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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Skattetillägget som en administrativ sanktionsavgift infördes i Sverige år 1972. 
Anledningen till att ett sådant system infördes var dels att säkerställa att de skattskyldiga 
fullgjorde sin uppgiftsplikt och dels minska belastningen på domstolarna. För att 
skattetillägg ska kunna utgå krävs att en oriktig uppgift har lämnats i enlighet med 5 kap. 
1 § TL.  
 
Uppgiftsskyldigheten regleras i 3 kap. 1 § LSK och har en avgörande betydelse för att 
avgöra om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift enligt taxeringslagen. 
Innebörden av lagrummet är att den skattskyldige, för att undgå skattetillägg, måste 
lämna alla uppgifter som är av betydelse för taxeringen. Framgår det av uppgifterna att 
dessa är ofullständiga och behöver kompletteras kan Skatteverkets utredningsskyldighet 
aktualiseras. 
 
Skatteverkets utredningsskyldighet kan aktualiseras vid motstridiga eller otydliga 
uppgifter i deklarationen. Om deklaranten gjort ett öppet yrkande skall Skatteverket se till 
att ärendet blir tillräckligt utrett. Det är svårt att dra slutsatser om hur motstridiga 
uppgifterna i deklarationen måste vara för att aktualisera utredningsskyldigheten. 
 
Den skattskyldige kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om felaktigheten anses 
som ursäktlig eller oskälig. Ett sådant fall var RÅ 2005 ref. 7 där skattetillägget 
undanröjdes helt med hänsyn till att avgiften inte stod i rimlig proportion till 
felaktigheten. En prövning av huruvida skattetillägg skall påföras eller inte sker i två steg. 
I det första steget undersöks om de objektiva förutsättningarna är uppfyllda. Därefter 
undersöks om det finns någon tillämpbar befrielsegrund. Det är av stor vikt att uttag av 
skattetillägg sker efter relativt enkla regler så att förutsebarhet, likformighet och rättvisa 
uppnås, inte minst med tanke på att felaktigheter som kan leda till skattetillägg 
förekommer i stor mängd.  
 
Vad beträffar Europakonventionens påverkan på rättspraxis kan vi i de mål vi analyserat 
inte se att någon uttrycklig hänsyn tagits till konventionen. De nya befrielsegrunderna i 
taxeringslagen är dock en effekt av Europakonventionen. Då större möjligheter att befria 
den skattskyldige från skattetillägg och sätta ned skattetillägget har införts tror vi att 
framtida rättspraxis kommer att, i ljuset av Europakonventionen, vara generösare med 
tillämpningen av befrielsegrunderna. 
 
Vi kan inte se att rättspraxis, beträffande Skatteverkets utredningsskyldighet, har 
förändrats på något markant sätt sedan Regeringsrättens dom i målet RÅ 2003 ref. 4. 
Däremot tror vi att den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter kommer 
leda till att högre krav ställs på den skattskyldige vid fullgörandet av uppgiftsplikten.
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Förkortningar 
 
AMF Arbetsmarknadsförsäkring 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:271) 
GTL Taxeringslagen (1956:623) 
ITP Individuell tjänstepension 
KR Kammarrätt 
LR Länsrätt 
LSK Lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
Prop. Proposition 
RF Regeringsformen (1974:152) 
RR Regeringsrätten 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SBL Skattebetalningslagen (1997:483) 
SkBrL Skattebrottslagen (1971:69) 
SKV Skatteverket 
SN Skattenytt 
SOU Statens offentliga utredningar 
TL Taxeringslagen (1990:324) 
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1 Inledning 

Vi vill här ge en introduktion till vårt ämnesval och framföra några av de orsaker som 
ligger till grund för problemområdet. Därefter presenterar vi vår problemformulering 
samt syftet med uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
År 1972 infördes skattetillägget i Sverige.1 Syftet med införandet av 
skattetilläggssystemet var dels att säkerställa att de skattskyldiga fullgjorde sin 
uppgiftsskyldighet och dels att flytta över mindre allvarliga förseelser till skatte- och 
taxeringsorganisationen. Därigenom minskade arbetsbördan för åklagarmyndigheter och 
domstolar, samtidigt som sanktionerna skulle komma att träffa jämnare och rättvisare.  
 
En följd av Sveriges inträde i EU blev att Europakonventionen om skydd för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter inkorporerades i svensk lagtext år 1995.2  Sverige 
hade dock förbundit sig att följa Europakonventionen redan år 1953.3 Den 1 juli 2003 
trädde nya skattetilläggsbestämmelser i kraft som syftar till att förbättra anpassningen till 
Europakonventionens rättssäkerhetsbestämmelser.4 
 
Sedan införandet av skattetilläggsreglerna har flera förändringar skett i bestämmelserna.5 
Bland annat har avgiftsnivån sänkts och det har införts flera befrielsegrunder för att 
skattetillägget ska kunna efterges eller sättas ned. Utvidgningen av befrielsegrunderna 
syftar till att skattetilläggsbestämmelserna bättre ska anpassas till Europakonventionen. 
 
I 3 kap. 1 § TL stadgas att Skatteverket ska se till att ärenden blir tillräckligt utredda. 
Motsvarande bestämmelse finns i förvaltningsprocesslagen och gäller då 
förvaltningsdomstolarna.6 3 kap. 1 § TL ger uttryck för den så kallade officialprincipen 
och innebär att Skatteverket ska utreda omständigheter som talar både till den 
skattskyldiges fördel och nackdel.7 Därmed ska Skatteverket ta hänsyn till 
befrielsegrunderna oavsett om något yrkande om detta framställts från den skattskyldige 
eller ej. 
 
En uppmärksammad dom från Regeringsrätten var RÅ 2003 ref. 4. Utifrån den domen 
kan det framstå som att Skatteverket har en större utredningsskyldighet än vad tidigare 
praxis visat.8 Det är därför intressant att jämföra domen med andra 

                                                 
1 Prop. 2002/03:106 s. 50, SOU 2001:25 s. 67f. 
2 Axén Linderl, SN 2004 s. 116. 
3 Möell, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 53 
4 Axén Linderl, SN 2004 s. 116. 
5 Jfr Alhager, SN 2003 s. 615. Se även prop. 2002/03:106 s. 239-244 
6 8 § FPL 
7 Gäverth, SN 2005 s. 705 
8 Jfr Gäverth, Festskrift till Nils Mattsson s. 159 
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regeringsrättsavgöranden för att försöka utröna om så är fallet för att därigenom se om 
omfattningen av Skatteverkets utredningsskyldighet har förändrats under senare tid. 

1.2 Problemformulering 
Vi har valt att inrikta uppsatsarbetet på Skatteverkets utredningsskyldighet, som stadgas i 
3 kap. 1 § TL. Om Skatteverket inte fullgör sin utredningsskyldighet innebär det att 
presumtionen att den oriktiga uppgiften har orsakat det felaktiga taxeringsresultatet bryts. 
Skattetillägg kan i sådana fall inte påföras. En av de frågor vi ställer oss är hur 
omfattande utredningsskyldigheten är vid skattetillägg samt hur långt den skattskyldiges 
upplysningsskyldighet sträcker sig. I uppsatsen kommer vi också att studera de 
befrielsegrunder för skattetillägg som finns i taxeringslagen och hur tillämpningen av 
dessa ser ut i praktiken. Utöver detta ställer vi oss frågan om, och i så fall hur, 
Skatteverkets utredningsskyldighet har förändrats efter Regeringsrättens avgörande RÅ 
2003 ref. 4, och med hänsyn till Europakonventionen. 

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att försöka fastställa hur långt Skatteverkets 
utredningsskyldighet sträcker sig vid påförande av skattetillägg, med tanke på de 
befrielsegrunder som finns och i förhållande till den skattskyldiges upplysningsskyldighet. 
Dessutom vill vi undersöka om någon ändring skett i domstolspraxis med hänsyn till de 
förändringar som skett av befrielsegrunderna genom åren. Vi vill även söka svar på om, 
och i så fall hur, utredningsskyldigheten har utvecklats med avseende på senare års 
rättspraxis och med hänsyn till Europakonventionen. 

1.4 Avgränsning 
Vi avser inte att i uppsatsen behandla förseningsavgift enligt 5 kap. 9 § TL, utan fokus 
kommer istället vara på skattetillägget. Vissa jämförelser kommer att göras med 
skattetillägg enligt SBL, även om vår huvudinriktning kommer att vara skattetillägg 
enligt TL. Vidare kommer uppsatsen endast att behandla svensk rätt. Inga jämförelser 
kommer således att göras med utländsk rätt. 

1.5 Definitioner  
I samband med att Riksskatteverket och de tio regionala skattemyndigheterna bildade en 
ny myndighet den 1 januari 2004 så ändrades namnet till Skatteverket. Därav följer att vi 
av praktiska skäl genomgående i uppsatsen kommer att använda benämningen 
Skatteverket för att beteckna även den gamla organisationen i den mån det förekommer i 
gamla lagar och rättsfall. 

1.6 Disposition 
Den resterande delen av uppsatsen består av kapitel 2 där vi presenterar de metoder vi har 
valt att använda oss av för att uppnå vårt syfte. Kapitlet innehåller även en redogörelse 
för uppsatsens tillvägagångssätt.  I kapitel 3 redogör vi för de teorier och den referensram 
som vi har valt att bygga vår empiri på. Kapitlet har sin utgångspunkt i skattetillägg, 
Skatteverkets utredningsskyldighet samt skattetillägget i samband med 
Europakonventionen. Därefter kommer kapitel 4 som är empiri och analyskapitel. I 
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kapitlet återges referat av åtta stycken, för ämnet, relevanta rättsfall. Varje rättsfall 
kommenteras var för sig. Kapitlet avslutas med en övergripande analys. Uppsatsen 
avslutas i kapitel 6 där vi presenterar de resultat vi har kommit fram till samt för en 
diskussion kring dessa.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har valt att använda oss av i 
vår undersökning. Vi ger även en redogörelse för undersökningens uppbyggnad och 
utförande. 
 

2.1 Metodval 
En metod är ett redskap för att lösa problem och därigenom komma fram till ny kunskap.9 
Därmed inte sagt att alla metoder är lika hållbara för en kritisk prövning. Vad beträffar ett 
samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete krävs det att några 
grundförutsättningar är uppfyllda. Bland annat ska det finnas en överensstämmelse med 
den verklighet som undersöks. Den information som används i en undersökning måste 
vila på ett systematiskt urval. Dessutom ska resultatet presenteras på ett sådant sätt att det 
finns möjlighet för andra att kontrollera det. 

2.2 Rättsdogmatik 
Juridiken som vetenskap omfattar vanligtvis analys och bearbetning av ett omfattande 
material av lagregler, domstolsavgöranden och annat material som i olika hänseenden 
lämnar upplysning om rättsreglernas innehåll och användning.10 Tolkningen av materialet 
är vad som brukar kallas dogmatiska rättsvetenskapen eller rättsdogmatiken. 
Rättsdogmatikens syften kännetecknas av att rättsregler studeras av normer, det vill säga 
förbindande och giltiga direktiv. Det som ska fastställas är vad gällande rätt innefattar på 
en viss punkt eller inom ett visst område.  

2.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Det finns olika metodiska angreppssätt för en undersökning beroende på vilket sätt 
undersökningen ska utföras.11 Två av dessa metoder är kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Med den kvantitativa metoden menas att forskaren ger en beskrivning av och förklaring 
om vad själva undersökningsproblemet är.12 Metoden avgör även vilka svar och fakta 
som kan anses vara tänkbara i undersökningen. Oftast genomförs den kvantitativa 
analysen genom enkäter med fasta svarsalternativ. Därför har statistiska mätmetoder en 
stor betydelse vid en kvantitativ metod.  
 
Den kvalitativa metoden bygger på att, genom datainsamling, skapa en djupare förståelse 
för det ämne som undersöks.13 Genom en kvalitativ studie beskrivs helheten av det 
sammanhang som problemet inryms i. Utifrån de kvalitativa studierna skapas en 
förståelse för det ämne som undersöks. Syftet är inte att förklara ämnet, utan att beskriva 

                                                 
9 Holme-Solvang, Forskningsmetodik s. 13 
10 Strömholm, Allmän rättslära, s. 9 
11 Holme-Solvang, Forskningsmetodik s. 14 
12 Ibid. 
13 Holme-Solvang, Forskningsmetodik s. 92ff 
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det. De kvalitativa studierna är öppna för ny kunskap samtidigt som de ofta är förenade 
med induktiva ansatser.14 

2.3.1 Kvalitativ textanalys 
När en forskare skall analysera den insamlade informationen gäller det för denne att välja 
vilken typ av textanalys som skall användas. Texter kan analyseras antingen genom en 
helhetsanalys eller en delanalys.15 
 
En helhetsanalys innebär att forskaren ser till helheten i den insamlade informationen. 
Helhetsanalysen delas in i tre faser.16 Den första fasen innebär ett val av tema eller 
problemområde. Valet görs efter att forskaren läst igenom sitt material för att sedan välja 
det som anses vara relevant. Tanken med tillvägagångssättet är att de teoretiska 
uppfattningarna skall jämföras mot det empiriska materialet. På så sätt blir den teoretiska 
uppfattningen bekräftad. I den andra fasen sker sedan formuleringen av den frågeställning 
som skall användas i fortsättningen av uppsatsen. Det görs genom att precisera de 
problemområden som forskaren valt ut. I den tredje och avslutande fasen analyserar 
forskaren det insamlade materialet som anses vara relevant för problemformuleringen. 
 
Ett viktigt skäl till att använda sig av en helhetsanalys är att forskaren sorterar ut vissa 
partier ur texten som denne finner viktigare än andra.17 På så sätt kan forskaren göra en 
mer djupgående och intensiv läsning av texten. Det leder till att information som annars 
kanske skulle ha förbigåtts nu istället uppmärksammas. 
 
I en delanalys är utgångspunkten att forskaren använder sig av texter som är mer eller 
mindre relevanta för den företeelse som står i fokus för undersökningen.18 Texterna 
innehåller påståenden om olika företeelser som kommer att ligga till grund för en 
tolkning av det som undersöks. En sådan analysmetod förutsätter att det går att dela upp 
analystexten samt att ställa upp den i tabellform och sedan beräkna den. 

2.4 Deduktiv eller induktiv ansats 
Vid en uppsatsskrivning där syftet är att få en ökad kunskap inom olika områden, finns 
det två olika tillvägagångssätt för att nå det önskade resultatet. De olika 
tillvägagångssätten är deduktion och induktion.19 Med en deduktiv metod menas att 
forskaren drar slutsatser som betraktas som giltiga om de kan anses som logiska och 
sammanhängande. Det viktiga vid en deduktiv metod är den teori forskaren utgår ifrån 
eftersom det är det som ligger till grund för empirin. Oftast hör den deduktiva ansatsen 
ihop med valet av en kvantitativ metod.20 
 

                                                 
14 Jacobsen, Vad, hur och varför? s. 43 
15 Holme-Solvang, Forskningsmetodik, s. 141f 
16 Ibid. 
17 Esaiasson, mfl, Metodpraktikan, s.233 
18 Holme-Solvang, Forskningsmetodik, s. 141ff 
19 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 22 
20 Jacobsen, Vad, hur och varför? s. 43 
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En induktiv metod är det motsatta till en deduktiv metod.21 Induktiv metod innebär att 
forskaren drar slutsatser som är allmänna och generella utifrån empiriska fakta. Forskaren 
går med andra ord från empiri till teori och som ovan nämnt hör den induktiva ansatsen 
oftast ihop med en kvalitativ metod.22 Det är viktigt att påpeka att vid användningen av 
en induktiv metod kan resultatet inte vara hundraprocentigt säkert.23 Det beror på att 
undersökningen bygger på empiriskt material vilket inte alltid är fullständigt. Vid 
induktion kan forskaren komma fram till mer eller mindre sannolika påståenden men 
aldrig vara helt säker på sitt resultat. 

2.5 Datainsamling 
Vid en datainsamling finns det två olika typer av data, primär- och sekundärdata.24 Den 
insamlade informationen kan både kombineras eller användas var för sig. Primärdata 
innebär att det inte finns någon tillgänglig information utan att forskaren själv har samlat 
in de data och det material som behövs för att uppfylla uppsatsens syfte. De metoder som 
används för att få in primärdata är bland annat intervjuer, observationer eller 
frågeformulär. Den metod som vi har valt att använda oss av i den här undersökningen är 
sekundärdata. Med sekundärdata innebär att det redan finns tillgänglig information som 
någon annan än forskaren samlat in. Istället för att samla in datamaterialet har vi valt att 
koncentrera oss på att analysera det redan insamlade materialet. 

2.6 Källanalys 
Ordet källa kan definieras på olika sätt. En definition är:25 ”En skrift som åberopas för en 
viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet”. 
 
Syftet med källan är att den skall förmedla ett budskap.26 En källa skall underrätta sina 
läsare och den information som ges kan vara olika beroende på situation. Det finns två 
olika typer av källor. En av dem är normativa källor som innebär värderande och den 
andra är kognitiva källor som innebär berättande. Den ena källan utesluter inte den andre 
och oftast är källor både normativa och kognitiva. Det finns dock källor där en källa 
dominerar mer än den andra. Ett exempel är lagar och förordningar, där den normativa 
källan är den dominerande.  

2.7 Uppsatsens tillvägagångssätt samt val av metoder 
Vår undersökning har utgångspunkt i Skatteverkets utredningsskyldighet vid skattetillägg 
samt de frågeställningar som aktualiseras när ämnet behandlas. Referensramen i 
undersökningen har till stor del hämtats från lagtext och propositioner, men även doktrin 
och rekommendationer har varit betydelsefulla vid informationsinsamlandet.  
 

                                                 
21 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 19 
22 Jacobsen, Vad, hur och varför? s. 43 
23 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 20 
24 Jacobsen, Vad, hur och varför? s. 152 
25 Holme-Solvang, Forskningsmetodik, s. 125 
26 Holme-Solvang, Forskningsmetodik, s. 126f 
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Under informationsinsamlandet har Internet varit ett stort hjälpmedel för att söka reda på 
relevant litteratur och aktuella rättsfall. Likaså har relevanta böckers källförteckningar 
och notapparater gett oss stor vägledning i informationsinsamlandet. 
 
Huvudmetod i undersökningen har varit en kvalitativ metod. Då vår empiri består av 
regeringsrättsavgöranden, istället för intervjuer, har vi använt oss av en kvalitativ 
textanalys i form av den tidigare nämnda helhetsanalysen. Metoden har kombinerats med 
en rättsdogmatisk infallsvinkel. 
 
Undersökningens empiri har hjälpt oss att få en bättre förståelse för vår teori och 
referensram. Det har medfört att vi har använt oss av en induktiv ansats. Vad beträffar det 
insamlade materialet så består det av, som ovan nämnts, sekundärdata. Den sekundärdata 
som har införskaffats utgörs av normativa källor, då vi främst använt oss av lagtext och 
propositioner. 
 
I analysen har vi kopplat samman vår empiri med vår teori och referensram för att på så 
sätt söka svar på, de i problemformuleringen nämnda, frågeställningarna. 

2.8 Uppsatsens giltighet och trovärdighet 
Vid utförandet av en undersökning ställs det höga krav på forskaren. Material skall 
samlas in, tolkas och analyseras. Det är därför viktigt att det inte uppkommer några 
systematiska eller slumpmässiga fel.27 För att förhindra det krävs det kontinuerlig kritisk 
prövning och noggrannhet vid bearbetningen av det insamlade materialet.  
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta förekommer när uppsatsens giltighet och 
trovärdighet diskuteras. För att uppnå en bra undersökning skall undersökningens 
validitet vara god och reliabiliteten vara hög.28 Nedan presenteras en mer utförlig 
beskrivning av de båda begreppen. 

2.8.1 Validitet 
Validiteten definieras som frånvaro av systematiska mätfel.29 Validiteten är beroende av 
vad vi mäter och hur det benämns i undersökningen. För att förtydliga validitetsbegreppet 
kan begreppet delas in i två delar, begreppsvaliditet och resultatvaliditet.30 
Begreppsvaliditet handlar om processen mellan definitioner och operationaliseringen av 
dem. Med det menas att det krävs frånvaro av systematiska fel i undersökningen för att 
den skall vara giltig. Systematiska fel kan till exempel uppstå om forskaren använder sig 
av felaktiga mätinstrument. Med resultatvaliditet menas att forskaren undersöker det 
denne påstår att han/hon undersöker och ingenting annat. För att resultatvaliditeten skall 
vara god krävs det att det inte finns några systematiska eller slumpmässiga fel. Genom en 
hög resultatvaliditet säkerställs att de resultat forskaren får är giltiga och godtagbara.    

                                                 
27 Holme-Solvang, Forskningsmetodik, s. 163 
28 Esaiasson, mfl, Metodpraktikan, s.61 
29 Esaiasson, mfl, Metodpraktikan, s.61 
30 Esaiasson, mfl, Metodpraktikan, s.61 
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2.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann forskaren är vid 
bearbetningen av informationen.31 Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga 
fel.32 Om reliabiliteten brister kan det bero på slump- och slarvfel under datainsamlingen 
och den efterföljande databearbetningen. Det kan till exempel vara slarviga och oläsliga 
anteckningar till följd av trötthet eller stress. Det kan även vara tillfälliga hörfel och 
missförstånd i samband med intervjuer eller ouppmärksamhet och skrivfel när det 
insamlade materialet förs över till en datafil. Ett annat exempel kan vara felaktigheter i 
samband med matematiska och statistiska beräkningar. Vid en undersökning gäller det att 
ha en hög reliabilitet och att vara noggrann med hur det insamlade materialet används och 
bearbetas. För att mäta graden av reliabilitet jämförs resultaten från två undersökningar 
som använder samma mätinstrument. Det görs antingen genom att forskaren 
slumpmässigt delar in analysenheterna vid en tidpunkt i två grupper, split-half, eller 
genom att forskaren gör om exakt samma undersökning med samma analysenheter vid ett 
senare tillfälle, test-retest. 
 
 
 

                                                 
31 Holme-Solvang, s. 163 
32 Esaiasson, mfl, Metodpraktikan, s.61 
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3. Teori och referensram 

I det här kapitlet kommer vi att ge en liten historisk tillbakablick på skattetillägget samt 
redogöra för hur skattetillägget är utformat idag. Vi kommer även att beskriva de 
begrepp som är aktuella i samband med skattetillägg. Utredningsskyldigheten samt 
skattetillägget i samband med Europakonventionen kommer också att behandlas i det här 
kapitlet.  

3.1 Skattetillägg 
Skattetillägg är en administrativ avgift som kan tas ut om en skattskyldig har lämnat en 
oriktig uppgift, på något annat sätt än muntligen, under förfarandet till ledning för 
taxeringen/beskattningen.33 Skattetillägg tas ut i enlighet med reglerna i 5 kap. TL 
respektive 15 kap. SBL. Normalt tas skattetillägg, enligt TL, ut med 40 procent av den 
skatt som skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige om den oriktiga uppgiften hade 
undgått upptäckt. Motsvarande gäller för skattetillägg enligt SBL med den skillnaden att 
avgiften normalt tas ut med 20 procent av beloppet enligt ovan. Under vissa 
omständigheter kan skattetillägget dock sättas ned helt eller delvis. 

3.1.1 Historik 
Skattetillägget, som administrativt sanktionssystem, infördes i Sverige den 1 januari år 
1972.34 Ett liknande system fanns sedan tidigare i Finland och Norge. 
Skattetilläggssystemet byggde på betänkandet Skattebrotten som presenterades i SOU 
1969:42. Syftet med införandet av skattetillägg var dels att säkerställa att de skattskyldiga 
fullgjorde sin uppgiftsskyldighet och dels att flytta över mindre allvarliga förseelser till 
skatte- och taxeringsorganisationen. Därigenom minskade arbetsbördan för 
åklagarmyndigheter och domstolar, samtidigt som sanktionerna skulle komma att träffa 
jämnare och rättvisare. Vid tiden för införandet av skatte- och avgiftstillägget förekom 
omfattande underdeklaration, till stor del beroende på den tidigare konstruktionen av 
skatte- och avgiftssystemet.35 Enligt en undersökning, vid tiden för införandet, förekom 
det cirka 360 000 fall där oriktig uppgift objektivt sett förelåg och där beloppet samtidigt 
var betydande. Tidigare gällde 1943 års skattestrafflag istället för skattebrottslagen.36 
Skattestrafflagen innebar att den skattskyldige påfördes en straffrättslig sanktion om 
denne lämnat oriktig uppgift i en deklaration, underlåtit att deklarera eller att lämna in 
deklarationen i rätt tid. Den skattskyldige dömdes då för falskdeklaration eller vårdslös 
deklaration. 
 
Skattebrottslagen från 1972 konstruerades på ett sådant sätt att skattetillägg kunde påföras 
om vissa objektiva rekvisit förelåg.37 Någon form av subjektiva förutsättningar, i form av 
oaktsamhet eller uppsåt, var inte längre ett krav. Avgiftsnivån på skattetillägget rörande 

                                                 
33 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 37ff 
34 Prop. 2002/03:106 s. 50, SOU 2001:25 s. 67f 
35 Prop. 1971:10 s. 79 
36 Prop. 2002/03:106 s. 50, SOU 2001:25 s. 67f 
37 SOU 2001:25 s. 70f 
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inkomst- och förmögenhetsskatt var 50 procent, av det skatte- eller avgiftsbelopp som 
skulle ha undandragits, medan de indirekta skatterna och arbetsgivaravgifterna belades 
med ett skattetillägg på 20 procent. Skattetillägget, vid oriktig uppgift (se nedan kap. 
3.1.2), kunde dock undanröjas i två fall. Dels om den skattskyldige gjort en uppenbar 
felräkning eller felskrivning och dels om den skattskyldige frivilligt rättat den oriktiga 
uppgiften. 
 
En utredning, skattetilläggsutredningen, tillsattes år 1975 med uppdraget att göra en 
översyn av reglerna i det nya sanktionssystemet i skattebrottslagen.38 År 1977 lämnade 
utredningen ett delbetänkande, SOU 1977:6. Utredningen föreslog ökade möjligheter att 
efterge eller sätta ned skatte- och avgiftstillägg. Utredarna ville bland annat införa en 
möjlighet att i vissa fall använda sig av en procentsats på 25 procent istället för 50 
procent. Redan innan hela utredningsförslaget hade remissbehandlats genomfördes en 
ändring i taxeringslagen. Ändringen innebar att skattetillägg skulle påföras med lägre 
procentsats i de fall där kontrollmaterial funnits tillgängligt för Skatteverket och de, med 
ledning av materialet, kunnat rätta felet. Från och med 1978 års taxering sänktes 
uttagsnivåerna, för normalbeloppet rörande skattetillägg, från 50 procent till 40 procent 
respektive från 25 procent till 20 procent. 
 
År 1991 gjordes ytterligare ändringar i bestämmelserna om skattetillägg.39 Bland annat 
genomfördes en uppmjukning i regleringen av vad som skulle avses med normalt 
tillgängligt kontrollmaterial vid taxering.40 Därutöver sänktes skattetillägget för fel 
avseende tillgängligt kontrollmaterial från 20 procent till tio procent. En annan förändring 
som genomfördes var att skatte- och avgiftstillägget för oriktiga uppgifter avseende 
periodisering halverades. 
 
Reglerna för skattetillägg ändrades återigen i och med införandet av 
skattebetalningslagen den 1 november år 1997.41 Bland annat sänktes skattetillägget för 
periodiseringsfel till tio procent för inkomstskatt samt fem procent beträffande 
mervärdesskatt i taxeringslagen (1990:324). Motsvarande sänkningar gjordes i 
skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (1984:151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter. Vid införandet av 1997 års skattebetalningslag togs också termen 
avgiftstillägg bort som ett led i anpassningen till Europakonventionen.42 Från och med 
2004 års taxering gäller nya regler för skattetillägg i både taxeringslagen och 
skattebetalningslagen som en följd av den nämnda anpassningen. 

3.1.2 Oriktig uppgift 
Rekvisitet oriktig uppgift är en förutsättning både för eftertaxering och för påförande av 
skattetillägg.43 Med oriktig uppgift avses att den skattskyldige, på annat sätt än muntligen, 

                                                 
38 SOU 2001:25 s. 73f 
39 Prop. 1991/92:43 s. 62 
40 Prop. 1991/92:43 s. 64 
41 Prop. 1996/97:100 s. 454 
42 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 17 
43 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 114 
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till ledning för taxeringen lämnat en uppgift som är felaktig eller utelämnat en uppgift.44 
Om en oriktig uppgift lämnats på ett sådant sätt kan det leda till att skattetillägg tas ut. 
 
Från och med 2004 års taxering infördes en legaldefinition gällande oriktig uppgift.45 
Definitionen finns inskriven i 5 kap.1 § andra stycket TL och 15 kap.1 § andra stycket 
SBL. Lydelsen enligt taxeringslagen är följande: 
 
”En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den 
skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift 
till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte 
anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig 
om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.” 
 
Det som skiljer mellan taxeringslagen och skattebetalningslagen är att i den senare står 
det beskattningen istället för taxeringen. Tidigare fanns det ingen legaldefinition av vad 
som avsågs med oriktig uppgift.46  
 
En skillnad mellan den nya och gamla taxeringslagen gällande oriktig uppgift är att i den 
nya lagen skall det klart framgå att uppgiften är felaktig eller utelämnad för att 
skattetillägg skall påföras.47 I den gamla lagen står det att skattetillägg skall påföras om 
uppgiften befinns vara oriktig. Syftet med ändringen var inte att ändra praxis utan att 
precisera beviskravet. 
 
Om en skattskyldig har lämnat ofullständiga uppgifter till ledning för taxeringen eller 
beskattningen, men uppgifterna ändå är tillräckliga för att ett riktigt beslut ska kunna 
fattas anses uppgiften ändå inte vara oriktig.48 Således ska en uppgift inte betraktas som 
oriktig även om den skattskyldige gör ett oriktigt avdrag, när övriga uppgifter som 
lämnats är sådana att de utgör ett tillräckligt underlag för att bedöma avdragets giltighet.49 
Det räcker att inlämnade handlingar ger intryck av att vara fullständiga, även om så inte 
är fallet, för att en oriktig uppgift ska anses ha lämnats.50 Har däremot den skattskyldige 
lämnat en fråga öppen anses han/hon inte ha lämnat en oriktig uppgift. 
 
Det ställs högre krav på bevisningen vid påförande av skattetillägg än vad som krävs i 
den ordinarie taxeringsprocessen.51 I den ordinarie taxeringsprocessen är beviskravet att 
förekomsten av en omständighet skall vara sannolik.  Vid eftertaxering eller skattetillägg 
så krävs att en oriktig uppgift är visad/styrkt, vilket i lagtexten benämns som klart framgå. 
Skattetilläggskommittén föreslog i sitt betänkande år 1999 att förutsättningen för att 
påföra skattetillägg skulle vara att förekomsten av en oriktig uppgift var ställd utom 

                                                 
44 5 kap. 1 § TL 
45 Prop. 2002/03:106 s.233 
46 Jfr Prop. 2002/03:106 s.233 
47 Prop. 2002/03:106 s.233 
48 Prop. 2002/03:106 s.117 
49 Prop. 2002/03:106 s.233 
50 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 115 
51 Prop. 2002/03:106 s.118f 
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rimligt tvivel.  En sådan formulering skulle förmodligen innebära ett högre beviskrav än 
den formulering som lagstiftaren valde.52 Syftet med kommitténs förslag var att 
sanktionssystemet bättre skulle motsvara internationell lagstiftning.  

3.1.3 Oriktigt yrkande 
Deklarationen kan ses som uppgiftslämnarens viljeförklaring, dvs. dennes uppfattning om 
den rättsliga bedömningen av omständigheterna.53  Deklarationen är därmed att betrakta, 
från uppgiftslämnarens sida, som en viljeförklaring och inte ett bevismedel. 
 
Det är viktigt att skilja på begreppen oriktig uppgift respektive oriktigt yrkande. En 
skattskyldig anses har gjort ett oriktigt yrkande till exempel när denne har redovisat 
sakförhållandena på ett korrekt sätt men rätt att yrka avdrag saknas.54 Vid ett yrkande bör 
skatteverket på de lämnade uppgifterna kunna fatta ett riktigt beslut, som framgår av 5 
kap. 1 § andra stycket TL.55 För att ett yrkande som innehåller tveksamheter inte skall 
anses utgöra oriktig uppgift så krävs att den skattskyldige åtminstone i någon form 
korrekt har redovisat de sakförhållanden som ligger till grund för yrkandet. Har den 
skattskyldige däremot redovisat grunderna för yrkandet felaktigt kan det däremot vara 
fråga om oriktig uppgift.56 Nedan presenteras två rättsfall som berör oriktigt yrkande. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
I RÅ 2002 ref. 20 hade ett bolag yrkat avdrag för intäkter som uppgavs vara skattefria 
och som dessutom väsentligen överskred summan av de bokförda intäkterna. Efter 
förfrågan från Skatteverket framkom att det rörde sig om ett skattepliktigt driftbidrag, 
vilket bolaget ansåg var skattefritt. RR menade att det framstod som närmast uteslutet att 
yrkandet skulle godtas av Skatteverket utan närmare utredning. Förutsättningen för att 
skattetillägg skulle aktualiseras saknades bland annat eftersom bolaget, efter förfrågan, 
hade inkommit med förtydligande uppgifter som kunde ligga till grund för ett korrekt 
beslut. 
 
I RÅ 2004 ref. 11 hade ett bolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar 
samt valutakursförluster. Beloppen återfördes inte i deklarationen och det framgick inte 
heller vad nedskrivningarna avsåg eller hur kursförlusten uppkommit. Efter förfrågningar 
från Skatteverket gick bolaget med på att återföra större delen av avdragen som, visade 
det sig, härrörde från fastigheter och mark, vilket bara i vissa fall får skrivas ner. RR 
konstaterade att även om det yrkade avdraget föranlett Skatteverket att begära ytterligare 
upplysningar kunde inte ett sådant utredningsansvar, som har betydelse för frågan om 
skattetillägg, anses uppkommit. Bolaget hade därför lämnat en oriktig uppgift som utgör 
grund för att ta ut skattetillägg. 

3.1.4 Skattetillägg vid skönstaxering 
Skattetillägg skall tas ut då en avvikelse skett från självdeklarationen genom 
skönstaxering och när skönstaxering skett på grund av att någon självdeklaration inte 

                                                 
52 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 66 
53 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 117 
54 SOU 2001:25 s. 86 
55 Prop. 1977/78:136 s. 144f 
56 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 118 



Teori och referensram 
 

18 

kommit in till Skatteverket.57 Skönstaxering aktualiseras också om det finns brister i 
deklarationen eller om underlaget till deklarationen är så bristfälligt att det inte går att 
fatta ett riktigt taxeringsbeslut.58 Skatteverket gör då en skönsmässig uppskattning av de 
undanhållna uppgifterna. Förutsättningen för att kunna påföra skattetillägg vid 
skönstaxering är att det är fråga om skönstaxering enligt 4 kap. 3 § TL.59 Bestämmelserna 
angående skattetillägg vid skönstaxering återfinns i 5 kap. 2 § TL. Liknande regler fanns 
redan i den ursprungliga lagstiftningen som infördes 1972.60 Den skattskyldige kunde 
dock undgå skattetillägg, på grund av skönstaxering, om denne fullgjorde sin 
deklarationsskyldighet inom två månader efter det att han/hon fått del av beslutet om 
skattetillägg.61 Med andra ord ett slags vitesförfarande. 
 
I samband med de lagändringar, rörande skattetillägg, som infördes från och med 1978 
års taxering skedde vissa ändringar av reglerna gällande utebliven deklaration. En 
ändring var att en anmaning att lämna in deklarationen måste utfärdas till den 
skattskyldige innan skattetillägg kan utfärdas.62  Fram till taxeringsåret 1992 fanns ingen 
möjlighet att utfärda skattetillägg, vid skönstaxering, på ett underskott.63 En sådan 
möjlighet infördes dock i taxeringslagstiftningen 1992. Skattetillägget utgår på en 
fjärdedel av minskningen av underskottet som skönstaxeringen medfört.  
 
Från och med 2004 års taxering infördes en nyhet till den skattskyldiges fördel.64 Den 
skattskyldige kan, även om denne inte lämnat några uppgifter till ledning för taxeringen, 
undgå skattetillägg på sådana uppgifter som Skatteverket har tillgång till genom 
kontrolluppgifter. Vid skönsmässig taxering med deklaration baseras skattetillägget på 
mellanskillnaden mellan det uppgivna beloppet och beloppet enligt kontrolluppgifterna. 
 
Det är Skatteverket som har att bevisa att deklarationen, eller underlaget till deklarationen, 
har sådana brister att den inte kan läggas till grund för beskattning.65 Vad beträffar 
beloppsuppskattningen vid skönstaxering så är det även här Skatteverket som har 
bevisbördan. Skatteverket ska kunna visa att förekomsten av en omständighet är sannolik 
för att en skönstaxering ska kunna äga rum. 

3.1.5 Befrielse från skattetillägg 
Har det konstaterats att förutsättning finns för att påföra skattetillägg så skall en prövning 
göras.66 Prövningen skall utvisa om det finns skäl för hel eller delvis befrielse från 
skattetillägget. En prövning av huruvida skattetillägg skall påföras eller inte sker därmed i 
två steg. I det första steget undersöks om de objektiva förutsättningarna är uppfyllda. 
Därefter undersöks om det finns någon tillämpbar befrielsegrund.  

                                                 
57 5 kap. 2 § TL 
58 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 71 
59 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 73 
60 Prop. 1971:10 s. 96 
61 Prop. 1971:10 s. 267 
62 Prop. 1977/78:136 s. 137 
63 Prop. 1991/92:43 s. 111f 
64 Prop. 2002/03: 106 s. 236 
65 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 73f 
66 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 128 
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Det är av stor vikt att uttag av skattetillägg sker efter relativt enkla regler så att 
förutsebarhet, likformighet och rättvisa uppnås, inte minst med tanke på att felaktigheter 
som kan leda till skattetillägg förekommer i stor mängd.  
 
Om en felaktighet framstår som ursäktlig eller oskälig kan skattetillägget komma att 
efterges hel eller delvis. 67 Tidigare krävdes att skattetillägget skulle framstå som 
uppenbart oskäligt för att skattetillägg skulle kunna underlåtas att tas ut med 
oskälighetsgrunden.68 Förändringen är en uppmjukning som syftar till att ytterligare öka 
möjligheterna till befrielse. Vid delvis befrielse sätts avgiften ner till hälften eller en 
fjärdedel.69 
 
Avsikten med att möjliggöra en befrielse från skattetillägg är att förhindra att en ursäktlig 
okunnighet eller missuppfattning om en lagregel, eller andra ursäktliga felaktigheter, 
skall leda till skattetillägg för den skattskyldige.70  
 
Vid bedömningen av om felaktigheten kan anses som ursäktlig ska följande särskilt 
beaktas: 
 

1. Den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållanden. Med ”ålder” avses 
inte enbart att den skattskyldige är gammal, utan det kan också avse en deklarant 
som är oerfaren på grund av sin ungdom.71 ”Gammal” innebär att den 
skattskyldige under inkomståret fyllt 65 år. En förutsättning för att befrias från 
skattetillägg efter 65 års ålder är dock att inga särskilda omständigheter, till 
exempel att personen i fråga är ekonomiskt aktiv, föreligger. Den som fortfarande 
är ekonomiskt aktiv bör i princip ha fullt ansvar för uppgifter som denne lämnar.72 
Vad gäller ungdomar med nystartade verksamheter är utgångspunkten att den 
skattskyldige helt befrias från skattetillägg. Hälsa avser i första hand den 
skattskyldiges egen hälsa, men kan även innefatta medhjälpares hälsa.73 För att 
befrielse eller nedsättning av skattetillägg, med hänsyn till hälsa, ska komma i 
fråga krävs att det föreligger ett samband mellan hälsotillståndet och den oriktiga 
uppgiften.74Med ”liknande förhållanden” syftar lagstiftaren på yttre 
omständigheter som erfarenhetsmässigt kan påverka en persons 
handlingsförmåga.75 Som exempel nämner förarbetena skilsmässa, nära anhörigs 
sjukdom eller dödsfall. 

 
2. Den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska 
förhållandena. Med detta menar lagstiftaren att bedömningen ska grundas på vad 

                                                 
67 5 kap. 14 § TL 
68 Prop. 2002/03:106 s. 143f 
69 5 kap. 14 § TL 
70 Prop. 2002/03:106 s. 137 
71 Prop. 2002/03:106 s. 56 
72 SKV 404 utgåva 3 s. 539 
73 Prop. 2002/03:106 s. 144 
74 SKV 404 utgåva 3 s. 540 
75 Prop. 2002/03:106 s. 144 
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som kan förväntas av en skattskyldig i allmänhet och inte av en skatteexpert.76 Ett 
exempel är att den skattskyldige tvingats ta ställning till en objektivt svår 
skattefråga. Det kan till exempel handla om att lagstiftning eller praxis inte har 
gett något klart besked om hur en fråga ska behandlas.77 Bestämmelsen kan också 
bli tillämplig om gällande rätt ändras genom praxis eller ny lagstiftning. 

 
3. Om felet berott på vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. Om oriktig 

uppgift har kunnat rättas med ledning av kontrolluppgifter ska skattetillägg inte 
tas ut. Tidigare lydelse i lagtexten var ursäktlig med hänsyn till någon annan 
omständighet.78 Med andra ord innebär det att med den nya lydelsen bör 
tillämpningen bli mer generös då begreppen vilseledande eller missvisande 
kontrolluppgifter uttrycks direkt i lagtexten. 

 
Vid bedömningen av om det ska anses som oskäligt att ta ut skattetillägget ska följande 
särskilt beaktas: 
 

1. Avgiften står inte i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. En 
situation där skattetillägg kan efterges är om den skattskyldige vunnit bifall i 
någon av de två första domstolsinstanserna och sedan förlorat i den tredje.79 
Skattetillägg kan också efterges vid enstaka felaktigheter i redovisningen, 
avseende skatter som betalas med korta intervall. Skatteverket anser att fullt 
skattetillägg ska tas ut om felet har lett till att den skattskyldige gjort en ”viss 
skattevinst.”80 Om skattevinsten är att anse som begränsad ska dock skattetillägget 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel beroende på vad en normal skattevinst 
anses vara i det speciella fallet. Ytterligare jämkning kan dock ske om 
skattetillägget annars skulle utgå med ett synnerligen högt belopp.81 
Skattetillägget kan också undantas om den skattskyldige har markerat den oriktiga 
uppgiften på ett sådant sätt att det framgår att denne är osäker på förhållandet. 

 
2. En oskäligt lång tid har förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att 
anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att denne kan lastas för 
dröjsmålet. Här har lagstiftaren tagit hänsyn till Europakonventionens sjätte 
artikel som stadgar att ”den enskilde skall tillförsäkras rättegång inom skälig 
tid”.82  Skatteverket anger i sin skrivelse ”Riktlinjer avseende vissa praktiska 
frågor i samband med överklagade beslut”, vilka handläggningstider som bör 
gälla vid överklagande av ett ärende.83 För ett ärende som inte kräver någon 
ytterligare utredning bör ett obligatoriskt omprövningsbeslut ha fattats inom en 
månad. Kräver ärendet ytterligare handläggning bör handläggningstiden inte 
överstiga en månad. Den tid som ur befrielsesynpunkt är intressant är ren liggtid. 

                                                 
76 Prop. 2002/03:106 s. 241f 
77 SKV 404 utgåva 3 s. 540f 
78 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 135 
79 Prop. 2002/03:106 s. 145 
80 SKV 404 utgåva 3 s. 543 
81 Prop. 2002/03:106 s. 140 
82 Prop. 2002/03:106 s. 145 
83 SKV 404 utgåva 3 s. 547 
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Oskälig tid? 

Vid bedömningen av om oskäligt lång tid förflutit lyfter Europadomstolen fram de 
tidpunkter som anses vara starttid och sluttid.84 Starttiden räknas från den tidpunkt 
då en formell anklagelse riktats mot den skattskyldige eller från den tidpunkt då 
myndighetens agerande har betydande verkningar för den enskilde. Exempel på 
en sådan omständighet är då en skattskyldig får del av Skatteverkets övervägande 
att ta ut skattetillägg. Sluttidpunkten är då den slutgiltiga domen eller beslutet är 
tillgängligt för den skattskyldige. En illustration av tidpunkterna redovisas nedan. 

 
 
Startpunkt Slutpunkt 
 
 
Formell anklagelse Slutgiltig dom 

 

 
Figur 1: Oskälig tid 

 
 
3. Felaktigheten eller underlåtenheten har även medfört att den skattskyldige fällts 
till ansvar för brott enligt skattebrottslagen.  Hel eller delvis befrielse från 
skattetillägg kan bli aktuellt om den skattskyldige dömts till böter eller fängelse 
till följd av den felaktiga uppgift som denne lämnat.85 En dom enligt SkBrL 
behöver inte ha vunnit laga kraft för att den skattskyldige ska kunna befrias från 
avgiften. Hel befrielse kan dock bara komma ifråga vid ”ytterst kännbara straff”. 
Under normala omständigheter ska som regel skattetillägget sättas ned till hälften. 
I de fall där skattetillägg påförts innan ett ärende avgjorts enligt SkBrL så är det 
domstolens uppgift att beakta skattetilläggets skälighet i proportion till den 
straffrättsliga följden.86 

 
En skattskyldig kan befrias från särskild avgift även när något yrkande inte framställts.87 
Skatteverket har, vid sin granskning, en skyldighet att ta hänsyn till bestämmelserna i 14§ 
även om den skattskyldige inte har begärt det. Bestämmelsen infördes från och med 1978 
års taxering.88 

3.1.6 Situationer där skattetillägg inte tas ut 
I 5 kap. 8 § TL regleras de situationer där skattetillägg inte ska tas ut. Lagstiftningen på 
detta område har bara ändrats i liten utsträckning sedan införandet 1972.  
Skattetillägg ska inte utgå om: 
 

                                                 
84 Prop. 2002/03:106 s. 145 
85 SKV 404 utgåva 3 s. 549 se även prop. 2002/03:106 s. 244 
86 Prop. 2002/03:106 s. 244 s 
87 5 kap. 15 § TL 
88 Prop. 1977/78:136 s. 171f 
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1. Felet beror på ett skrivfel som uppenbart framgår av självdeklarationen eller av 
något annat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt.89 Ett krav på 
skriftlighet infördes vid 1978 års taxering.90 Tidigare kunde även ett muntligt 
meddelande göra att den skattskyldige befriades från skattetillägget. Motivet till 
att införa ett krav på skriftlighet var att det kan vara svårt att fastställa vad parter 
uppgett muntligen. Kravet på skriftlighet ändrades vid 1998 års taxering till den 
nuvarande lydelsen på grund av att det nu blivit vanligt med elektronisk 
kommunikation. 
 

2. Den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas 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. Bestämmelsen infördes i 
samband med införandet av den förenklade självdeklarationen år 1985.91 
Anledningen till införandet var att taxeringen kunde bli felaktig även om den 
skattskyldige, eller den som lämnat kontrolluppgifterna, inte varit försumlig till 
den del den skattskyldige intygar att de kontrolluppgifter han/hon fått är riktiga.92 
Från införandet till och med 2004 års taxering gällde bestämmelsen endast 
inkomstslagen tjänst och kapital.93 Det bör påpekas att denna bestämmelse endast 
är tillämplig när Skatteverket, med ledning av kontrollmaterialet, kunnat fatta ett 
riktigt taxeringsbeslut. Krävs utredning, innan beslut kan fattas, ska istället 
skattetillägg utgå med tio procent vilket är en fjärdedel av normalbeloppet.94 
 

3. Om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte gäller någon 
uppgift i sak. Bestämmelsen infördes redan vid införandet av 
skattetilläggsbestämmelserna.95 I den ursprungliga lydelsen fanns också en 
uppräkning av sådana situationer som var att betrakta som bedömning av ett 
yrkande. Från början fanns dock ett krav på att yrkandet måste vara skriftligt. Den 
exemplifierande uppräkningen togs bort vid 2004 års taxering med motiveringen 
att en sådan uppräkning inte är vanlig förekommande i lagtext.96 Någon ändrad 
tillämpning avsågs dock inte. 

 
4. Om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften. Bestämmelsen 

fanns med vid införandet av skattetilläggssystemet.97 Motivet till bestämmelsen 
var att skattetillägg ska vara ett medel för att tvinga fram riktiga uppgifter för 
taxeringen. Därmed ansåg lagstiftaren att frivillig rättelse av felaktigheter bör 
medföra frihet från tillägg. Det bör påpekas att en frivillig rättelse inte har skett 
om den sker först sedan Skatteverket begärt upplysningar som rör den oriktiga 

                                                 
89 5 kap. 8 § TL 
90 Prop. 1977/78:136 s. 160 
91 Prop. 1991/92:43 s. 112 samt Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 111 
92 Prop. 1991/92:43 s. 112 
93 Prop. 2002/03:106 s. 238 
94 5 kap. 4 § andra stycket TL. samt Prop. 2002/03:106 s. 238 
95 Prop. 1971:10 s. 268f 
96 Prop. 2002/03:106 s. 238 
97 Prop. 1971:10 s. 269f 
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uppgiften.  
 

5. Om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller 
underlåtenheten är obetydligt. Även denna bestämmelse är i stort sett oförändrad 
sedan införandet av skattetilläggssystemet.98 Bestämmelsen fanns tidigare som ett 
ursäktlighetsrekvisit.99 Tidigare fick dock skattetillägget undantas med denna 
ursäktlighetsgrund, medan skattetillägget nu ska undantas.100  

3.2 Utredningsskyldighet 
Skatteverkets utredningsskyldighet fastställs i 3 kap. 1 § TL. Enligt nämnda paragraf 
skall Skatteverket se till att taxeringsärenden blir tillräckligt utredda, vilket är ett uttryck 
för den så kallade officialprincipen.101 Det innebär att om deklarationen innehåller 
motstridiga eller otydliga uppgifter eller om deklaranten gjort ett öppet yrkande skall 
Skatteverket se till att ärendet blir ordentligt utrett.102 Någon motsvarande bestämmelse 
finns inte i SBL. Däremot finns det i 8 § FPL en liknande princip som riktar sig till 
förvaltningsdomstolarna.  
 
För att grund för eftertaxering ska föreligga krävs, förutom att den skattskyldige har 
lämnat en oriktig uppgift, att det finns ett samband mellan oriktigheten och orsaken till att 
taxeringsbeslutet blivit felaktigt eller inte fattats.103 Det innebär att om en oriktig uppgift 
lämnats som borde ha aktualiserat Skatteverkets utredningsskyldighet så utgår i praktiken 
inget skattetillägg.104 I en sådan situation anses det så kallade orsakssambandet vara 
brutet. Orsakssambandet förekommer mycket sällan i domskäl. Anledningen till detta är 
att det oftast är uppenbart att det föreligger ett orsakssamband.105 

 

3.2.1 Officialprincipen i förvaltningsdomstolarna 
Officialprincipen stadgas i 8 § FPL och lyder: 
”Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar 
rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvisas.” 
 
Officialprincipen innebär att det är domstolen som ytterst ansvarar för utredningen i 
målet.106 Ansvaret sträcker sig olika långt i olika typer av mål. Rättens aktivitet kan 
variera beroende på:107 
 
 

                                                 
98 Prop. 1971:10 s. 271f 
99 Prop. 1991/92:43 s. 10 
100 Prop. 2002/03:106 s. 238 
101 Almgren-Leidhammar, Skatteprocessen s. 18 
102 Gäverth, SN 2005 s. 705 
103 Wennergren, SN 1996 s. 515 
104 Almgren-Leidhammar, Skatteförfarandet s. 4:16:4f 
105 Jfr Wennergren, SN 1996 s. 525 
106 Prop. 1971:30 s. 529 
107 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet s. 132. Se även Prop. 1971:30 s. 530 
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� Vilken typ av mål det rör sig om 
� Om det finns offentlig motpart i målet och 
� Om enskild part har ombud i målet 

 
Lagstiftaren menar att ovan nämnda omständigheter svarar väl mot formuleringen i 8 § 
första stycket FPL.108 Generellt kan domstolen vara mer behjälplig med utredningen när 
det rör sig om ett enpartsmål än i exempelvis skattemål, då det offentliga är motpart.109 
Behovet av vägledning för den enskilde anses vara större i underinstans än i överinstans. 
Förvaltningsdomstolens utredningsansvar gäller såväl gentemot enskild part som mot 
myndighet, varför domstolen kan be myndigheten att utveckla sin talan. 
 
Rätten har huvudansvaret för att tillse att mål blir så utredda som dess beskaffenhet 
kräver.110 I stor utsträckning ansvarar dock parterna själva för att ta fram utredningen i 
målet. Domstolen kan dock på eget initiativ vidta åtgärder för att skaffa fram material och 
information från andra myndigheter. Rätten har, till en följd av detta, i allmänhet till 
uppgift att ge besked om huruvida talan behöver kompletteras. 
 
I RÅ 1995 not 346 hade Skatteverket av misstag framställt ett annat yrkande än det 
avsedda. RR uttalade att det framställda yrkandet var helt oförenligt med de argument 
som Skatteverket anfört i överklagandet och i LR. Misstaget ansågs så uppenbart att KR 
borde ha utgått ifrån att yrkandet var felaktigt. Med anledning av detta och med stöd i 8 § 
FPL borde KR ha gett Skatteverket möjlighet att klargöra innebörden i sitt överklagande. 
RR beslutade att visa tillbaka målet till KR. 
 
Förvaltningsdomstolar är, liksom allmänna domstolar, som huvudregel bundna av 
parternas yrkanden.111 Föreligger det särskilda skäl får dock domstolen utan yrkande 
besluta till den enskildes fördel under förutsättning att det inte är till nackdel för något 
motstående enskilt intresse. 
 
Eftersom det är viktigt att en process avgörs snabbt och effektivt har lagstiftaren infört 
möjligheten att avvisa överflödigt material.112 Bestämmelsen infördes för att processen 
inte ska bli onödigt ”vidlyftig och långdragen”. En sådan bestämmelse kommer dock, 
enligt lagstiftaren, sannolikt inte utnyttjas i någon större utsträckning. Det bör påpekas att 
skriftlig utredning som sänds in till rätten från någon part i målet i allmänhet inte avvisas. 
 
Den huvudsakliga betydelsen av officialprincipen i skattemål är att parterna inte har 
någon åberopsbörda113. Det leder i sin tur till att domstolarna har ett visst ansvar för  
att ”saken som är föremål för prövning klargörs och avgränsas ordentligt”.  

                                                 
108 Prop. 1971:30 s. 529 
109 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet s. 132f 
110 Alhager, Rättskraft i skatteprocessen s. 27 
111 Alhager, Rättskraft i skatteprocessen s. 27 
112 Prop. 1971:30 s. 530 
113 Alhager, Rättskraft i skatteprocessen s. 26f 
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3.2.2 Officialprincipen i taxeringslagen 
3 kap. 1 § TL lyder: 
”Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.” 
En liknande bestämmelse fanns med redan i den taxeringslag som infördes taxeringsåret 
1957.114 Där stadgades att taxeringsintendenten vid besvär eller yttrande skulle foga 
tillgänglig utredning. Från 1979 års taxering infördes en bestämmelse, i 65 § GTL, att 
taxeringsnämnden skulle tillse att utredning gjordes.115 Utredningens omfattning 
framgick dock inte av förarbetet till lagen. 
 
Bestämmelsen i 3 kap. 1 § TL infördes från och med 1991 års taxering.116 Lagrummet 
innebar ingen egentlig skärpning av utredningsskyldigheten från Skatteverkets sida, utan  
bara en tydligare formulering jämfört med den tidigare lydelsen i 65 § GTL. En viktig 
princip i det nya taxeringsförfarandet är att utredningen ska utföras på Skatteverkets nivå. 
I förlängningen innebär det att ett ärende i princip ska vara färdigutrett innan det når 
domstolen. Utredningsskyldigheten måste dock anpassas till vad som är praktiskt möjligt 
med de resurser som Skatteverket har till sitt förfogande. Det går inte att fastställa exakta 
gränser för hur långtgående utredningsskyldigheten ska sträcka sig då omständigheterna 
varierar från fall till fall. I förarbetena uttalas inte vad som avses med ”tillräckligt 
utredda” men en avvägning får ske mellan den enskildes rättssäkerhet och Skatteverkets 
begränsade resurser.117 
 
I förarbetet påpekar lagstiftaren att utredningsskyldigheten bör vara mer omfattande då 
det rör sig om ett omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel.118 Är det den 
skattskyldige som yrkat ett avdrag ligger mycket av utredningsansvaret på denne. 
 
Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras vid anmärkningsvärda uppgifter.119 Om 
en skattskyldig lämnar en felaktig uppgift och uppgifterna inte är tillräckliga för att fatta 
ett korrekt beslut, skall uppgiften ändå inte anses oriktig i skattetilläggsbestämmelsernas 
mening. Förutsättningen är dock att uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan 
läggas till grund för ett beslut. Det är graden av vilseledande av Skatteverket som avgör 
omfattningen av utredningsansvaret.120 Är risken stor för vilseledande är 
utredningsansvaret litet. 
 
Har den skattskyldige inkommit med motstridiga uppgifter som aktualiserat Skatteverkets 
utredningsskyldighet skickar Skatteverket normalt en förfrågan där den skattskyldige 
ombeds inkomma med ytterligare upplysningar.121 Om den skattskyldige inkommer med 
sådana förklarande upplysningar bortfaller i regel grunden för uttag av skattetillägg. 
 

                                                 
114 Prop. 1956:150 s. 40 
115 Prop. 1977/78:181 s. 30 
116 Prop. 1989/90:74 s. 283f 
117 Almgren-Leidhammar, Skatteförfarandet s. 3:1:3 
118 Prop. 1989/90:74 s. 284 
119 Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 45 
120 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 132 
121 Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 131 



Teori och referensram 
 

26 

I RÅ 2002 ref. 20 hade ett bolag, utan att lämna några övriga upplysningar, yrkat avdrag 
för bokförda intäkter som inte var skattepliktiga. Efter förfrågan från Skatteverket 
framkom att det rörde sig om erhållna driftsbidrag. Bolaget hade dessutom redovisat 
föregående års bidrag och även beskattats för dessa. RR konstaterade att bolaget gjort en 
felaktig rättslig bedömning och att de yrkade avdragen saknade rättslig grund. RR 
menade att det var närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha godtagit avdragen då de 
bokförda intäkterna uppgick till mindre än hälften av dessa avdrag. Bolaget hade vidare 
lämnat klargörande besked vid förfrågan från Skatteverket. Förutsättningar för att påföra 
skattetillägg ansågs därför inte föreligga. 
 
I RÅ 2003 ref. 4 yrkade ett bolag avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar utan 
att närmare specificera vad yrkandet avsåg. Rätt att yrka avdrag för nedskrivningar av 
anläggningstillgångar föreligger bara i vissa speciella fall. Att en sådan rätt förelåg i 
förevarande fall motsades av övriga uppgifter i deklarationen. Skatteverkets 
utredningsskyldighet hade därför aktualiserats. Skattetillägg skulle därför inte utgå.  
 
I RÅ 2003 ref. 22 hade ett bolag underlåtit att lämna uppgifter om underlag för särskild 
löneskatt på pensionskostnader. I resultaträkningen hade bolaget tagit upp kostnader för 
löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt kostnader för AMF –och ITP-
avgifter. RR menade att det, för Skatteverket, borde ha stått klart att det i deklarationen 
inte funnits tillräckligt underlag för ett beslut om beskattning. RR ansåg att Skatteverket 
borde ha uppmärksammat bristen vid en normal granskning av deklarationsuppgifterna, 
vilket också skett. Skatteverket hade därmed fullgjort sin utredningsskyldighet. 
Skatteverket hade också, efter förfrågan, fått in de efterfrågade uppgifterna, varför grund 
för att påföra skattetillägg inte ansågs föreligga. 
 
I RÅ 2004 not 104 hade en skattskyldig avyttrat en fastighet som denne var delägare i 
utan att deklarera detta. Den skattskyldige hade sedan gjort en fyllnadsinbetalning på 
reavinstskatten. De övriga delägarna i fastigheten hade redovisat sina försäljningar. 
Dessutom hade Skatteverket fått in en underrättelse om sökt lagfart från annan myndighet. 
RR konstaterade att det faktum att den skattskyldige gjort en fyllnadsinbetalning på 
skatten, att de andra delägarna redovisat sina andelar av fastighetsförsäljningen och att 
Skatteverket erhållit underrättelse om avyttringen inte utgjorde sådana omständigheter 
som medförde utredningsansvar. Skattetillägg påfördes med 20 procent med hänvisning 
till att det rörde sig om en oredovisad fastighetsförsäljning. 

3.2.3 Kommunikationsprincipen 
Kommunikationsprincipen är en del av utredningsskyldigheten och kommer till uttryck i  
10 § FPL och i 3kap. 2 § TL. I TL lyder lagen:  
”Den skattskyldige skall ges tillfälle att yttra sig innan hans ärende avgörs, om det inte 
är onödigt.”  
I nämnda lagrum stadgas också att den skattskyldige har rätt att få del av uppgifter som 
tillförts målet av annan part. Han/hon ska också beredas tillfälle att yttra sig över de 
tillförda uppgifterna. Det nyss nämnda regleras i enlighet 17 § FL. Påpekas bör att 
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kommunikationsprincipen enligt FL aktualiseras endast när något nytt tillförts målet 
genom annan.122 Kommunikationsprincipen i TL är således mer långtgående än i FL. 
 
Kommunikationsplikten vid taxeringsärenden kom till uttryck i GTL i samband med RS-
reformen, en rationalisering av skatteadministrationen. Lagen trädde i kraft taxeringsåret 
1979.123 Där stadgades att den skattskyldige skulle ges tillfälle att yttra sig när det 
behövdes för nämndens beslut. Tidigare fick kommunicering med den skattskyldige 
endast underlåtas om ett yttrande från denne var uppenbart obehövligt. Motivet till 
ändringen som genomfördes i samband med RS-reformen var att 
deklarationsgranskningen annars kunde framstå som onödigt tungrodd. Den skattskyldige 
hade dock alltid rätt, både före och efter RS-reformen, att yttra sig innan beslut om 
särskild avgift fattades om det inte förelåg något hinder.124 Därigenom kan den 
skattskyldige uppmärksammas på de möjligheter som finns till befrielse från särskild 
avgift. 
 
I RÅ 1995 ref. 27 var det fråga om Skatteverket fullgjort sin kommunikationsskyldighet 
vid ett omprövningsbeslut. Skatteverket sände, till ett bolag, ut ett utkast till en 
revisionspromemoria. Till det bifogades ett meddelande att erinringar mot 
revisionspromemorian skulle sändas in till Skatteverket i Stockholm. Några erinringar 
kom aldrig in, varför en slutlig revisionspromemoria upprättades. Den slutgiltiga 
revisionspromemorian skickades till bolagets boxadress tillsammans med ett meddelande 
att ärendet nu skulle handläggas av Skatteverket på Gotland. Skatteverket på Gotland 
meddelade därefter ett omprövningsbeslut utan att ta kontakt med bolaget. 
Regeringsrätten konstaterade att det förhållande att bolaget inte bemött det utsända 
utkastet inte i sig innebar att bolaget godtagit uppgifterna. Skatteverket borde således ha 
gett bolaget möjlighet att bemöta den slutliga promemorian. Meddelandet om att ärendet 
skulle handläggas av en annan myndighet innehöll ingen tid när något yttrande från 
bolaget skulle inkomma. Meddelandet kunde därmed uppfattas som att Skatteverket på 
Gotland, som skulle ta över handläggningen av ärendet, skulle ta ny kontakt med bolaget 
innan beslut fattades. Skatteverket på Gotland hade således, enligt Regeringsrätten, inte 
fullgjort sin kommunikationsskyldighet.  

3.2.4 Uppgiftsskyldighet 
Den skattskyldiges uppgiftsskyldighet regleras i lagen om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter samt i förordningen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.125 I 3 
kap. 1 § LSK anges vad en självdeklaration ska innehålla. Den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet framgår av punkt sju i denna paragraf. Enligt denna bestämmelse ska 
den skattskyldige lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta ett riktigt 
taxeringsbeslut.126 Uppgiftsskyldigheten är ytterst beroende av den materiella 
skattelagstiftningen. Den skattskyldige har härigenom en skyldighet att styrka de 
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kostnader som denne gör avdrag för. Likaså måste den skattskyldige upplysa om intäkter 
som denne anser vara skattefria om det finns utrymme för olika uppfattningar i frågan.  
Uppgiftsskyldigheten är relativt långtgående och inte alltid lätt för den skattskyldige att 
förstå omfattningen av.127  
 
Uppgiftsskyldigheten har en avgörande betydelse för att avgöra om den skattskyldige har 
lämnat en oriktig uppgift enligt taxeringslagen.128 Innebörden av lagrummet är att den 
skattskyldige, för att undgå skattetillägg, måste lämna alla uppgifter som är av betydelse 
för taxeringen. Framgår det av uppgifterna att dessa är ofullständiga och behöver 
kompletteras kan Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras.129 
 
Om bristerna i deklarationen är sådana att Skatteverket, vid en normal granskning, finner 
anledning att ifrågasätta uppgifterna anses den skattskyldige inte ha lämnat oriktig 
uppgift.130 Skatteverkets utredningsskyldighet inträder då och den skattskyldige får 
därmed anses ha gjort ett oriktigt yrkande. En förutsättning är dock att den skattskyldige 
inte har lämnat en oriktig uppgift i sak som är relevant för taxeringsbeslutet. Har en sådan 
oriktig sakuppgift lämnats så tar inte Skatteverkets utredningsskyldighet över även om 
det föreligger oklarheter i deklarationen som normalt sett skulle föranleda det. 
 
I den gamla lagen (1990:325) om självdeklarationer och kontrolluppgifter hade 
bestämmelserna en annan utformning än idag. Tidigare lag stadgade att den skattskyldige 
bör lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för taxeringen. I och med införandet av 
den nya lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ställs större krav 
på uppgiftsplikten genom att den skattskyldige nu skall lämna dessa uppgifter. I praktiken 
innebär ändringen av lagrummet att den skattskyldige måste lämna alla uppgifter för att 
undgå skattetillägg.131 

3.2.5 Tillgängligt kontrollmaterial 
Vid införandet av skattetillägget år 1972 fanns det inga regler om mildring av 
skattetillägget om den oriktiga uppgiften hade kunnat rättas med, för Skatteverket, 
tillgängligt kontrollmaterial.132 Ganska snart därefter upptäcktes dock att skattetillägget 
slog för hårt och ovillkorligt. Lagstiftningen kom därför att ändras och från och med 1977 
års taxering infördes regler om mildring av skattetillägget, under förutsättning att den 
oriktiga uppgiften kunde rättas med kontrollmaterial i princip tillgängligt för Skatteverket. 
Motiveringen till möjligheten att sätta ner skattetillägget i dessa fall var att risken för 
skatteundandragande i förevarande fall var oväsentlig.133 Undantaget från dessa 
bestämmelser var när den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift i uppenbart syfte att 
undandra skatt eller om lättnaden skulle innebära att den skattskyldige undkom 
skattetillägg helt genom att beloppet understeg gränsbeloppet 100 kronor. 
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Motiveringen ”i uppenbart syfte” innebar alltså en nyhet på skattetilläggsområdet, genom 
att lagstiftaren införde ett uppsåtsrekvisit. När bestämmelserna om nedsättning av 
skattetillägget infördes framhöll lagstiftaren att det klart skall framgå av 
kontrollmaterialet att uppgiften är oriktig.134 Det räcker alltså inte med att det finns en 
misstanke om att den lämnade uppgiften är felaktig. I ett senare förarbete tillade 
lagstiftaren att det inte krävs att felets omfattning direkt framgår av materialet.135 
 
I den lagstiftning som var gällande fram till 1992 års taxering fanns exempel på sådant 
kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket.136 De exempel som gavs var 
taxeringsavi, den skattskyldiges självdeklaration för närmast föregående beskattningsår, 
för taxeringen tillgänglig underrättelse från annan taxeringsnämnd och kontrolluppgift 
som lämnats utan anmaning till ledning för den skattskyldiges taxering. Möjlighet gavs 
också att sätta ner skattetillägget till hälften om det med hänsyn till den enskildes 
ekonomiska och sociala situation skulle vara oskäligt att ta ut hela skattetillägget.137 Det 
bör påpekas att denna grund till nedsättning endast avsåg fysiska personer som 
beskattades enligt taxeringslagen. Vidare införde lagstiftaren en möjlighet att ta ut 
skattetillägg även i mål om taxering. Bestämmelsen skulle dock tillämpas restriktivt och 
endast tas ut om motsvarande tillägg skulle ha tagits ut om den oriktiga uppgiften 
skriftligen lämnats till ledning för taxeringen.  
 
Från och med 1992 års taxering skedde en uppmjukning av reglerna gällande för 
Skatteverket tillgängligt kontrollmaterial. 138 Lagstiftaren tyckte sig se att sanktionen för 
en viss typ av oriktig uppgift kunde variera mellan olika skattskyldiga. 
Granskningsarbetets tillvägagångssätt skiljde sig åt mellan olika kategorier av 
deklarationer. Exempelvis fanns ett utdrag ur bilregistret tillgängligt vid kontroll av 
enskilda näringsidkare och fåmansbolag. Motsvarande kontrollmaterial fanns dock inte 
när det gällde löntagare. Följden av detta blev att näringsidkarna kunde få en nedsättning 
av skattetillägget medan motsvarande möjlighet inte fanns för löntagarna. Lagstiftaren 
menade att lika försummelser borde sanktioneras på ett likartat sätt. Med denna 
utgångspunkt fastslogs att även mer allmänt material, tillgängligt för Skatteverket genom 
olika register, skulle beaktas. Uppräkningen av vad som skulle räknas som tillgängligt 
kontrollmaterial slopades, då en sådan uppräkning riskerar att snabbt bli föråldrad. 
 
I samband med den ändring av lagstiftningen som genomfördes från 2004 års taxering 
mjukades bestämmelserna för tillgängligt kontrollmaterial upp ytterligare.139 Bland annat 
sänktes uttagsnivåerna på skattetillägget för sådana oriktiga uppgifter som kan rättas med 
tillgängligt kontrollmaterial. Lagstiftaren ansåg att förekomsten av kontrollmaterial skulle 
få utökad betydelse vid bedömningen av om skattetillägg skulle tas ut. Vad beträffar en 
oriktig uppgift som kan rättas med tillgängligt kontrollmaterial som ska lämnas utan 
föreläggande ska skattetillägg inte alls tas ut. Förutsättningen för detta är att uppgiften 
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varit tillgänglig före utgången av november taxeringsåret. Motivet till denna nyordning är 
att risken anses som obetydlig att den skattskyldige lämnar en oriktig uppgift i sådana fall. 
Innebörden av själva begreppet ”tillgängligt kontrollmaterial” skall fortsatt avse samma 
sak som tidigare. Vad beträffar tidigare års deklarationer så är dessa att se som 
tillgängligt kontrollmaterial enligt 5 kap 4 § andra stycket TL.140 Enligt denna 
bestämmelse ska skattetillägget beräknas efter tio procent. Skattetilläggskommittén 
föreslog i sin utredning att skattetillägg inte skulle tas ut om fara för ett felaktigt 
beskattningsbeslut varit ringa med hänsyn till det kontrollmaterial som normalt är 
tillgängligt.141 Förslaget stödde sig på att skattetilläggssystemet bättre skulle anpassas till 
straffrättsliga principer. Regeringen menade dock att det var tillräckligt att 
bestämmelserna om skattetillägg uppfyller de rättssäkerhetskrav som 
Europakonventionen ställer.142 Farerekvisitet skulle dessutom innebära en mer 
komplicerad tillämpning av bestämmelserna. Därmed riskerar rättstillämpningen att bli 
oenhetlig. 
 
Innebörden av tillgängligt kontrollmaterial har fastslagits i flera regeringsrättsavgöranden. 
Nedan redogörs kort för två av dem 
  
I RÅ 2004 ref. 106 hade ett bolag vid en fastighetsavyttring underlåtit att minska 
omkostnadsbeloppet med tidigare medgivna värdeminskningsavdrag. Bolaget hade i sin 
deklaration yrkat ett skattemässigt avdrag för värdeminskning av byggnader. RR menade 
att detta förhållande i viss mån talade för att bolaget även tidigare år yrkat och medgivits 
avdrag för dessa byggnader. Det motsatta förhållandet, att avdrag tidigare inte medgivits, 
motsades inte direkt av uppgifterna i deklarationen. Sammantaget menade RR att 
Skatteverkets utredningsskyldighet inte hade aktualiserats i frågan om skattetillägg. 
Skatteverket hade dock haft terminalåtkomst till bolagets deklarationer från tidigare år 
där det gick att utläsa de tidigare värdeminskningsavdragen. En sådan åtkomst ansåg RR 
utgjorde tillgängligt kontrollmaterial. Skattetillägg utgick därför med 20 procent istället 
för normalbeloppet 40 procent. 
 
I RÅ 2004 ref. 107 hade ett bolag i sin deklaration gjort avdrag för ett outnyttjat 
underskott till vilket det saknade avdragsrätt, vilket i målet var ostridigt. Felet hade enligt 
bolaget begåtts på grund av en ägarförändring i bolaget. RR prövade endast om 
skattetillägget skulle undanröjas, nedsättas eller efterges. RR påpekar att en skattskyldigs 
deklaration från föregående år tidigare ansetts som normalt tillgängligt kontrollmaterial. 
Trots att den tidigare uppräkningen av exempel på sådant material numer tagits bort 
avsåg lagstiftaren inte att ändra på själva innebörden i begreppet ”kontrollmaterial”. En 
uppgift som upptäckts eller kunnat upptäckas i ett register som Skatteverket haft tillgång 
till anses vara sådant tillgängligt kontrollmaterial. Något krav på att materialet ska vara 
direkt tillgängligt ställs inte. Det förhållande att Skatteverket numera har deklarationer 
tillgängliga i beskattningsdatabasen, och därför inte längre har behov av att ta fram den  
fysiska deklarationen, såg inte RR som något skäl till att tolka 
begreppet  ”kontrollmaterial” på något annat sätt. Skatteverket kunde dock inte se i 
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tidigare deklarationer att bolaget genomgått en ägarförändring. Årsredovisningen, som 
inkommit efter förfrågan, sågs inte av RR som normalt tillgängligt 
kontrollmaterial. ”Risken för att felet inte skulle ha upptäckts framstår därför inte som 
obetydlig.” Bolaget påfördes skattetillägg på 40 procent, dvs. normalbelopp. 

3.3 Skattetillägg och Europakonventionen 
Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt 1995.143 Att Europakonventionen gäller 
som lag i Sverige innebär att den är direkt tillämplig. Det svenska skattetilläggets 
förenlighet med Europakonventionen har diskuterats de senaste åren.144 Frågan har då 
främst varit om skattetillägget ska ses som ett straff i enlighet med artikel 6 i 
konventionen. 
 
Regeringsrätten fastslog i RÅ 2000 ref. 66 att skattetillägget var ett straff och därmed 
omfattas av artikel 6 i Europakonventionen.145 Rätten fann även att skattetillägget var 
förenligt med artikel 6. Nämnas bör att Regeringsrätten vid den här tidpunkten 
behandlade fem mål angående skattetillägg i olika skatterättsliga författningar med 
avseende på förenligheten på artikel 6. I samtliga fall kom rätten till samma slutsats som i 
ovan nämnda rättsfall. Frågan kom dock senare att prövas i Europadomstolen. 
 
Europadomstolen har i två domar, Janosevic mot Sverige samt Västberga taxi och Vulic 
mot Sverige, från 23 juli, 2002 konstaterat att de svenska skattetilläggsbestämmelserna 
innefattas av artikel 6 i Europakonventionen.146 Domstolen konstaterar att skattetillägget 
utgör en anklagelse om brott i enlighet med denna artikel.147 Följden av detta blir att 
skattetilläggsförfarandet måste uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som ställs upp i artikel 
6. Sverige kan dock även fortsättningsvis betrakta skattetillägget som en administrativ 
sanktion, då det inte finns någon skyldighet enligt artikeln att behandla skattetillägget 
enligt de regler som gäller för straff, så länge rättssäkerhetskraven i Europakonventionen 
tillgodoses. 

3.3.1 Oskuldspresumtionen 
Europakonventionens artikel 6.2 stadgar att ”Var och en som blivit anklagad för brott 
skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts”.148 Med andra ord så 
skall ingen betraktas som skyldig till brott utan att en domstol har konstaterat hans/hennes 
skuld efter att denne har fått försvara sig mot sina anklagelser.149 I de ovan nämnda 
domarna konstaterar Europadomstolen att Sverige inte brutit mot oskuldspresumtionen 
när Skatteverket verkställt beslut utan domstolsprövning.150 Motivet som 
Europadomstolen anförde var att det i Europakonventionens artikel 6 i princip inte finns 
något hinder mot ett sådant förfarande. En stats bestämmelser om omedelbar 
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verkställighet måste dock hållas inom rimliga gränser så att den enskildes möjlighet att 
försvara sig i domstol inte försämras. 
 
Regeringsrätten fann i RÅ 2000 ref. 66 att de straffrättsliga grunderna, vid skattetillägg, 
inte är helt jämförbara med de subjektiva rekvisiten inom straffrätten. Rätten ansåg dock 
att de fall där skattetillägg bortfaller på rent objektiva grunder, anses ge den skattskyldige 
sådana möjligheter att undgå skattetillägg och att någon konflikt därmed inte uppkommer 
med den i artikel 6 stadgade oskuldspresumtionen. För domstolarna blir det därmed 
viktigt att göra en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning av om förutsättningar 
finns för att undanröja eller efterge skattetillägget.  
 
Skatteverket ska vid påförande av skattetillägg alltid ta hänsyn till subjektiva 
omständigheter för befrielse från skattetillägget oavsett om något yrkande om detta har 
inkommit eller ej.151 Det kan i praktiken uppfattas så att bevisbördan i verkligheten ligger 
på den skattskyldige då det sällan framkommer i Skatteverkets beslut vilka motiven är att 
befrielse från skattetillägg inte är aktuellt. Med anledning av de utökade 
befrielsegrunderna i den nya skattetilläggslagstiftningen ställs därmed ökade rättsliga 
krav på den skattskyldige att åberopa befrielsegrunderna. 

3.3.2 Tillgång till oavhängig och opartisk domstolsprövning 
Artikel 6.1, första meningen, i Europakonventionen stadgar följande: ”Var och en skall, 
vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot 
honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid 
och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”.152 
 
Europadomstolen anser, i domarna Janosevic mot Sverige och Västberga taxi och Vulic 
mot Sverige, att ett system där Skatteverket beslutar om skattetillägg, även om 
skattetillägget kan utgå med höga belopp, är förenligt med artikel 6.153 Förutsättningen är 
dock, enligt domstolen, att den skattskyldige kan få sin sak prövad av domstol som kan 
leva upp till de krav som ställs i artikel 6.1. Domstolen gör bedömningen att de 
administrativa domstolarna i Sverige i princip uppfyller dessa krav. 

3.3.3 Rättegång inom skälig tid 
Som tidigare nämnts ska var och en, enligt Europakonventionen, vara berättigad till en 
rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid. Det går inte att, utifrån 
Europadomstolens praxis, härleda en bestämd tidsfrist för vad skälig tid för ett avgörande 
är.154 Flera olika faktorer spelar in i Europadomstolens bedömning av vad som avses med 
skälig tid. Här kan nämnas fallets svårighetsgrad, den enskildes agerande i processen och 
myndighetens agerande i processen. I de två domarna från 2002 kom Europadomstolen 
fram till att Sverige, i förfarandet, hade brutit mot artikel 6.1.155 Domstolen konstaterar att 
handläggningstiden hos Skatteverket och länsrätten hade varit alltför lång. I fallet 
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Janosevic mot Sverige var den totala handläggningstiden i de här två instanserna fem år 
och nio månader. I fallet Västberga taxi mot Sverige var handläggningstiden nästan fem 
år, och för Vulic tog det fyra och ett halvt år innan länsrätten prövade ärendet. Mot 
bakgrund av de faktorer som Europadomstolen fäste vikt vid kom de fram till att varken 
fallens svårighetsgrad eller de enskildas agerande i processen motiverade de långa 
handläggningstiderna.  

3.3.4 Proportionalitetsprincipen 
”Proportionalitetsprincipen innebär i korthet att en åtgärd med avseende på sin art, 
styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som står att vinna 
med åtgärden.”156 
 
I svensk rätt kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 2 kap. 12 § andra stycket RF 
samt 2 kap. 18 § första stycket RF.157 2 kap. 12 § andra stycket lyder: 
”Begränsningar som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål 
som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller 
sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen…” 
 
I Europakonventionen nämns inte uttryckligen proportionalitetsprincipen. Den har trots 
detta fått stor betydelse i Europadomstolens praxis.158 Proportionalitetsprincipen har även 
inom det administrativa sanktionssystemet, haft betydelse.159 Bland annat baseras 
befrielsegrunderna på denna princip. Principen kommer, på detta område, främst till 
uttryck genom att en skattskyldig kan befrias från skattetillägg om det framstår som 
oskäligt att ta ut denna. 
 
I RÅ 2000 ref. 66 konstaterar regeringsrätten att kravet på proportionalitet har kommit till 
direkt uttryck i lagtexten genom rekvisitet uppenbart oskäligt, numera oskäligt (se kap. 
3.1.5). Det innebär att skattetillägget kan efterges om påföljden inte står i rimlig 
proportion till den försummelse som den uppgiftsskyldige gjort sig skyldig till eller om 
det av annan anledning framstår som stötande att ta ut tillägget.160 Rätten påpekar också 
att det skattetillägg som påförs aldrig kommer att överstiga ett belopp motsvarande viss 
bråkdel av den skattelättnad som den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten att lämna 
uppgift skulle ha medfört.161 Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att lagstiftningen 
angående skattetillägg innefattar en rimlig proportionalitetsavvägning samt att den ger 
nödvändigt utrymme för att låta en sådan avvägning få genomslag i det enskilda fallet.  
 

                                                 
156 Prop. 1987/88:65 s. 71 
157 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 178 
158 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 59 
159 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten s. 224 
160 Prop. 1991/92:43 s. 88 
161 RÅ 2000 ref. 66 



Empiri och analys 
 

34 

4. Empiri och analys 

Vi kommer i det här kapitlet att presentera åtta rättsfall med anknytning till Skatteverkets 
utredningsskyldighet och de befrielsegrunder som ligger till grund för en eventuell 
befrielse från skattetillägg. Varje rättsfallsreferat följs av en analys. Avsnittet kommer att 
avslutas med en sammanfattande analys. 

4.1 RÅ 2002 ref. 20 – Yrkat avdrag utan närmare förklaring 
översteg vida bokförda intäkter 

Bakgrund 
Ett bolag redovisade i sin deklaration, för 1993 års taxering, ett avdrag som var dubbelt 
så stort som rörelseintäkterna. Några övriga upplysningar lämnades inte. Efter utredning 
fann Skatteverket att det rörde sig om skattepliktiga driftsbidrag och påförde därför 
bolaget skattetillägg. 
 
RR 
Regeringsrätten fann att bolagets avdrag inte var rättsligt giltigt. Vidare konstaterade 
rätten att Skatteverket vid en normal granskning av deklarationen borde ha 
uppmärksammat en brist som denna, då det yrkade avdraget vida översteg bokförda 
intäkter. Regeringsrätten påtalar i sin dom att bolaget inkom med klargörande besked 
efter förfrågan. På grund av ovanstående fann Regeringsrätten att någon grund för 
påförande av skattetillägg inte fanns. 

4.1.1 Kommentar till RÅ 2002 ref. 20 
Regeringsrätten menar att det är uppenbart att avdraget i förhållande till de totala 
bokförda intäkterna inte gick att förena. Det framstod alltså som en så uppenbar brist att 
Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserades. Med stor sannolikhet har 
Regeringsrätten därmed utgått från 5 kap. 1 § andra stycket TL som stadgar att en uppgift 
inte ska anses vara oriktig om den är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till 
grund för ett beslut. I domen tar Regeringsrätten fasta på detta samt att bolaget, vid 
förfrågan, lämnade klargörande besked i frågan. 

4.2 RÅ 2002 not. 117 – Motstridiga uppgifter i deklarationen 
Bakgrund 
En skattskyldig hade, för taxeringsåret 1993, underlåtit att redovisa en skuld till sitt eget 
fåmansbolag. Han hade, på blanketten, kryssat för ”nej” på frågan om han hade lån i 
bolaget, trots att han hade det. Efter förfrågan från Skatteverket upplyste den 
skattskyldige om lånet i fråga. Skatteverket beskattade honom för förbjudet lån och 
påförde skattetillägg. 
 
RR 
Regeringsrätten menade att det framstod som närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha 
godtagit uppgiften utan närmare utredning, då uppgiften motsades av att han i 
självdeklarationen uppgivit en skuld till bolaget. Den skattskyldige hade, vid 
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Skatteverkets fullgörande av utredningsskyldigheten, inkommit med klargörande 
uppgifter. På grund av ovanstående fanns ej grund för att påföra skattetillägg. 

4.2.1 Kommentar till RÅ 2002 not. 117 
Vi kan konstatera att när motstridiga uppgifter i deklarationen föreligger så aktualiseras 
Skatteverkets utredningsskyldighet.162 När den skattskyldige sedan, efter förfrågan, 
lämnar klargörande uppgifter och därmed frångår sitt ursprungliga yrkande ska 
skattetillägget normalt undanröjas. 

4.3 RÅ 2003 ref. 4 – Yrkat nedskrivning av anläggningstillgångar 
utan närmare förklaring 

Bakgrund 
Ett bolag yrkade i självdeklarationen, för taxeringsår 1997, avdrag för nedskrivning av 
anläggningstillgångar utan att specificera vad yrkandet avsåg. I bolagets balansräkning 
fanns inga anläggningstillgångar redovisade. Enligt Skatteverkets uppfattning hade 
bolaget, genom att inte ange vad yrkandet avsåg, lämnat en oriktig uppgift. Skatteverket 
påförde bolaget skattetillägg, i enlighet med 5 kap. 6 § TL, uppgående till 20 procent av 
ett underlag som utgjorde en fjärdedel av 1 239 500 kronor, vilket motsvarar den 
minskning av bolagets underskott som rättelsen av den oriktiga uppgiften medfört. Efter 
omprövning sattes skattetillägget ned till tio procent av ett underlag som utgjorde en 
fjärdedel av 1 246 540 kronor. 
 
Kammarrätten fann, med en samlad bedömning att någon risk för skatteundandragande 
inte förelåg. Skattetillägget skulle därför efterges helt, med hänsyn till att det skulle vara 
uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. 
 
Skatteverket yrkade i Regeringsrätten att syftet med skattetillägget bland annat är att 
åstadkomma korrekta deklarationer. Dessutom skulle skattetillägg aldrig kunna påföras 
då ett underskott uppstått på grund av ett periodiseringsfel om bestämmelserna tillämpas 
så som kammarrätten gjort. Bolaget hävdade att uppgiften inte vid något tillfälle inneburit 
en risk för skatteundandragande. Dessutom menade bolaget att, då något skattebelopp 
inte undandragits, beloppet var att anse som obetydligt. Därför skulle inte skattetillägg tas 
ut alls. 
 
RR 
Regeringsrätten menade att den skattskyldige har en långtgående plikt att lämna de 
uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna uppmärksamma det skatterättsliga 
problemet. Regeringsrätten menade att det åligger den skattskyldige att lämna 
upplysningar om relevanta sakförhållanden eller i vart fall lämna så mycket information 
att Skatteverket kan uppmärksamma det skatterättsliga problemet. Likaså har 
Skatteverket ett utredningsansvar, enligt 3 kap. 1 § TL. Rätt till avdrag för nedskrivning 
av anläggningstillgångar finns bara i ett fåtal speciella fall. Bland annat gäller detta 
tillgångar i samband med byggnadsrörelse. Att det i det här fallet rörde sig om sådana 
tillgångar motsades av övriga uppgifter i deklarationen. Rätten tog upp tre situationer där 

                                                 
162 Se kap. 3.2.2 s. 25 samt Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 131 
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ett avdrag av det här slaget är tillåtet. Regeringsrätten menade att Skatteverket inte utan 
vidare utredning kunde godta bolagets uppgifter. Bolaget inkom med uppgifter om vad 
avdragen avsåg, vid Skatteverkets fullgörande av sin utredningsskyldighet. Med hänsyn 
till ovanstående  kunde förutsättningarna för att påföra skattetillägg inte anses föreligga.  

4.3.1 Kommentar till RÅ 2003 ref. 4 
Regeringsrätten har i det här målet baserat sitt beslut på andra grunder än tidigare instans. 
De lägger stor vikt vid hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet sträcker sig i 
förhållande till den skattskyldiges uppgiftsplikt. I de fall där en uppgift är så orimlig att 
den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut ska den inte anses oriktig i 
skatterättslig mening. Vid anmärkningsvärda uppgifter aktualiseras Skatteverkets 
utredningsskyldighet.163 I målet påtalar Regeringsrätten att den skattskyldige, vid 
Skatteverkets fullgörande av sin utredningsskyldighet, inkommit med klargörande 
uppgifter. Regeringsrätten konstaterar vidare att utredningsskyldigheten inträder vid 
motstridiga uppgifter i deklarationen. Regeringsrätten torde ha tagit fasta på att det inte 
föreligger en oriktig uppgift om den skattskyldige gör ett oriktigt avdrag, när de uppgifter 
i övrigt som lämnats är sådana att rätten till avdrag kan bedömas korrekt med ledningen 
av uppgifterna.164  
 
Regeringsrätten ger inget klart besked om när uppgifter kan anses vara motstridiga i fall 
som ovan. Det vill säga ett sådant fall där avdragsrätt i allmänhet inte finns annat än i 
mycket speciella fall. Rätten anger i sitt domskäl att nedskrivningarnas giltighet motsades 
av övriga uppgifter i deklarationen. I detta fall så bestod de övriga uppgifterna av 
uppgifter i balansräkningen som motsade nedskrivningen. Domslutet kan ses som ett 
tecken på att Skatteverkets utredningsskyldighet är tämligen långtgående då det finns fler 
situationer, än de av Regeringsrätten nämnda situationerna, när ett avdrag av det aktuella 
slaget är tillåtet.165 På grund av att nedskrivningen är så pass ovanlig till sin karaktär 
aktualiserades utredningsskyldigheten trots att bolaget hade lämnat en klart bristfällig 
deklaration. I detta fall vägde alltså utredningsskyldigheten tyngre än den skattskyldiges 
uppgiftsplikt. 
 
Det är viktigt att poängtera att detta mål avsåg taxeringen 1997, vilket har betydelse för 
bedömningen av uppgiftsplikten eftersom lagens ordalydelse beträffande uppgiftsplikten 
ändrades från och med 2002 års taxering.166 Om målet hade avsett taxeringen 2002 eller 
senare kanske utgången hade blivit en annan då det nu ställs högre krav på 
uppgiftsplikten. 

4.4 RÅ 2003 ref. 22 – Ej redovisat alla uppgifter 
Bakgrund 
Ett bolag hade, i sin självdeklaration för 1999 års taxering, underlåtit att lämna uppgifter 
om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. De hade inte heller lämnat 
uppgift om inkomst av näringsverksamhet på blankettens första sida. Resultaträkningen 

                                                 
163 Se kap. 3.2.2 s 24  samt Almgren-Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s. 45  
164 Se kap 3.1.2 s 15 samt prop. 2002/03:106 s. 233 
165 Jfr Gäverth, Festskrift till Nils Mattsson s. 165 
166 Se kap. 3.2.4 samt prop. 2001/02:25 s. 163 
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visade att bolaget haft kostnader för löner och andra ersättningar, samt pensioner och 
kostnader för AMF- och ITP-avgifter. Skatteverket höjde bolagets underlag för särskild 
löneskatt på pensionskostnader och inkomst av näringsverksamhet samt skattetillägg 
baserat på höjningen av underlaget för särskild löneskatt. Efter förfrågan från 
Skatteverket inkom bolaget med uppgifter som kunde läggas till grund för ett riktigt 
taxeringsbeslut. 
 
Skatteverket menade att underlaget för särskild löneskatt inte kan fastställas utifrån den 
bifogade resultaträkningen. Utredningsskyldigheten kunde heller inte aktualiseras då ett 
negativt underlag kan dras av mot följande år, vilket kan innebära att underlaget, som i 
det här fallet, inte redovisas samtidigt som pensionskostnaderna. 
 
RR 
Regeringsrätten menade att det borde ha stått klart för Skatteverket att de i avsaknad av 
de nämnda uppgifterna inte hade tillräcklig grund för beslut om beskattning. 
Regeringsrätten framhåller också att det får anses närmast uteslutet att Skatteverket vid 
en normal granskning av deklarationen inte skulle ha uppmärksammat en brist av detta 
slag. Härav följde Skatteverkets skyldighet att se till att ärendet blir tillräckligt utrett, 
vilket också skedde. Förutsättningarna för påförande av skattetillägg ansågs därmed inte 
föreligga. 

4.4.1 Kommentar till RÅ 2003 ref. 22 
Av domskälen går att utläsa att avsaknad av uppgifter inte nödvändigtvis utgör skäl för 
påförande av skattetillägg. Likaså kan vi konstatera att Skatteverkets 
utredningsskyldighet aktualiseras när de lämnade uppgifterna inte utgör tillräcklig grund 
för beslut om beskattning. Bristen i bolagets deklaration var så anmärkningsvärd att 
graden för vilseledande ansågs som låg.  Det bör påpekas att bolaget, efter förfrågan, 
inkom med kompletterande uppgifter som kunde läggas till grund för ett riktigt 
taxeringsbeslut, vilket förmodligen hade betydelse för utgången i målet.167 

4.5 RÅ 2004 ref. 11 - Yrkat nedskrivning av anläggningstillgångar 
utan närmare förklaring 

Bakgrund 
Ett bolag hade, för taxeringsåret 1999, yrkat avdrag för nedskrivning av 
anläggningstillgångar med 11 361 900 kronor samt kursförlust uppgående till 4 389 884 
kronor i räkenskapsschema. Efter förfrågan från Skatteverket godtog bolaget att 
nedskrivningen återfördes till beskattning samt att avdraget för valutakursförluster 
återfördes. Bolaget uppgav att de inkommit med en rättad deklaration till Skatteverket 
den 18 november, där de hade återfört samtliga nedskrivningar till beskattning, vilket 
ifrågasattes av Skatteverket. Bolaget påpekade inte förrän sent i utredningen att de sänt in 
en rättad deklaration. Bolaget hävdade att Skatteverket måste visa, bortom allt rimligt 
tvivel, att någon ny rättad deklaration inte inkommit. Bolaget hänvisade här till att 
länsrätten i ett flertal domar kommit fram till att skattetillägg är att betrakta som straff 
enligt Europakonventionen, varför bevisbördan vilar på Skatteverket. Vidare tyckte 

                                                 
167 Se kap. 3.2.3 s. 25 samt Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 131 
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bolaget att misstaget var att anse som ursäktligt. Skattetillägget var oskäligt på så vis att 
det inte stod i rimlig proportion till felaktigheten och bör därmed, enligt bolaget, efterges. 
De sammanlagda avdragen uppgick till mer än bolagets omsättning. Därmed skulle det 
anses som närmast uteslutet att avdragsyrkandet godtas av Skatteverket utan närmare 
utredning. 
 
KR 
Kammarrätten menade att de yrkade avdragen i förhållande till omsättningen och andra 
uppgifter i deklarationen inte var tillräckligt uppseendeväckande för att aktualisera 
Skatteverkets utredningsskyldighet. När det gäller bevisbördan för den rättade 
deklarationen påtalar kammarrätten att den som påstår sig ha lämnat in handlingen i rätt 
tid har betydlig större möjligheter att bevisa detta än motparten. Praxis har utvisat att 
bevisbördan, i ett fall som detta, ligger på den skattskyldige. Det faktum att bolaget inte 
hänvisade till den rättade deklarationen i ett tidigare skede talar, enligt rätten, starkt emot 
att bolaget skulle ha inkommit med deklarationen före det att de fick kännedom om 
Skatteverkets utredning. Bolaget kunde därför inte anses ha lämnat en frivillig rättelse. 
När det gäller skattetillägget i proportion till felaktigheten konstaterar kammarrätten att 
enbart skattetilläggets storlek inte är skäl nog för befrielse enligt 5 kap. 6 § TL. 
Kammarrätten fann inte något skäl att befria bolaget från skattetillägget. 
 
RR 
Regeringsrätten hänvisar till RÅ 2003 ref. 4 där det var fråga om en liknande situation. 
Skillnaden var den att i det fallet motsades nedskrivningen av övriga uppgifter i 
deklarationen. Regeringsrätten menade, i det nu aktuella målet, att deklarationen inte var 
motsägelsefull i den bemärkelsen. Därmed kan inte Skatteverkets utredningsskyldighet 
anses ha aktualiserats. Efter förfrågningar från Skatteverket godtog bolaget att avdraget 
återfördes till beskattning. I övrigt instämde Regeringsrätten med tidigare instans. 

4.5.1 Kommentar till RÅ 2004 ref. 11 
Den nedskrivning som bolaget i detta mål gjort är, precis som i RÅ 2003 ref. 4, en 
ovanlig nedskrivning som främst tillämpas i byggnadsrörelse. Skillnaden är att i det 
aktuella målet fanns inga uppgifter som talade emot att nedskrivningarna var tillåtna. 
Därmed fanns större möjlighet för Skatteverket att utgå ifrån att uppgifterna var korrekta. 
Skatteverkets utredningsskyldighet hade därmed inte aktualiserats. 
 
Eftersom avdraget inte motsades av övriga uppgifter och inte heller utmärkte sig på något 
betydande sätt så var graden av vilseledande troligen stor i jämförelse med det avdrag 
som aktuellt i målet RÅ 2003 ref. 4.168 Därav följer att Skatteverkets utredningsansvar 
minskar. Då det är den skattskyldige som har yrkat avdraget så vilar mycket av 
utredningsansvaret på denne.169  Eftersom Skatteverket inte fann anledning att ifrågasätta 
uppgifterna vid en normal granskning ansågs den skattskyldige ha lämnat en oriktig 
uppgift. 

                                                 
168 Se kap. 3.2.2 s. 24 samt Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott s. 132 
169 Se kap. 3.2.2 s. 24 samt prop. 1989/90:74 s. 284 
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4.6 RÅ 2004 ref. 106 – Tidigare års deklaration utgör normalt 
tillgängligt kontrollmaterial 

Bakgrund 
Ett bolag hade, i sin deklaration för taxeringsår 1998, yrkat avdrag för realisationsförlust 
vid avyttring av tre fastigheter med sammanlagt 1 359 753 kronor. Skatteverket menade 
att avdraget rätteligen skulle uppgå till 926 754 kronor och påförde bolaget skattetillägg 
uppgående till 40 procent av mellanskillnaden. Under utredningen framkom att bolaget 
underlåtit att minska omkostnadsbeloppet med tidigare års värdeminskningsavdrag. 
Skatteverket menade att bolaget därigenom hade lämnat en oriktig uppgift och att grund 
för påförande av skattetillägg fanns. Bolaget hävdade att Skatteverket, vid granskning av 
deklarationen, hade kunnat upptäcka felet. Bolaget ansåg att bristen i deklarationen på ett 
tydligt sätt framgick och att Skatteverkets utredningsskyldighet därmed skulle ha 
aktualiserats. Därigenom hade ingen oriktig uppgift lämnats. 
 
Bolaget menade att påförande av skattetillägg vid denna typ av fel, som de menar är ett 
rent förbiseende, skulle vara stötande och i strid med proportionalitetsprincipen i 
Europakonventionen. Skatteverket medgav att beräkna skattetillägget efter 20 procent 
istället för 40 procent, då bolagets deklaration för föregående beskattningsår funnits 
tillgänglig i beskattningsdatabasen. Däremot ansåg Skatteverket inte att det i det aktuella 
fallet fanns en sådan brist eller motsägelse som var fallet i domarna RÅ 2003 ref. 4 och 
RÅ 2003 ref. 22. Därmed kunde bolaget inte helt befrias från skattetillägg.  
 
RR 
Regeringsrätten ansåg att det inte gick att utesluta att Skatteverket skulle ha godtagit 
deklarationen i befintligt skick. Något sådant utredningsansvar som har betydelse för om 
skattetillägg ska påföras kan inte, enligt Regeringsrätten, anses ha uppkommit. 
Omständigheterna var därmed inte sådana att skäl för befrielse förelåg. Skatteverket har i 
utredningen haft terminalåtkomst till bolagets deklarationer från tidigare år som är att 
anse som normalt tillgängligt kontrollmaterial enligt TL. Risken för att felet i bolagets 
deklaration inte skulle ha upptäckts bedömde rätten som obetydligt. Regeringsrätten fann 
att skattetillägg skulle påföras med 20 procent istället för 40 med hänsyn till det 
tillgängliga kontrollmaterialet. 

4.6.1 Kommentar till RÅ 2004 ref. 106 
I målet har bolaget inte markerat den specifika uppgiften och uppgifterna har inte varit 
otydliga. Däremot har redovisningen avvikit från vad som kan anses normalt. Trots det 
har inte Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserats då de i deklarationen lämnade 
uppgifterna inte varit motstridiga.170 Vidare kan konstateras att Skatteverket hade kunnat 
rätta uppgifterna med hjälp av tillgängligt kontrollmaterial, i detta fall tidigare års 
deklarationer, vilket föranledde att skattetillägget sattes med hälften, det vill säga 20 
procent. Med den lagstiftning som trädde i kraft taxeringsåret 2004 så hade skattetillägget 
beräknats med tio procent av underlaget istället för 20 procent.171   

                                                 
170 Se kap. 3.2  s. 22 samt Gäverth, SN 2005 s. 705 
171 Se kap 3.2.5 s. 28 samt prop. 2002/03:106 s. 234 
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4.7 RÅ 2005 ref. 7 – Uppenbart oskäligt 
Bakgrund 
Ett holdingbolag hade, för 1997 års taxering, yrkat avdrag för nedskrivning av 
anläggningstillgångar uppgående till 16 miljoner kronor. Efter förfrågan från Skatteverket 
framkom att bolaget hade mottagit en skattefri utdelning från ett dotterbolag på nämnda 
summa. Samtidigt gjordes en nedskrivning med samma belopp avseende aktier i 
dotterbolaget. Bolaget medgav att de inte haft rätt till avdraget avseende 
anläggningstillgångar. Avsikten med de två transaktionerna var, enligt bolaget, att göra 
en kvittning. Någon skattevinst uppkom därmed inte. Med anledning av detta ansåg 
bolaget att det var uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Skatteverket återförde 
nedskrivningen till beskattning och minskade det skattemässiga resultatet med den 
skattefria utdelningen. Vidare påförde Skatteverket skattetillägg på 40 procent av den 
skatt som belöper på en fjärdedel av 16 miljoner kronor. 
 
RR 
Regeringsrätten konstaterade att holdingbolagets anläggningstillgångar, enligt 
räkenskapsschema, uppgick till drygt 58 miljoner kronor. Övriga tillgångar uppgick till 
cirka 137 000 kronor. Mot bakgrund av detta menade Regeringsrätten att det inte 
framstod som uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta avdragen utan ytterligare 
utredning. 
 
När det gäller om skattetillägget kan anses uppenbart oskäligt konstaterade 
Regeringsrätten att någon skattevinst inte hade uppkommit genom bolagets förfarande. 
Vidare ansåg Regeringsrätten att skattetillägget storlek inte stod i rimlig proportion till 
den försummelse som den skattskyldige gjort sig skyldig till. Rätten ansåg därför att det 
vore uppenbart oskäligt att skattetillägg skulle utgå. 

4.7.1 Kommentar till RÅ 2005 ref. 7 
Då det i deklarationen gjorda avdraget inte motsades av övriga uppgifter i deklarationen 
ansåg Regeringsrätten att Skatteverkets utredningsskyldighet inte hade aktualiserats, 
vilket stämmer väl överens med Regeringsrättens hållning i de ovan refererade målen. 
 
Något som är intressant i det här rättsfallet är att Regeringsrätten har bedömt om det 
skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut avgiften med hänsyn till dess storlek i proportion 
till felaktigheten. En anledning till att skattetillägg kan efterges är om den skattskyldige 
vunnit bifall i någon av de två första instanserna.172 I detta fall hade den skattskyldige 
vunnit bifall i länsrätten. Likaså kan skattetillägget efterges om skattevinsten, på grund av 
den oriktiga uppgiften, är att anse som begränsad.173 Den skattskyldige har i detta fall inte 
gjort någon skattevinst alls. Som ett led i anpassningen till Europakonventionen har nu 
begreppet uppenbart tagits bort för att ytterligare öka möjligheten att undanröja 
skattetillägg.174 

                                                 
172 Se kap. 3.1.5 s. 19 samt prop. 2002/03:106 s. 145 
173 Se kap. 3.1.5 s. 19 samt SKV 404 utgåva 3 s. 543 
174 Se kap. 3.1.5 s. 18 samt prop. 2002/03:106 s. 143f 
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4.8 RÅ 2005 not. 4 – Felaktiga uppgifter i deklarationen 
Bakgrund 
En skattskyldig hade av sitt bolag erhållit en fastighet varvid bolaget erhöll en fordran på 
denne. Efter avstyckning sålde den skattskyldige tillbaks en del av fastigheten till bolaget 
varvid en skuld till den skattskyldig uppkom för bolaget. Vid 1994 års taxering uppgav 
den skattskyldige att denne inte hade ett lån i bolaget. I samma deklaration uppgav den 
skattskyldige att bolaget hade en fordran på honom. 
 
RR 
Regeringsrätten konstaterade att det var ostridigt att det var frågan om ett lån från bolaget. 
Lånet var att anse som ett förbjudet lån som skulle beskattas hos den skattskyldige. 
Regeringsrätten menade att det framstod som närmast uteslutet att uppgiften att han inte 
hade något lån i bolaget skulle ha godtagits utan vidare utredning då han uppgivit att han 
förvärvat fastigheten samt att bolaget hade en fordran på honom. Efter förfrågan från 
Skatteverket hade den skattskyldige upplyst Skatteverket om det rätta förhållandet. 
Regeringsrätten fann på grund av ovanstående att det inte fanns grund att påföra 
skattetillägg. 

4.8.1 Kommentar till RÅ 2005 not. 4 
Återigen är det frågan om motstridiga uppgifter i deklarationen. Motstridiga uppgifter 
leder till att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras.175 Regeringsrätten nämner 
även i detta fall att den skattskyldige, efter förfrågan från Skatteverket, upplyst om det 
rätta förhållandet. Sammantaget bedömer Regeringsrätten att skattetillägg då inte ska 
utgå. 

4.9 Övergripande analys av de presenterade rättsfallen 
Utifrån de rättsfall vi refererat kan vi se att Regeringsrätten lagt stor vikt vid om det 
föreligger motstridiga uppgifter i deklarationen, för att fastställa om Skatteverkets 
utredningsskyldighet har aktualiserats. Ett sådant förhållningssätt stämmer väl överens 
med lagstiftarens intentioner.176 Vidare går det att utläsa ur rättsfallen att det inte alltid är 
så lätt att fastställa när motstridiga uppgifter föreligger. I tre av de sex rättsfall som vi har 
refererat så var det fråga om nedskrivning av anläggningstillgångar, vilket bara är tillåtet i 
några få speciella fall. Regeringsrätten lade stor vikt vid om Skatteverket, vid en normal 
granskning av deklarationen, hade kunnat uppmärksamma felaktigheten med hjälp av 
övriga uppgifter i deklarationen. Bara i ett av de fall som handlade om nedskrivning av 
anläggningstillgångar, RÅ 2003 ref. 4, ansåg Regeringsrätten att det var möjligt för 
Skatteverket att vid en normal granskning uppmärksamma bristen. Bedömningen 
grundades på att motstridiga uppgifter i deklarationen förelåg i RÅ 2003 ref. 4, men inte i 
de övriga fallen. 
 
I de fall där den skattskyldige efter förfrågan från Skatteverket har lämnat klargörande 
besked har Regeringsrätten varit noga med att återge det i sina domskäl. Vi tolkar det 

                                                 
175 Se kap. 3.2 s. 22 samt Gäverth, SN 2005 s. 705 
176 Se kap. 3.2 s. 22 jfr Prop. 1955:160 s. 162 
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som att det är en faktor som väger till den skattskyldiges fördel vid bedömningen om 
skattetillägg kan efterges. 
 
Vad beträffar begreppet oriktig uppgift så säger lagstiftaren bland annat att utelämnande 
av uppgifter är att betrakta som oriktig uppgift.177 Vidare säger lagstiftaren att en 
utelämnad uppgift inte nödvändigtvis behöver innebära att en oriktig uppgift har lämnats 
om övriga uppgifter är tillräckliga för att ett riktigt taxeringsbeslut ska kunna fattas.178 
Exempel på en sådan tillämpning kan vi utläsa från fallen RÅ 2002 not. 117 samt RÅ 
2003 ref. 22.  
 
 
 
 

                                                 
177 Se kap. 3.1.2 s. 15 samt 5 kap. 1 § TL 
178 Se kap. 3.1.2 s. 15 samt Prop. 2002/03:106 s. 117 
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5. Slutsatser 

Vi ska i detta kapitel presentera de svar som undersökningen gett oss samt föra en kort 
diskussion kring dessa. 

 
Skattetillägget som en administrativ sanktionsavgift infördes i Sverige år 1972. 
Anledningen till att ett sådant system infördes var dels att säkerställa att de skattskyldiga 
fullgjorde sin uppgiftsplikt och dels minska belastningen på domstolarna. För att 
skattetillägg ska kunna utgå krävs att en oriktig uppgift har lämnats i enlighet med 5 kap. 
1 § TL. Om en oriktig uppgift har lämnats men motsägs av övriga uppgifter i 
deklarationen så anses den inte vara en oriktig uppgift i den bemärkelse som åsyftas i 
taxeringslagen. Förutsättningen är dock att uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte 
kan läggas till grund för ett beslut. En sådan omständighet har vi belyst i RÅ 2003 ref. 4. 
 
Vi kan konstatera att Skatteverkets utredningsskyldighet är relativt omfattande. Likaså är 
den skattskyldiges uppgiftsplikt tämligen långtgående. Det är svårt att avgöra var gränsen 
går mellan uppgiftsplikten och utredningsskyldigheten. Vi kan dock konstatera att 
uppgiftsplikten har utökats på senare år genom den nya formuleringen i 3 kap. 1 § LSK. I 
förlängningen kommer detta leda till att det ställs högre krav på den skattskyldiges 
uppgiftsplikt. Vi tror att detta innebär att vi i framtiden kommer att se flera 
regeringsrättsavgöranden där uppgiftsskyldigheten väger tyngre än Skatteverkets 
utredningsskyldighet. I sammanhanget bör nämnas att Regeringsrätten ännu inte prövat 
ett mål enligt den nya lagstiftningen. Vi kan se att omfattningen av 
utredningsskyldigheten har varit föränderlig över tiden och kommer att fortsätta att vara 
så. Anledningen är att utredningsskyldigheten ska anpassas till Skatteverkets resurser 
såsom personal och tekniska hjälpmedel. 
 
En annan faktor som påverkar Skatteverkets utredningsskyldighet, enligt de refererade 
rättsfallen, är risken för vilseledande av Skatteverket, det vill säga hur stor risken är att 
Skatteverket inte upptäcker felaktigheten. Vid en hög grad av vilseledande är 
Skatteverkets utredningsskyldighet låg och vice versa. Är risken för skatteundandragande 
låg, som i fallet RÅ 2005 ref. 7, samtidigt som skattetillägget är relativt betungande för 
den skattskyldige, kan avgiften efterges med oskälighetsgrunden. 
 
Den skattskyldige kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om felaktigheten anses 
som ursäktlig eller oskälig. Ett sådant fall var RÅ 2005 ref. 7 där skattetillägget 
undanröjdes helt med hänsyn till att avgiften inte stod i rimlig proportion till 
felaktigheten.  Regeringsrätten uttalade i RÅ 2003 ref. 4 att uppgiftsplikten enligt LSK 
är ”tämligen långtgående”. Som vi tidigare påpekat har den skattskyldiges uppgiftsplikt 
skärpts ytterligare från och med 2002 års taxering. Lagstiftaren uttalar att den 
skattskyldige måste lämna alla uppgifter för att undgå till exempel skattetillägg. I 
proposition 1977/78:136 uttalade departementschefen att kravet på uppgiftslämnande inte 
kan drivas alltför långt. Lagrådet uttalade i remissbehandlingen till LSK att 
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formuleringen bör borde behållas även i framtiden. Lagstiftaren valde dock att ändå 
utöka uppgiftsskyldigheten. 
 
I sammanhanget bör beaktas att i och med den nya taxeringslagstiftningen infördes fler 
befrielsegrunder, vilket kan leda till att befrielsegrunderna i framtiden får ökad betydelse 
medan utredningsskyldighetens betydelse minskar. Utvidgningen av befrielsegrunderna 
gjordes som ett led i Sveriges anpassning till Europakonventionen. Av de refererade 
rättsfallen är det bara i ett fall, RÅ 2005 ref. 7, som Regeringsrätten har grundat sitt 
domslut på en av befrielsegrunderna. 
 
I de analyserade rättsfallen så är det bara i det ovan nämnda fall som frågan om 
befrielsegrund togs upp i Regeringsrätten. I den nya taxeringslagen har 
befrielsegrunderna utökats. De analyserade rättsfallen bygger dock på tidigare 
lagstiftning. Den nya lagstiftningen torde innebära att befrielsegrunderna kommer att 
tillämpas i större utsträckning i framtiden. 
 
Vad beträffar Europakonventionens påverkan på rättspraxis kan vi i de mål vi analyserat 
inte se att någon uttrycklig hänsyn tagits till konventionen. De nya befrielsegrunderna i 
taxeringslagen är dock en effekt av Europakonventionen. Då större möjligheter att befria 
den skattskyldige från skattetillägg och sätta ned skattetillägget har införts tror vi att 
framtida rättspraxis kommer att, i ljuset av Europakonventionen, vara generösare med 
tillämpningen av befrielsegrunderna. 
 
Skatteverkets utredningsskyldighet kan aktualiseras vid motstridiga eller otydliga 
uppgifter i deklarationen. Det är svårt att utifrån de analyserade fallen avgöra vilken typ 
av uppgifter som krävs för att uppgifterna i deklarationen ska anses som tillräckligt 
motstridiga för att aktualisera Skatteverkets utredningsskyldighet. Regeringsrätten anger 
inte heller i RÅ 2003 ref. 4 vad de ”övriga uppgifterna i deklarationen” avser. Vi kan 
dock sluta oss till att de övriga upplysningarna som åsyftas är anläggningstillgångarna i 
balansräkningen. Vi tror att skillnaden i bedömningen av RÅ 2003 ref. 4 och RÅ 2004 ref. 
11 beror på att i det första målet hade bolaget inga anläggningstillgångar i deklarationen 
medan bolaget i det senare fallet hade det. Det medförde troligen att Skatteverkets 
utredningsskyldighet aktualiserades i RÅ 2003 ref. 4 men inte i RÅ 2004 ref. 11. I övrigt 
var omständigheterna, såvitt vi kan bedöma, identiska i de båda fallen.  
 
De två målen RÅ 2002 not. 117 och RÅ 2005 not. 4 gällde båda näringsidkare som hade 
lån i sitt eget bolag. Båda hade underlåtit att uppge detta förhållande men de hade 
däremot uppgivit att bolaget hade en fordran på dem. Utgången blev densamma i båda 
målen, nämligen att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserades, varvid 
skattetillägg inte utgick. Under de omständigheter som var aktuella i dessa fall kan vi 
således sluta oss till att det räcker att uppge att bolaget har en fordran på den 
skattskyldige, oavsett om den skattskyldige uppger att han/hon har ett lån eller ej, för att 
undgå skattetillägg. Utgången i målen blev alltså densamma såväl 2002 som 2005 varför 
vi kan konstatera att utredningsskyldighetens omfattning alltjämt är oförändrad under de i 
målen aktuella omständigheterna. 
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Vi kan även notera att Regeringsrättens formulering angående den skattskyldiges svar på 
förfrågan från Skatteverket skiljer sig åt i de två fallen. I RÅ 2003 ref. 4 skriver 
Regeringsrätten att den skattskyldige inkommit med klargörande uppgifter. En 
formulering av ett sådant slag är vanligt förkommande i de övriga refererade fallen där 
skattetillägg inte utgått. I RÅ 2004 ref. 11 använder sig Regeringsrätten av formuleringen 
att bolaget efter förfrågan godtog att avdraget återfördes till beskattning. Att 
formuleringarna skiljer sig åt i de olika fallen tror vi kan vara av viss betydelse för 
utgången i målen. Att bolaget godtagit Skatteverkets bedömning torde innebära att de inte 
inkommit med någon förklaring till omständigheterna, som Skatteverket ville göra 
gällande, utan bara accepterat bedömningen. 
 
Vi anser inte att rättspraxis, beträffande Skatteverkets utredningsskyldighet, har 
förändrats på något markant sätt sedan Regeringsrättens dom i målet RÅ 2003 ref. 4. 
Däremot tror vi att den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter kommer 
leda till att högre krav ställs på den skattskyldige vid fullgörandet av uppgiftsplikten. 
 
Vi kan, utifrån de rättsfall vi har refererat, se att Regeringsrätten sällan diskuterar 
begreppet uppgiftsskyldighet. De koncentrerar istället resonemanget kring Skatteverkets 
utredningsskyldighet. 
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