin taxering påföras skattetillägg med 40% 
av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts honom. Enligt 
paragrafens tredje stycke skall avgiftsberäkningen i stället ske efter 20%, om den oriktiga 
uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är 
tillgängligt för Skattemyndigheten och som varit tillgängligt för myndigheten före utgången av 
november taxeringsåret.   

Egen tolkning:

 

Regeringsrättens bedömning att skattetillägg skulle påföras med 20% anser vi var 
korrekt. Detta eftersom de oriktiga uppgifterna i bolagets deklaration kunde rättas med hjälp av 
uppgifter i det centrala skatteregistret som utgjorde normalt tillgängligt kontrollmaterial enligt det 
aktuella årets regler.  

Är det fråga om en oriktig uppgift i det fall den skattskyldige inte kan styrka kostnader för yrkade 
avdrag?

  

I detta fall var det inte fråga om en oriktig uppgift när den skattskyldige inte kunde styrka 
kostnader för yrkade avdrag. Regeringsrätten konstaterade att den skattskyldige inte hade kunnat 
styrka att hans ränteutgifter varit högre än dem som taxeringsnämnden medgivit. Den 
skattskyldige hade i en bilaga till sin självdeklaration specificerat ränteutgifter med belopp i tio 
olika poster, och i de flesta fallen angett kontonummer för banklånen. Med hänsyn till detta 
kunde det faktum att Samland inte kunnat styrka befogenheten av avdragen på annat sätt än att 
de medgivits inte kunde anses utgöra ett tillräckligt stöd för att man skulle kunna anta att han 
genom sitt avdragsyrkande lämnat en oriktig uppgift. På grund av detta förelåg inte heller 
förutsättningar för att kunna påföra skattetillägg.  

Almgren & Leidhammar skriver att bedömningen av om ett yrkat avdrag kan medges vid 
taxeringen måste hållas strikt isär från bedömningen av om den skattskyldige lämnat oriktig 
uppgift som kan medföra skattetillägg. 99 De angav detta rättsfall som exempel på att det faktum 
att den skattskyldige inte kunnat styrka de kostnader han yrkat avdrag för inte med automatik  
innebär att han lämnat en oriktig uppgift.   

Egen tolkning: Detta fall visar att gränsdragningen mellan oriktig uppgift och oriktigt yrkande kan 
var svår att dra. Eftersom Regeringsrätten inte ansåg att förutsättningarna för att påföra 
skattetillägg var uppfyllda även fast den skattskyldige inte kunde styrka underlagen för sina 
avdragsyrkanden kan man fråga sig hur handläggaren på Skattemyndigheten ska resonera 
beträffande skattetilläggen. Vi anser att domen var rättvis eftersom den skattskyldige hellre friades 
än fälldes då den oriktiga uppgiften inte kunde fastställas på ett rättssäkert sätt.  

Innebär ett yrkat ospecificerat avdrag en oriktig uppgift eller ett oriktigt yrkande?

  

Svaret på denna fråga blev att ett yrkat ospecificerat avdrag innebar ett oriktigt yrkande och inte 
en oriktig uppgift. Regeringsrätten ansåg med hänsyn till att bolaget yrkat avdrag för nedskrivning 
av anläggningstillgångar utan att närmare ange vad yrkandet avsåg, att det inte handlade en oriktig 
uppgift. Det framstod som närmast uteslutet att avdraget för nedskrivning av anläggnings-
tillgångar skulle godtas av Skattemyndigheten utan närmare utredning. Vidare hade bolaget, sedan 
Skattemyndigheten vid fullgörande av sin utredningsskyldighet begärt förklaring, lämnat 
klargörande besked angående det aktuella beloppet.   

Regeringsrätten redogjorde vidare följande beträffande gällande rätt i sin dom; 
                                                

 

99 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 114 
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Den skattskyldiges uppgiftsplikt i självdeklarationen framgår av reglerna i 2 kap. LSK, i någon 
mån också av annan skattelagstiftning samt av deklarationsformulärens utformning. Utöver vad 
som framgår av deklarationsformulären bör, enligt 2 kap. 3 § LSK, var och en meddela de 
ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för egen taxering. Detta stadgande innefattar 
en tämligen långtgående uppgiftsplikt. Det anses nämligen åligga den skattskyldige att lämna 
upplysning om relevanta sakförhållanden eller i vart fall lämna så mycket information att 
Skattemyndigheten kan uppmärksamma det skatterättsliga problemet. Har den skattskyldige i 
självdeklarationen lämnat uppgifter som typiskt sett implicerar ett påstående i sak som saknar 
verklighetsunderlag bör ett sådant yrkande normalt kunna hänföras till kategorin oriktig uppgift i 
sak (se t.ex. RÅ81 1:25 och RÅ 1989 ref.32). Gränsdragningen mellan vad som brukar kallas 
oriktigt yrkande och oriktiga uppgifter i sak samt mellan den skattskyldiges uppgiftsplikt i 
självdeklarationen och Skattemyndighetens utredningsansvar innefattar ofta svåra bedömningar. 
Dessa gränsdragningar hade aktualiseras i ett flertal rättsfall. I ett relativt nyligen avgjort fall, RÅ 
2002 ref.20, hade Regeringsrätten funnit att det framstod som närmast uteslutet att ett i den 
skattskyldiges självdeklaration utan närmare förklaring framställt yrkande om avdrag för bokförda 
men inte skattepliktiga intäkter som uppenbarligen inte gick att förena med en samtidigt lämnad 
uppgift om totalt bokförda intäkter uppgående till mindre än hälften av det yrkade avdraget, 
skulle godtas av Skattemyndigheten utan närmare utredning. Förutsättningar för att påföra 
skattetillägg ansågs därför inte föreligga. Utgången blev densamma i rättsfallet RÅ 2002 not.117, 
där den skattskyldige hade lämnat motstridiga uppgifter om skuld till sitt fåmansföretag.  

Egen tolkning:

 

Vi anser att domen var rättvis eftersom bolaget gjorde det som 
Skattemyndigheten bad det att göra, d.v.s det lämnade klara besked beträffande avdraget. Vi anser 
att det handlade om ett oriktigt yrkande på grund av att bolaget inte gjort en specificering av sitt 
yrkande, vilket gjorde att det inte gick att utläsa vad yrkandet handlade om. Det borde utlösa 
Skattemyndighetens utredningsskyldighet.  

Ses det som en oriktig uppgift om den korrekta uppgiften återfinns i det övriga deklarations-
materialet?

  

Svaret är att det inte ses som en oriktig uppgift om den korrekta uppgiften återfinns i det övriga 
deklarationsmaterialet. Regeringsrätten kom fram till att bolagets avdragsyrkande saknade rättslig 
grund. De uppgifter som bolaget hade lämnat efter förfrågan av Skattemyndigheten visade att 
avdragsbeloppet till stor del hänförde sig till tidigare beskattningsår. Bolaget hade även gjort en 
oriktig rättslig bedömning vad gällde skatteplikten för uppburna driftbidrag.   

Det framstod emellertid som närmast uteslutet att det i deklarationen utan närmare förklaring 
framställda yrkandet om avdrag för bokförda men inte skattepliktiga intäkter, som uppenbarligen 
inte gick att förena med den samtidigt lämnade uppgiften om totalt bokförda intäkter uppgående 
till mindre än hälften av det yrkade avdraget, skulle godtas av Skattemyndigheten utan närmare 
utredning. Med hänsyn härtill, och då bolaget sedan Skattemyndigheten vid fullgörandet av sin 
utredningsskyldighet begärt förklaring lämnat klargörande besked om det yrkade avdraget, kan 
förutsättningar för påförande av skattetillägg inte anses föreligga.  

Enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) i den i målet tillämpliga lydelsen skall skattetillägg 
påföras en skattskyldig, om han i självdeklaration eller annat skriftligt meddelande som han under 
förfarandet avgett till ledning för taxeringen har lämnat uppgift som befinns oriktig. Enligt 3 kap. 
1 § samma lag skall Skattemyndigheten se till att ärendena blir tillräckligt utredda.100  

                                                

 

100 I rättsfallen rörande oriktigt yrkande anser vi att Regeringsrätten gjort en extensiv lagtolkning, se vidare avsnitt 2.2 
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Egen tolkning:. De oförenliga uppgifterna i deklarationen gjorde att Skatteverkets 
utredningsskyldighet aktualiserades. Eftersom bolaget har lämnat en godtagbar förklaring om det 
yrkade avdraget anser vi att det handlade om ett oriktigt yrkande och inte en oriktig uppgift vilket 
gör att domen var rättvis.  

Utgör meddelanden från den skattskyldige som ges efter förfrågan i ett annat ärende frivillig 
rättelse?

  

RÅ 1977 ref. 56 

  

Regeringsrätten ansåg att det fanns möjlighet att även de oriktiga uppgifter som lämnats i 
självdeklarationen för år 1973 skulle upptäckas i samband med revisionen, vilket Lind måste ha 
insett då han rättade uppgifterna. Detta ledde till att rättelsen inte kunde anses ha skett frivilligt.   

En sak som oftast anses tala mot att det är fråga om en frivillig rättelse är att Skatteverket agerat 
på grund av något i den skattskyldiges deklaration.101 Men så länge den skattskyldige saknar 
anledning att tro att Skatteverket inte upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgiften 
bör han kunna rätta denna utan att påföras skattetillägg. Även om den skattskyldige har gjort 
rättelsen eftersom han trott att Skatteverket skulle upptäcka felet kan det ändå vara fråga om en 
frivillig rättelse. I detta fall får det emellertid inte ha skett något som kan ha gett den skattskyldige 
orsak att tro att den oriktiga uppgiften skulle upptäckas. Detta eftersom rättelse som sker efter 
det att den skattskyldige fått kännedom om kommande granskningsåtgärd inte kan anses frivillig.  

Egen tolkning: Här ser vi det som troligt att den skattskyldige hade anledning att tro att de 
oriktiga uppgifterna skulle komma att upptäckas. Därför anser vi att det inte handlade om en 
frivillig rättelse, varför domen var rättvis.  

RÅ 2004 ref.11

  

Regeringsrätten bedömde frågan så att rätt till avdrag för nedskrivning kan föreligga bl.a. vid 
innehav av tillgångar i byggnadsrörelse m.m. Att en sådan rätt skulle kunna finnas i det nu 
aktuella fallet motsades inte av uppgifterna i deklarationen. Även om det yrkade avdraget 
föranlett Skattemyndigheten att begära ytterligare upplysningar kunde inte något sådant 
utredningsansvar som hade betydelse för frågan om skattetillägg skulle påföras anses ha 
uppkommit för Skattemyndigheten. Bolaget hade därför i det aktuella hänseendet lämnat en 
oriktig uppgift. Regeringsrätten fann vidare att oriktig uppgift även lämnats i fråga om det 
återförda avdraget för valutakursförluster. Det förelåg ingen frivillig rättelse.  

Kammarrätten klargjorde i sin dom följande beträffande gällande rätt om frivillig rättelse; vad 
som utgör frivillig rättelse kan inte anges generellt utan måste avgöras från fall till fall. Av 
förarbetena (prop. 1971:10 s. 270) framgår dock att en rättelse inte kan anses frivillig om den sker 
först sedan Skattemyndigheten begärt in upplysningar som rör eller har anknytning till den 
oriktiga uppgiften (se även RÅ 1979 1:59).  

Beträffande frågan om vem som har bevisbördan för att en rättad deklaration getts in till 
Skattemyndigheten vid en viss tidpunkt. Därvid kan konstateras att möjligheterna för den som 
påstår sig ha gett in en handling till en myndighet att förebringa bevisning om att så har skett är 
betydligt större än myndighetens möjligheter att bevisa att handlingen inte har inkommit. I 
normalfallet torde det vara i det närmaste omöjligt för en myndighet att bevisa att en handling 

                                                

 

101 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 114 
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inte kommit in till myndigheten. Till följd härav har bevisbördan för en skattskyldigs påstående 
att deklaration getts in till Skattemyndigheten vid en viss tidpunkt i praxis ansetts vila på den 
skattskyldige (se RÅ 1990 ref. 94).   

Egen tolkning: Här var det rätt att utdöma skattetillägg eftersom bolaget lämnade de komplett-
erande uppgifterna först efter det att en utredning hade påbörjats. Lagen säger att en frivillig 
rättelse inte kan anses ha skett om förfrågningar som kan röra frågan om de kompletterande 
uppgifterna gäller har gjorts av Skatteverket.  

RÅ 2004 ref.107 

  

Regeringsrätten gjorde följande bedömning: det var ostridigt i målet att bolaget saknade rätt till 
avdrag för det gamla underskottet. Det hade inte kunnat utläsas av den ursprungliga 
deklarationen. Bolaget hade rättat uppgiften först efter det att Skattemyndigheten inlett en 
utredning. Grund förelåg därför för att ta ut skattetillägg.   

Egen tolkning:

 

Här anser vi att Regeringsrätten gjorde en korrekt bedömning eftersom bolaget 
rättat uppgiften efter det att en utredning påbörjats av Skatteverket.  

Föreligger frivillig rättelse om meddelande från Skattemyndigheten haft anknytning till den 
oriktiga uppgiften?

  

RÅ 1977 ref. 90

   

Svaret på frågan är att det inte föreligger frivillig rättelse om meddelande från Skattemyndigheten 
haft anknytning till den oriktiga uppgiften. Regeringsrätten kom fram till att föreningen lämnat en 
oriktig uppgift genom att inte uppge att försäljningsprovisionen ingick i det yrkade avdraget för 
administrationskostnader. Taxeringsnämndens skrivelse där man med anhållan om svar 
ifrågasatte avdragets storlek behövde inte uppfattas som en anmodan att redogöra för 
kostnaderna.  Eftersom förfrågan samtidigt var inriktad på just administrationskostnader ansåg 
dock Regeringsrätten att skrivelsen haft sådan anknytning till den oriktiga uppgiften att 
föreningen inte kunde anses ha gjort en frivillig rättelse.  

Egen tolkning: Vi anser inte att detta fall handlade om en frivillig rättelse. Detta beror på att 
Skatteverkets förfrågan enligt vår åsikt även rörde försäljningsprovisionen. Därmed anser vi att 
Regeringsrättens bedömning var riktig.   

R79 1:59. 

  

Även i detta fall blev svaret att det inte föreligger frivillig rättelse om meddelande från 
Skattemyndigheten haft anknytning till den oriktiga uppgiften. Regeringsrätten konstaterade att 
den skattskyldige lämnat oriktig uppgift i sin deklaration genom att inte redovisa den 
realisationsvinst som uppkommit genom aktieförsäljningen. Denne hade upplyst om 
försäljningen först efter det att han fått en förfrågan om varför han inte redovisat 
aktieutdelningen. Aktieutdelningen framgick av en kontrolluppgift som taxeringsnämnden fått. 
Regeringsrätten ansåg att frågan om utdelningen hade ett sådant samband med aktieförsäljningen 
att det inte kunde anses röra sig om en frivillig rättelse, vilket gjorde att Sandberg skulle betala 
skattetillägg för både den oredovisade aktieutdelningen och den oredovisade realisationsvinsten.  
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Har Skatteverkets förfrågan en mer rutinmässig karaktär och inte något direkt samband med de 
oriktiga uppgifterna kan rättelsen anses frivillig. 102  

Egen tolkning: Här tycker vi att Regeringsrättens bedömning var rätt eftersom de riktiga 
uppgifterna inkom från den skattskyldige först efter förfrågan. Därför hade en oriktig uppgift 
lämnats.   

RÅ80 1:79

  

I detta fall var det fråga om en frivillig rättelse när meddelande från Skattemyndigheten haft 
anknytning till den oriktiga uppgiften. Regeringsrätten konstaterade att taxeringsnämndens 
förfrågan om Axelssons aktieutdelning hade varit av rutinmässig karaktär, och att den saknat 
direkt samband med den lämnade oriktiga uppgiften om ränteintäkter och bankmedel. Med tanke 
på att skrivelsen inte vare sig genom ovanstående eller vare sig genom sitt innehåll kunnat ge 
Axelsson orsak att misstänka att felen i deklarationen skulle kunna upptäckas av 
taxeringsmyndigheten så fann Regeringsrätten att det var fråga om en frivillig rättelse.   

Egen tolkning: Här håller vi med om Regeringsrättens bedömning. Detta eftersom skrivelsen inte 
hade samband med de nya uppgifterna som lämnades. Enligt lagen har man rätt att göra en 
frivillig rättelse så länge den rättade uppgiften inte har samband med det som förfrågan rör, vilket 
vi inte anser att den hade i det här fallet.  

RÅ 1976 ref.144

  

Även i detta fall var det fråga om en frivillig rättelse när meddelande från Skattemyndigheten haft 
anknytning till den oriktiga uppgiften. Regeringsrätten ansåg liksom lägre instanser att bolaget 
anmodats att inkomma med undertecknad utredning om det särskilda investeringsbidraget och att 
det hade gjort detta. Vid samma tillfälle meddelade man om att det handlade om en begagnad 
lastbil. Det hade av utredningen inte framkommit annat än att taxeringsnämnden enbart bett om 
en underskrift på utredningen, samt att bolaget i samband med detta lämnat en frivillig uppgift 
om att lastbilen var begagnad. Samtliga instanser ansåg att det handlade om en frivillig rättelse.   

Egen tolkning:

 

Vi anser att det var riktigt att undanröja skattetillägget eftersom uppgifterna om 
att bilen var begagnad inte hade något samband med de uppgifter som Skattemyndigheten bett 
om beträffande bidraget.  

Föreligger frivillig rättelse då skattskyldig lämnar uppgifter efter det att denne fått vetskap om 
granskningsåtgärder?

  

Svaret på denna fråga blev att det inte förelåg frivillig rättelse då skattskyldig lämnade uppgifter 
efter det att denne fått vetskap om granskningsåtgärder. Regeringsrätten höll med de lägre 
instanserna om att makarnas rättelse inte kunde bedömas som frivillig. Detta beroende på att den 
information som de fått måste ha gett dem misstankar om att någon slags bankkontroll eller 
liknande pågick som skulle kunna avslöja dem. En kontrollåtgärd som uteslutit frivillig rättelse 
kan alltså utgöras av en mera generell aktion som i och för sig inte riktar sig mot den skattskyldige 
men som har en sådan inriktning att risken för upptäckt ökat. 103  

I underinstanserna gavs dessa redogörelser för gällande rätt beträffande frivillig rättelse; 

                                                

 

102 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 115 
103 Ibid, s. 116 
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Länsrätten: Enligt 116 f § taxeringslagen skall skattetillägg ej utgå om skattskyldig har frivilligt har 
rättat oriktig uppgift. Riksskatteverket har i sina föreskrifter, anvisningar m m om skattetillägg 
och förseningsavgift den 21 juni 1978 anfört bl a att rättelse som sker efter det att skattskyldig 
fått kännedom om att myndighet ämnar vidta t ex bankkontroll eller taxeringsrevision som regel 
inte kan anses vara frivillig.  Ett skiljaktigt kammarrättsråd sade att det i förarbeten (prop 1971:10 
s 269-270) till bestämmelsen om frivillig rättelse sägs att någon generell regel inte kan anges för 
vad som är frivilligt eller inte frivilligt. Bland de vägledande synpunkter som anförs är att så länge 
den skattskyldige har anledning att tro att den oriktiga uppgiften inte är upptäckt eller kommer att 
upptäckas av beskattningsmyndigheten, bör han ännu ha möjlighet att tillbakaträda. Det anförs 
också att bestämmelsen bör kunna tillämpas generöst.  

 

Egen tolkning: Här anser vi att det var troligt att paret gjorde rättelsen därför att de trodde att 
felet skulle upptäckas. Det kan ju vara så att detta inte var fallet, men vi ser det som sagt som det 
troligaste.  

Räknas rättelse av oriktig uppgift avseende ett bolag som rättelse av uppgift till ledning vid 
inkomsttaxeringen av ägaren till bolaget?

  

Svaret på frågan är att rättelse av oriktig uppgift avseende ett bolag inte räknas som rättelse av 
uppgift till ledning vid inkomsttaxeringen av ägaren. Regeringsrättens bedömning blev att det inte 
handlade om en frivillig rättelse av de uppgifter som Åke. O lämnat till ledning för sin inkomst-
taxering. Skattetillägg skulle därför utgå. Det antogs att de oredovisade inkomsterna kommit Åke. 
O till del eftersom han var ensam ägare till bolaget.   

Det kan inträffa att den skattskyldige ger in en rättelse i ett skatteslag, medan han inte gör 
detsamma i andra skatteslag som innehåller samma fel. Om en frivillig rättelse görs i ett skatteslag 
innebär det inte med automatik att även samma oriktiga uppgift i ett annat skatteslag också har 
rättats.104  

Egen tolkning: Här tyckte vi det var svårt att få grepp om vad det handlade om eftersom fallet 
var presenterat på ett mycket kortfattat sätt. Eftersom lagen säger att rättelser bara gäller för det 
skatteslag man anger var domen rätt. I synnerhet i detta fall eftersom rättelsen skedde i bolaget 
och inte i den skattskyldiges inkomsttaxering. Om reglerna inte vore sådana så skulle man annars 
kunna göra en rättelse som med automatik rättade oriktiga uppgifter i och mellan alla 
inkomstslagen.  

Räknas en ny kontrolluppgift som frivillig rättelse av en tidigare felaktig lämnad uppgift?

  

Svaret på frågan blev att en ny kontrolluppgift inte räknas som frivillig rättelse av en tidigare 
felaktig lämnad uppgift. Regeringsrättens bedömning blev att bolaget inte kunde anses ha vidtagit 
frivillig rättelse av arbetsgivaruppgiften. Inte heller det som bolaget anfört om att det förfarit på 
samma sätt tidigare utan påföljd föranledde att skattetillägget kunde efterges.  

Regeringsrätten ansåg att bolaget inte uttryckligen angett att den nya kontrolluppgiften även 
avsågs innebära en rättelse av arbetsgivaruppgiften. 105 Något direkt samband mellan arbetsgivar-
uppgift och kontrolluppgift saknades därför inte. Trots att  den nya kontrolluppgiften visade att 
den avsågs ersätta en tidigare inlämnad felaktig kontrolluppgift samt att fyllnadsinbetalning av 
arbetsgivaravgift gjorts ansågs inte rättelsen ha skett frivilligt.  

                                                

 

104 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 117 
105 Ibid, s. 117 



     

47

Egen tolkning: Här tycker vi att den nya kontrolluppgiften borde kunnat räknas som en frivillig 
rättelse av arbetsgivareavgiften eftersom alla uppgifter på den nya kontrolluppgiften borde kunna 
räknas. Även det faktum att företaget kunnat göra på samma sätt tidigare och Skattemyndigheten 
godtagit ändringarna då så borde också det ha kunnat utgöra en frivillig rättelse även denna gång. 
Därför håller vi inte med Regeringsrätten i deras bedömning.106  

Räknas 789 kr som ett ringa belopp?

  

Svaret blev att 789 kr räknades som ett obetydligt belopp, skattetillägget eftergavs därför. 
Regeringsrätten ansåg att bolaget genom att inte lämna uppgift om att aktierna bytt ägare saknade 
rätt till förlustavdrag, och att oriktig uppgift därmed hade lämnats. Syftet med nedskrivningen i 
det nya bokslutet hade varit att reducera den höjning av deklarerad inkomst som den oriktiga 
uppgiften skulle ha orsakat, och därför fick inte bolaget lägga det nya bokslutet till grund för 
taxeringen. Bolaget hade dock rätt att kvitta det yrkade förlustavdraget vid 1976 års taxering. Det 
fanns förutsättning för påförande av skattetillägg på ett underlag av 3 600 kr för statlig 
inkomstskatt samt 789 kr för kommunal inkomstskatt. Då beloppet 789 kr var ringa eftergavs 
skattetillägget för kommunal inkomstskatt, medan skattetillägget för statlig inkomstskatt kvarstod.  
Regeringsrätten fastslog taxeringen till statlig inkomstskatt till 3 600 kr och taxeringen till 
kommunal inkomstskatt till 106 880 kr beskattningsbar inkomst, samt påförde bolaget 
skattetillägg.  

Det avgörande för bestämmelsens tillämpning är att det skattebelopp som kunde ha undandragits 
på grund av den oriktiga uppgiften är obetydligt.107 Vid bedömningen av obetydligt skattebelopp 
ska varje skatteslag som den oriktiga uppgiften påverkar bedömas var för sig.  

Egen tolkning: Vi anser att rättsfallet ger en bra beskrivning av hur Regeringsrätten resonerade i 
fråga om ett obetydligt skattebelopp i ett fall där ett skattetillägg egentligen borde ha påförts. 
Fallet visar att Regeringsrätten och inte heller Skattemyndigheten är ute efter att sanktionera 
mindre skatteförseelser utan strävar efter att få in större undanhållna skattebelopp från de 
skattskyldiga.                 

                                                

 

106 I vår tolkning av Regeringsrättens domar har vi använt den teleologiska tolkningsmetoden, se vidare avsnitt 2.2 
107 Blom m.fl, KARNOV- Svensk lagsamling med kommentarer 2005/06, s. 3860 
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5 SLUTSATSER 
I denna avslutande del av uppsatsen diskuterar vi de resultat vår undersökning givit och vilka slutsatser vi dragit 
av detta. 

5.1 SLUTSATSER BETRÄFFANDE RÄTTSFALLEN  

 

Rekvisitet uppenbar felräkning eller skrivfel: 
Efter att ha undersökt fallen beträffande felräkning och skrivfel anser vi att bedömningen har 
legat på en bra nivå. Det verkar vara ganska svårt för den skattskyldige att få igenom en uppenbar 
felräkning eller skrivfel då kraven för detta är högt ställda. De fall vi undersökt har rört olika 
ärenden såsom exempelvis felaktigt yrkade kostnader och felaktigt uppgivna intäkter.   

Av de tretton fall som vi undersökt fann Regeringsrätten att kriteriet uppfylldes i enbart två av 
dem. I ett av dessa tog Regeringsrätten hänsyn till att den skattskyldige aldrig tidigare deklarerat 
på egen hand. I det andra fallet aktualiserades Skatteverkets utredningsskyldighet.  Även om vi 
tyckte att det i några fall känts som de kunnat räknas som uppenbara felräkningar eller skrivfel så 
måste gränsen dras någonstans. Dessutom kan man inte veta i vilka situationer de skattskyldiga 
gjort felet omedvetet och i vilka fall de gjort det medvetet. Regeringsrätten måste ge praxis till 
stöd för Skatteverket så att detta kan få vägledning i hur kommande och liknande ärenden ska 
bedömas.  

 

Rekvisitet rättelse med ledning av obligatorisk kontrolluppgift: 
Dessa tre rättsfall anser vi ger en bra bild över hur Regeringsrätten resonerar i bedömningen av 
hur reglerna om kontrolluppgifter ska tillämpas. De flesta kontrolluppgifter omfattas numera av 
bestämmelserna om obligatoriska kontrolluppgifter men som synes av fallen gör de normalt 
tillgängliga kontrolluppgifterna att Skatteverket kan hitta och rätta fel med hjälp av dessa. Detta 
kan leda till antingen undanröjande eller nedsättning av skattetilläggsbeloppet, vilket gör att de 
nya reglerna är bättre för de skattskyldiga i fråga om skattetillägg. Anledningen till att vi anser 
detta är att möjligheterna att undgå skattetillägg vid enklare fel, som på ett enkelt sätt kan rättas, 
torde vara större idag än tidigare.  

Kontrolluppgifterna är även bra på det sätt att de underlättar för såväl Skatteverket som de 
skattskyldiga. Skatteverket kan lättare upptäcka uppgivna fel genom kontrolluppgifterna, och de 
skattskyldiga behöver inte lämna in så mycket uppgifter själva för att Skatteverket ska kunna göra 
korrekt taxering.   

Inte i något av de tre rättsfall som vi undersökte uppfylldes dock kriterierna. Istället sänkte 
Regeringsrätten det påförda skattetillägget till 20% eftersom de oriktiga uppgifterna kunde rättas 
med hjälp av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Orsaken till att vi ändå tog upp dessa var att de 
utgjorde de rättsfall som vi fann rörande oriktiga uppgifter som rättats med ledning av 
kontrollmaterial.  

 

Rekvisitet bedömning av yrkande: 
Gränsdragningen mellan oriktig uppgift och oriktigt yrkande känns svår att dra eftersom den 
känns lite luddig. Här behöver man verkligen se till de speciella omständigheterna i varje enskilt 
fall för att se om de lämnade uppgifterna är så knapphändiga att Skatteverkets utrednings-
skyldigheten utlöses. Gränsdragningen för vad som utgör ett oriktigt yrkande kan inte göras för 
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generöst till förmån för de skattskyldiga eftersom den då skulle göra att Skatteverkets 
utredningsskyldighet skulle aktualiseras i allt för många fall.   

I de tre rättsfall som vi undersökte beträffande detta kriterium undanröjdes skattetillägget på 
grund av att antingen Skatteverkets utredningsskyldighet borde utlöst eller att det inte gick att 
bevisa med säkerhet att oriktig uppgift hade lämnats. Detta tyder på att Regeringsrätten tolkar 
kriteriet på ett generöst sätt och som vi sagt tidigare hellre friar än fäller i de tveksamma fallen.  

 

Rekvisitet frivillig rättelse: 
Beträffande frivillig rättelse visar de rättsfall som vi valt ut att Regeringsrättens tolkning verkar 
klar och att det inte är några större problem att dra gränsen för vad som avses med frivillig 
rättelse. Har rättelsen gjorts innan utredning anses det i princip alltid vara fråga om en frivillig 
rättelse, men i de fall den skett efter att en utredning påbörjats eller att uppgifter om 
granskningsåtgärder kommit ut är det svårare att få igenom en frivillig rättelse.  

I de tio fall vi undersökte var det i två som Regeringsrätten ansåg att kriterierna för frivillig 
rättelse uppfyllts. I de båda fallen hade Skattemyndigheten i och för sig gjort en förfrågan, men 
dessa rörde inte alls den fråga som rättelsen ansåg, vilket utgjorde orsaken till att skattetilläggen 
undanröjdes.  

 

Rekvisitet obetydligt skattebelopp: 
Det saknas något egentligt uttalande om vad som utgör ett obetydligt belopp, men det normala 
verkar vara att man utgår från vad Skatteverket, eller för äldre regler, Riksskatteverket angav som 
gräns. Vi har inte hittat några bra rättsfall som rör obetydligt belopp vilket innebär att vi inte 
anser oss kunna dra några slutsatser om detta.  

5.2 UTVECKLINGEN AV 5 KAP. 8 § TAXERINGSLAGEN 
(1990:324)  

Här lämnar vi en redogörelse för våra slutsatser beträffande utvecklingen av bestämmelserna 
angående situationer då skattetillägg inte ska tas ut.  

1. Reglerna om situationer då skattetillägg inte ska tas ut återfanns första gången i 1972 års 
upplaga av Sveriges Rikes Lag i form av 116 b § i den gamla taxeringslagen (1956:623). 
Det som den handlade om då var att skattetillägg inte skulle tas ut vid rättelse av 
uppenbar felräkning eller misskrivning, och inte heller vid avvikelse avseende bedömning 
av skriftligt framställt yrkande. Begreppet ”frivillig rättelse” fanns också med. 

2. I enlighet med SFS 1978:196 flyttades paragrafen senare till 116 f. Den ändring som 
skedde var ett tillägg till den första meningen vilket utgjordes av att felet ”uppenbart 
skulle framgå av deklaration eller annat skriftligt meddelande”. 

3. Paragrafen var oförändrad fram till SFS 1985:406 där den blev paragraf 116 f. I denna 
version infördes ett nytt stycke som utökade paragrafens tillämpningsområde till att även 
omfatta kontrolluppgifter i inkomstslagen tjänst och kapital. Kontrolluppgiften skulle 
vara tillgänglig för taxeringsnämnden före taxeringsperiodens utgång. 

4. Nästa förändring skedde då paragrafen flyttades till den nya taxeringslagen (1990:324) och 
blev 5 kap. 4 §. Det tillägg i lagtexten som var nytt var att kontrolluppgiften skulle vara 
Skattemyndigheten tillhanda före november månads utgång taxeringsåret. 

5. Den hade i upplagan för år 1993 delats upp i 4 punkter. Det tillägg som gjorts var en 
exemplifiering av vilka kontrolluppgifter som inte omfattades av lagparagrafen. 
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6. I 2001 års upplaga hade man bytt ut ”skriftligt meddelande” mot ”ett meddelande som 
inte var muntligt.”  

7. Enligt SFS 2003:655 flyttades paragrafen till 5 kap. 8 §. Den stora förändringen utgjordes 
av att lagen nu kom att omfatta alla typer av kontrolluppgifter, dessutom infördes ett helt 
nytt kriterium i form av obetydligt belopp.  

Som synes av denna genomgång har paragrafen genomgått totalt sju förändringar. Dessa har 
antingen utgjorts av utvidgningar och förtydliganden eller av omplaceringar i de båda 
taxeringslagarna.   

Vi tycker att bestämmelserna rent innehållsmässigt behållit sin ursprungsbetydelse. Ett tecken på 
detta är att ordalydelsen inte är så förändrad att det vid en jämförelse av den allra första lydelsen 
med den nu aktuella inte kan ses att det rör sig om samma regler.  

Lagstiftaren har under utvecklingens gång anpassat reglerna till nya företeelser som tillkommit 
efter hand. Som exempel på detta kan anges kontrolluppgiftsystemets införande och att rekvisitet 
”skriftligt” byttes ut mot ”meddelande som inte är muntligt” för att även kunna omfatta 
elektroniska meddelanden via Internet.  

På grund av att reglerna inte genomgått några större förändringar som förändrat den ursprungliga 
lydelsen utan enbart utökats anser vi att lagstiftaren hamnade ganska rätt med dessa bestämmelser 
redan från början eftersom de fortfarande, drygt 30 år efter införandet, i princip säger samma sak 
som då. De övergripande skattetilläggsreglerna har ju varit omdiskuterade och förändrats, men 
detaljbestämmelserna om de situationer då skattetillägg inte ska tas ut har varit ganska orörda.  

5.3 INNEBÖRDEN AV 5 KAP. 8 § TAXERINGSLAGEN (1990:324)  

Som svar på vår undersökningsfråga ”Hur bedöms kriterierna i 5 kap. 8 § taxeringslagen 
(1990:324) för de situationer då skattetillägg inte ska tas ut?”, har vi efter att ha studerat ett urval 
av rättsfall samt relevant teori kommit fram till följande slutsatser. Vi kommer först att presentera 
våra slutsatser beträffande de fem olika kriterierna, i vilka vi även ger exempel som illustration av 
dem. Sedan presenteras en sammanfattande slutsats av alla de fem kriterierna.  

Uppenbar felräkning eller skrivfel; 
För att en felaktighet ska uppfylla detta rekvisit verkar dessa faktorer vara viktiga. För det första 
ska felet var lätt att hitta vid Skatteverkets normala deklarationsgranskning. Vidare ska felet vara 
uppseendeväckande på så sätt att uppgiften då man ser den direkt pekar på att den omöjligt kan 
vara rätt och rimlig. En annan sak som kan leda till uppenbar felräkning eller skrivfel är om den 
skattskyldige lämnat för lite eller utelämnat viktig information som krävs för att Skatteverket ska 
kunna göra ett riktigt taxeringsbeslut. Detta kan nämligen utlösa Skatteverkets 
utredningsskyldighet. Denna kan leda till en förfrågan eller begäran om ytterligare uppgifter och 
kan felaktigheten rättas genom detta föreligger inte en oriktig uppgift.  

Ett exempel på ett uppenbart skrivfel skulle kunna vara att en skattskyldig yrkade avdrag för resor 
till och från arbetet med 2004 dagar istället för 204 dagar. Orsaken till att detta är att den angivna 
siffran är orimlig eftersom det endast finns 365 dagar på ett år. Ett exempel på en uppenbar 
felräkning är att man skrivit att ett plus ett är tre. Skatteverkets utredningsskyldighet kan inträda 
exempelvis om inte en obligatorisk uppgift är ifylld på deklarationen. Detta ger Skatteverket 
anledning att göra en förfrågan för att få in den eftersom taxeringsunderlaget annars är 
ofullständigt. 
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Gränsen för vad Regeringsrätten ansett utgöra ett uppenbart fel i de domar vi studerat tyder på 
att det måste vara tydliga fel som begåtts för att de inte ska anses utgöra oriktiga uppgifter. Flera 
av felen har varit varianter på sådana vi har gett exempel på. I ett fall har ett yrkat avdrag för resor 
till och från arbetet motsvarande 304 dagar inte ansetts utgöra ett uppenbart skrivfel.  

Rättelse genom obligatorisk kontrolluppgift, 
Är det så att en uppgiven felaktighet av den skattskyldige gjorts och denna kan rättas med hjälp 
av en obligatorisk kontrolluppgift som Skatteverket fått in räknas det inte som en oriktig uppgift. 
En förutsättning för detta är densamma som ifråga om uppenbart skrivfel, nämligen att felet ska 
vara så tydligt att Skatteverket kan upptäcka det vid en normal granskning. Vidare måste en 
obligatorisk kontrolluppgift innehålla tillräckligt mycket information för att felet ska kunna rättas 
genom den.  

En viktig sak att tänka på här är att det finns en skillnad mellan en obligatorisk kontrolluppgift 
och normalt tillgängligt kontrollmaterial som hör till en annan paragraf. En obligatorisk 
kontrolluppgift är en sådan som anges i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Ett 
normalt tillgängligt kontrollmaterial däremot utgörs enligt prop. 1991/ 92:43 s.65 av material som 
är tillgängligt vid taxeringen. Det krävs att materialet tas fram för deklarationskontrollen årligen. 
Den ska även vara generell på det sättet att den omfattar så gott som alla skattskyldiga i till 
exempel ett land som haft en inkomst som kontrollmaterialet avser att ge upplysning om. Såväl 
kontrollmaterial som har anknytning till den skattskyldige samt material av mer allmän karaktär 
omfattas.   

Ett exempel på rättelse genom obligatorisk kontrolluppgift kan vara följande. Har den 
skattskyldige lämnat oriktig uppgift i fråga om en löneinkomst som inte varit förtryckt i 
deklarationen ska skattetillägg inte tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av 
kontrolluppgiften.   

Oriktigt yrkande,  
För att det ska vara fråga om ett oriktigt yrkande ska den skattskyldige ha gjort ett yrkande som 
inte godtagits av Skatteverket. Om den skattskyldige har gjort en korrekt redovisning av de 
relevanta sakförhållandena men gjort en felaktig bedömning av de rättsliga konsekvenserna så är 
det inte fråga om en oriktig uppgift utan ett oriktigt yrkande. Det är viktigt att skilja mellan en 
oriktig uppgift och ett oriktigt yrkande. Detta eftersom endast de oriktiga uppgifterna kan leda till 
skattetillägg. Dessvärre kan det vara svårt att dra denna gräns. I de fall vi tittade på, kom 
Regeringsrätten fram till att de yrkade avdragen sågs som oriktiga yrkanden inte som oriktiga 
uppgifter.   

Som ett exempel på vad som utgör skillnaden mellan oriktigt yrkande och oriktig uppgift citerar 
vi ett utdrag ur prop. 1971:10   

Prop. 1971:10 s. 269; ”Har den skattskyldige upptagit värde av förmån för privat bruk utnyttja tjänstebil till 500 kr, 
men detta rätteligen borde upptas till 2 000 kr, skall han inte anses ha lämnat oriktig uppgift. Skillnaden mellan det 
uppgivna värdet och det riktiga kan emellertid vara så stor att han kan sägas ha oriktigt karaktäriserat förmånen i 
fråga, naturligtvis under förutsättning att han inte genom noggranna uppgifter om bilens märke och körsträcka gett 
myndigheterna ett fullgott underlag för att bedöma frågan. Anger han som grund för det låga värdet att han privat 
använt annat fordon och denna uppgift är felaktig, föreligger givetvis en oriktig uppgift.”      
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Frivillig rättelse, 
För att den skattskyldige ska anses ha gjort en frivillig rättelse ska helst ingen förfrågan ha gjorts 
av Skatteverket. Det ska heller inte ha kommit fram genom till exempel media att 
granskningsåtgärder på ett visst område ska ske. Det vi har kommit fram till genom de rättsfall vi 
studerat är att det inte är så lätt att få igenom en frivillig rättelse. Regeringsrätten verkar vara 
ganska hård i sin bedömning och har någonting kommit fram som kan tyda på att rättelse gjorts 
på grund av att den skattskyldige trott att felet skulle upptäckas utgör det inte en frivillig rättelse.  

Ett exempel på frivillig rättelse kan vara att Skatteverket gjort en förfrågan om ett yrkat avdrag 
för tjänsteresor och den skattskyldige i samband med svaret på förfrågan även meddelar att han 
tagit upp bankränta med ett för lågt belopp.  Han har då gjort en frivillig rättelse avseende 
bankräntan.  

Obetydligt belopp, 
Denna punkt innebär att om det skattebelopp som inte betalats in på grund av att den oriktiga 
uppgiften är relativt liten så ska inte skattetillägg påföras. Den gräns som Skatteverket angett som 
rekommendation, och som används från och med 2005 års taxering, är att beloppet ska räknas 
som obetydligt om det är lägre än 10 % av prisbasbeloppet, vilket år 2005 var ca 3 900 kr. Om 
den skattskyldige lämnat oriktig uppgift i flera olika skatteslag ska inte de obetydliga beloppen 
räknas samman, utan bedömas var för sig. Vi har haft svårt att finna illustrerande rättsfall 
beträffande detta kriterium, vilket kan leda till frågan hur vanligt det är att sådana här mål hamnar 
på Regeringsrättens bord. Det är antagligen så att detta kriterium är så enkelt att avgöra för 
Skatteverket att det aldrig kommer upp i högre instans. Det obetydliga beloppet är den enda klara 
riktlinje som Skatteverkets handläggare har beträffande situationer då skattetillägg inte ska tas ut.  

Ett exempel på obetydligt belopp kan vara att om den faktiska skatt som borde ha betalats in 
uppgår till 3 700 kr, är det denna summa som ska betalas in. Är den faktiska skatten istället 4 500 
kr ska både denna summa samt ett skattetillägg beräknat på underlaget 4 500 kr betalas.  

Det är enbart beträffande kriteriet ”obetydligt belopp” som Skatteverkets handläggare getts ett 
klargörande av begreppet i form av en beloppsgräns. För de övriga fyra kriterierna saknas 
konkreta besked om hur de ska bedömas. Här ställs stora krav på handläggarna eftersom det är 
de som första instans som måste ta ställning till om en oriktig uppgift har lämnats av den 
skattskyldige eller inte. Skatteverkets handläggare måste i varje enskilt fall se till om felaktigheten 
kan anses innefattas av paragrafen. Om så är fallet måste det undersökas om felet uppfyller de 
förutsättningar som krävs enligt praxis och interna instruktioner i form av exempelvis 
styrsignaler. Vi anser därför att reglerna ställer höga krav på de som ska använda dem i sin 
myndighetsutövning.   

Sammanfattande slutsats av kriterierna. 
Efter att ha studerat rättsfall, förarbeten och doktrin anser vi oss fått en relativt bra bild av vad 
som innefattas i de respektive kriterierna i 5 kap. 8  § TL.  Våra slutsatser har blivit att kriterierna i 
5 kap. 8 § TL utgör en god möjlighet för de skattskyldiga som lämnat en oriktig uppgift på grund 
av att de antingen av misstag eller okunskap om vilka skyldigheter de har beträffande 
uppgiftslämnandet för sin taxering kan undkomma ett skattetillägg. Kraven för att kriterierna ska 
kunna tillämpas är dock högt ställda vilket gör att den som gör felaktigheter avsiktligt för att 
undkomma skatt har svårt att kunna åberopa dem. Vi har dock konstaterat att det nog är svårt för 
de skattskyldiga som inte är insatta i skatterättsliga frågor att veta vad lagparagrafen innebär, samt 
på vilka sätt de kan åberopa kriterierna.  



     

53

5.4 EUROPAKONVENTIONENS PÅVERKAN 
Som svar på vår andra undersökningsfråga, ”Europakonventionen borde ha påverkat Regerings-
rättens bedömning av kriterierna i 5 kap. 8 § (1990:324) taxeringslagen, har den gjort det?” 
 har vi kommit fram till följande.  

Under arbetet med vårt teoriavsnitt har vi inte funnit något material som specifikt rör frågan om 
Europakonventionens påverkan på utformningen av reglerna för situationer då skattetillägg inte 
ska tas ut. Orsaken till detta vet vi inte, men det kanske kan bero på att de fem kriterierna indirekt 
räknas till befrielsegrunderna i 5 kap. 14 § TL, vilka i hög grad har påverkats av 
Europakonventionen. Som slutsats och för att svara på vår undersökningsfråga redogör vi dock 
för några egna synpunkter och idéer i frågan.  

Bestämmelserna om situationer då skattetillägg inte ska tas ut har varit relativt oförändrade sedan 
de infördes år 1971, och verkar därför inte direkt har påverkats av Europakonventionen. Ett 
indirekt uttryck för Europakonventionen anser vi dock ifördes i och med SFS 2003:655 då en av 
de tidigare befrielsegrunderna i 5 kap. 14 § TL flyttades till 5 kap 8 § TL. Denna utgörs av 
rekvisitet för obetydligt belopp. Orsaken till detta är att skattetillägg inte ska tas ut i de fall 
underlåtenheten eller felaktigheten varit obetydlig. Befrielsegrunderna har förändrats och utökats 
för att motsvara konventionens krav vilket är förklaringen till vår åsikt att konventionen indirekt 
påverkat paragrafen.  

Efter att ha studerat paragrafens bakgrund och utveckling tycker vi ändå att 
förvaltningsdomstolarna tillämpar, och även innan Europakonventionens införande år 1995, 
tycks ha gjort nyanserade och inte alltför restriktiva bedömningar. Detta har många fall lett till att 
tidigare påförda skattetillägg undanröjts. Paragrafen i sig utgörs dessutom av de förutsättningar 
som ska syfta till att skattetillägg inte ska påföras överhuvudtaget. Detta utgör en ventil för 
situationer då de skattskyldiga i och för sig har gjort fel, men att de ändå inte påförs administrativ 
påföljd på grund av felaktigheten.   

Vi anser även att Skatteverket uppfyller Europakonventionen eftersom även de måste följa 5 kap. 
8 § TL, och då enligt vår uppfattning även konventionens krav genom grundlagskravet i 2:23 RF, 
i sitt dagliga arbete. Det är ju Skattemyndighetens handläggare som påför skattetilläggen i första 
instans, och de måste utreda skattetilläggsfrågan i samtliga fall där den felaktigheten som kan 
utgöra en oriktig uppgift överstiger gränsen för obetydligt belopp. Handläggarna måste vid 
utredningen alltid ta hänsyn till de fel som inte ska leda till skattetillägg. Skatteverkets styrsignaler 
utgör ett led i verkets strävan efter att få en riktig, rättvis och enhetlig bedömning av liknande 
ärenden redan från början. Myndigheten vill undvika att ärenden blir felbedömda och överklagas 
till förvaltningsdomstol.    

I en enkätundersökning som vi deltagit i under utbildningen har vi studerat 60 beslut där 
skattetillägg har påförts. Dessa beslut har hämtats från Skatteverket i Karlstad, och de har rört 
taxeringsåren 2004 och 2005. En fråga vi undersökte där var om Europakonventionen hade 
åberopats av den skattskyldige i de beslut som rörde omprövning. I dessa fann vi inget fall där 
detta gjorts, vilket vi tror kan bero på att många av de skattskyldiga inte vet att de har rätt att 
åberopa Europakonventionen, och inte heller vet vad den innebär. I de grundläggande besluten 
stod det att befrielsegrunderna hade beaktats, vilket kanske i förlängningen kan ses som att 
Skatteverket har Europakonventionen i åtanke i då de behandlar ärenden.   
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5.5 TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 
Vi valde att göra vår uppsats genom att studera lagstiftningsmaterial i olika former, doktrin samt 
rättsfall från Regeringsrätten.  

Inga intervjuer eller enkätundersökningar har gjorts eftersom vi inte ansett att det kunnat tillföra 
oss mer än vad litteraturstudierna gjort med tanke på att vi undersökt situationer då skattetillägg 
inte ska tas ut.  Detta ansåg vi oss istället kunna undersöka genom den rikhaltiga flora av material 
som finns på området såväl skriftligt som elektroniskt i form av lagförarbeten, litteratur och 
artiklar. För att välja ut de relevantaste och mest avgörande rättsfallen har vi studerat 
hänvisningar i rättsfallssammanställningar, lagförarbeten, lagsamlingar samt doktrin för att finna 
de mål som på bästa sätt kan belysa vår paragraf. Vissa av rättsfallen är gamla, men eftersom de är 
de vi ansett vara de viktigaste har vi ändå valt att använda oss av dem. De rättsfall som kommit 
under senare år, och som vi valt att använda i vår undersökning, kan diskuteras om de även skulle 
kunna hänföras till att beskriva andra kriterier eller lagparagrafer än de vi valt att låta dem 
exemplifiera.   

Det skriftliga material som vi studerat anser vi som trovärdigt eftersom det utgjorts av officiella 
lagstiftningsprodukter samt artiklar och böcker som skrivits av kända och kunniga personer på 
området.  

5.6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Något som skulle vara intressant vore att undersöka om, och i så fall även hur Regeringsrättens 
bedömning enligt de nya reglerna som trädde i kraft vid 2004 års taxering har förändrats 
gentemot de gamla reglerna då de varit i kraft ytterligare några år. Detta eftersom underlagen av 
rättsfall beträffande såväl de gamla som de nya reglerna då blir enklare att dra slutsatser av.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att undersöka 5 kap. 8 § taxeringslagens förhållande till 
Europakonventionen på ett mer ingående sätt. Exempelvis skulle man kunna undersöka hur 
Europadomstolen skulle kunna tänkas se på de situationerna då skattetillägg inte ska tas ut i den 
svenska taxeringslagen som ett komplement till de befintliga befrielsegrunderna. Även i vilken 
grad de kan anses påverka den skattskyldiges möjligheter att undkomma påförande av skatte-
tillägg vid lämnande av eventuellt oriktiga uppgifter i svåra skatterättsliga frågor.   
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