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Abstract 

SKV and Tullverket have several important tools and methods available in each activity to 

ensure that taxes and fees are paid and charged rightfully. Among other things they use tax or 

customs surcharges, targeted and general third party injunctions or targeted and general third 

party audits. The targeted controls, ergo targeted injunctions and audits, are targeted towards 

specific persons or documents while during the general controls these are not specified. The 

methods have repeatedly been the subject of discussions and attempts to simplify the tax 

procedure and increase the Rule of Law for the individual. 

 The government appointed a commission on March 8 of the year 2012 with the 

assignment to prepare proposals to increase the Rule of Law in the tax procedure. The 

assignment was therefore to analyze the areas of tax and customs injunctions, reimbursement 

because of expenses and agents and also third party controls. This study was delimited, partly 

due to space considerations, to examine the commission's proposals to increase the Rule of 

Law regarding third party controls as well as to SKV as the investigating authority. 

Consideration will therefore not be given to Tullverket as the investigating authority. The 

system concerning third party controls has repeatedly over the years been the subject of 

criticism and debate. Not least because of that the general third party controls are indistinct 

due to the fact that the person who is the subject of the control is not aware of the control and 

that the procedure is considered to contravene the protection of privacy in the RF and the right 

to private and family life of the ECHR. It has hence been considered that there is a need for 

change. The commission would thus investigate and make proposals to increase the Rule of 

Law but given the precondition that third party control, including general controls, would still 

remain as control methods. Therefore the commission had to consider a proportionality 

assessment between the protection of individual privacy and SKV:s control effectiveness. 

 In this study focus was on SOU 2013:62 and the consultation bodies’ responses 

received on account of the proposals. The commission proposed that the decision making on 

general third party controls will stay with SKV as the decision making authority and that it 

should be clarified in the legislative text that SKV has to relate to the principle of 

proportionality when deciding on general third party controls. The commission also proposed 

that it should be clarified in the legislative text that SKV only may search for documents and 

information covered by the decision but that surplus information that was discovered 

spontaneously also may be used. The commission held that there is no need for clarification 

of the legislative texts regarding that SKV shall take into account the proportionality principle 

in the choice of method and choice of control object. The commission also held that there is 

no need to legislate any imposes for SKV towards the subject of control to inform about the 

control if the information gathered nevertheless is intended to be the basis for decisions on 

taxation. Furthermore it was proposed an imposition of legislative texts regarding that the 

controlled, in connection with the information about the control, should be given the 

opportunity to request documents and information excluded from the basis for decisions on 

taxation. That is, after the control is carried out and provided that the information will be 

added basis for decisions on taxation. The majority of the consultation bodies felt that the 

commission was inadequate, that the proposals did not add anything new on the merits and 

that a new commission should be appointed with the mission to increase the Rule of Law in 

the tax procedure. 

 The studies’ concluding parts contain a pro et contra analysis of the proposals on the 

basis of the consultation bodies’ responses, my own conclusions and general concluding 

comments. In these parts my own proposals are submitted for improvement to further enhance 

the Rule of Law in tax procedures. My own proposals are due to that the commission in my 

opinion may be deemed deficient in several aspects.  
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Sammanfattning 

SKV och Tullverket har flera viktiga metoder att tillgå i respektive verksamhet för att 

säkerställa att skatter och avgifter lämnas och tas ut rätteligen. Bland annat så kan 

kontrollmyndigheterna använda skatte- eller tulltillägg, riktade och generella 

tredjemansförelägganden eller riktade och generella tredjemansrevisioner. Vid riktade 

kontroller, ergo riktade förelägganden och riktade revisioner, är kontrollerna riktade mot 

specificerade personer eller handlingar och vid generella kontroller är dessa inte 

specificerade. Metoderna har upprepade gånger varit föremål för diskussioner och försök att 

förenkla skatteförfarandet och öka rättssäkerheten för den enskilde.  

 Regeringen tillsatte den 8 mars år 2012 en utredning med uppgiften att framställa förslag 

för en ökad rättssäkerhet i skatteförfarandet. Uppdraget var att undersöka områdena skatte- 

och tulltillägg, ersättning för kostnader och ombud samt tredjemanskontroller. Denna studie 

har bland annat på grund av utrymmesskäl avgränsats till att undersöka utredningens förslag 

som avser ökad rättssäkerhet vid tredjemanskontroller samt till SKV som kontrollerande 

myndighet. Hänsyn kommer således inte tas till Tullverket som kontrollerande myndighet. 

Tredjemanskontrollförfarandet har upprepade gånger genom åren varit föremål för kritik och 

diskussioner. Inte minst för att generella tredjemanskontroller ansetts olämpliga på grund av 

att den kontrollerade inte har vetskap om att denna är eller har varit föremål för kontroll samt 

att förfarandet ansetts strida mot integritetsskyddet i RF och rätten till privat- och familjeliv i 

EKMR. Det har därav ansetts att behov av förändring föreligger. Utredningen skulle således 

undersöka och lämna förslag för att öka rättssäkerheten för den enskilde men med hänsyn till 

att tredjemanskontroller, i dessa inbegripet generella tredjemanskontroller, alltjämt skulle 

kvarstå som metod i SKV:s kontrollverksamhet. Det fordrades följaktligen av utredningen att 

genomföra en proportionalitetsavvägning mellan skyddet för den enskildes integritet och 

SKV:s kontrolleffektivitet. 

 I denna studie har fokus lagts på SOU 2013:62 och de remissyttranden som inkommit med 

anledning av förslagen. Utredningen föreslog att beslutsordningen vid generella 

tredjemanskontroller ska stå oförändrad med SKV som beslutsfattande instans och att det ska 

förtydligas i lagtext att SKV ska förhålla sig till proportionalitetsprincipen vid beslut om 

generella tredjemanskontroller. Utredningen föreslog även att det ska förtydligas i lagtext att 

SKV endast får eftersöka handlingar och uppgifter som omfattas av beslutet men att 

överskottsinformation som anträffats spontant får användas. Vidare angav utredningen att det 

inte behövs något förtydligande i lagtext avseende att SKV ska beakta 

proportionalitetsprincipen vid val av metod och val av kontrollobjekt. Utredningen angav 

även att det inte behöver införas någon underrättelseskyldighet för SKV gentemot den 

kontrollerade om informationen som inhämtats ändå inte är avsedd att läggas till grund för 

beslut om beskattning. Vidare föreslogs ett införande i lagtext avseende att den kontrollerade 

ska ges möjlighet att begära handlingar och uppgifter undantagna från att läggas till grund för 

beslut om beskattning i samband med en underrättelse, det vill säga efter att kontrollen ägt 

rum och under förutsättning att informationen kommer läggas till grund för beslut om 

beskattning. Flertalet remissinstanser ansåg att utredningen var bristfällig, att förslagen inte 

innebar någonting nytt i sak samt att en ny utredning bör tillsättas med uppdrag att öka 

rättssäkerheten i skatteförfarandet. 

 I studiens avslutande delar redovisas en pro et contra-analys av förslagen med 

utgångspunkt i remissyttrandena, egna slutsatser avseende förslagen samt allmänna 

avslutande kommentarer. I dessa delar lämnas egna förbättringsförslag för att ytterligare öka 

rättssäkerheten, eftersom utredningen enligt min mening får anses bristfällig i flera avseenden. 
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DEL I 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund till utredningen 

I och med ikraftträdandet av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, i januari år 2012 

ersattes en mängd olika lagar. Dessa var exempelvis taxeringslagen (1990:324), TL, 

skattebetalningslagen (1997:483), SBL, och lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i 

ärenden och mål om skatt, m.m., ErsL. Detta innebar tillsammans med vissa materiella 

ändringar en ökad enhetlighet, tydlighet, förenkling och således ökad rättssäkerhet i 

skatteförfarandet.
1
 Enligt gängse uppfattning omfattar begreppet rättssäkerhet den enskildes 

skyddsintresse för den personliga integriteten gentemot staten, i detta avseende fiscus.
2
 

Skatteverket, SKV, och Tullverket har flera viktiga kontrollmöjligheter att tillgå. Dessa är 

exempelvis skatte- och tulltillägg samt tredjemanskontroller, i respektive kontrollverksamhet 

för att säkerställa att skatter och avgifter lämnas och tas ut rätteligen. De olika metoderna har 

tillsammans vid upprepade tillfällen varit föremål för diskussioner om förenkling och ökad 

rättssäkerhet.
3
  

 Den 8 mars år 2012 tillkallades en särskild utredning för att undersöka huruvida en ökad 

rättssäkerhet kan uppnås inom ramen för ifrågavarande metoder. En ökad rättssäkerhet kan 

dock medföra försämrad kontrolleffektivitet. Eftersom skatter och avgifter utgör en väsentlig 

del av inkomsterna till staten är det av stor vikt att dessa kontrollmöjligheter alltjämt kvarstår 

till förfogande. Förslagen skulle därför lämnas med hänsyn till att effektiviteten i 

kontrollverksamheten och tillika kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande inte får inskränkas.
4
 

I augusti år 2013 överlämnades sedermera utredningen för granskning.
5
 Studiens följande 

delar kommer emellertid endast att fokusera på förslagen som avser tredjemanskontroller. Det 

vill säga tredjemansföreläggande och tredjemansrevision, vilka innebär att den kontrollerande 

myndigheten kan förelägga tredjeman att lämna uppgifter om den kontrollerade respektive att 

revision genomförs hos tredjeman för att hitta uppgifter avseende den kontrollerade. Detta kan 

sedermera genomföras på olika sätt, exempelvis riktat mot viss person eller handling eller 

genom generella kontroller som är mindre specificerade.
6
 

 I direktiven efterfrågades vilka typer av revisioner som utförs och i vilken utsträckning 

tredjemansrevisioner utförs årligen, vilket resultat detta gett för kontrollverksamheten samt 

vilka konsekvenser dessa utmynnat i för den enskilde.
 
Det som främst kritiserats avseende 

denna typ av förfarande är att den som är föremålet för kontrollen inte är den som revideras 

samt att den som de facto kontrolleras genom revisionen därför inte alltid har vetskap om 

situationen.
7
 Bestämmelserna som reglerar tredjemanskontroller har emellertid inte granskats 

under senare år, varför det enligt direktivet ansågs nödvändigt att tillsätta en utredning för att 

undersöka dessa ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
8
 I takt med att metoder för informationsutbyte 

kontinuerligt utvecklas och moderniseras fordras av rättssäkerhetsskäl detsamma för 

                                                
1 Se prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet, s. 1. 
2 Se Frändberg, Å, Om rättssäkerhet, JT nr. 2 2000/01, s. 269. 
3 Se exempelvis SOU 2009:58 Skatteförfarandet och prop. 2010/11:165. 
4 Se dir. 2012:14 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, s. 1 f. 
5 Se SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet. 
6 Se mer om detta under studiens kapitel 3. 
7 Se dir. 2012:14, s. 14 ff. 
8 Den senaste utredningen som tillsattes för att öka rättssäkerheten inom beskattningen var SOU 1993:62 

Rättssäkerheten vid beskattningen som sedermera ledde till prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen. 
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regleringen i det avseendet. Det ansågs nödvändigt att stärka rättssäkerheten för såväl den 

reviderade som för den kontrollerade inom SKV:s och Tullverkets kontrollverksamhet.
9
  

 Utredningen skulle ta i beaktande de svårigheter som ligger i den 

proportionalitetsavvägning som skulle genomföras mellan SKV:s kontrolleffektivitet och den 

kontrollerades respektive den reviderades skyddsintressen ur en integritet- och 

rättssäkerhetsaspekt. Uppdraget skulle följaktligen präglas av noggrannhet, restriktivitet och 

tydlighet då det fortfarande skulle finnas möjlighet till en bevarad rimlig kontrollnivå 

parallellt med en ökad rättssäkerhet. Utredningen skulle därutöver analysera möjligheten att 

införa vissa begränsningar för SKV:s del, innebärande att informationen i första rummet ska 

inhämtas hos den kontrollerade och i sista hand hos tredjeman. Vidare skulle undersökas om 

möjlighet till generella tredjemansrevisioner kunde begränsas genom att ta sikte på syfte och 

specificering av efterfrågade handlingar, eftersom sådan typ av revision innebär en mindre 

eller obefintlig specificering av kontrollsubjekt och kontrollobjekt. Till detta hörde även 

frågan om underrättelseskyldighet för beslut om revision och undantag från 

underrättelseskyldigheten samt möjlighet för den kontrollerade att undanta vissa handlingar.
 
 

Flera olika alternativ skulle övervägas, och både för- och motargument lämnas, för att öka 

rättssäkerheten vid tredjemansrevisioner och tredjemansförelägganden. Sedermera hade 

utredningen i uppdrag att lämna författningsförslag i syfte att öka rättssäkerheten. 
10

 

 Utredningen skulle även analysera vilka offentligfinansiella kostnader eller besparingar 

som skulle kunna förväntas med anledning av de förslag som lämnas. För det fall förslagen 

skulle resultera i ökade kostnader skulle finansiella lösningar för detta föreslås. Även 

konsekvenser för berörda myndigheter och organisationer skulle övervägas.
 11

  

1.2 Problemdiskussion och ämnets relevans 

SKV:s taxeringsrevisionsförfarande infördes år 1955 men först 14 år senare år 1969 infördes 

tredjemansrevisioner uttryckligen på grundval av att dåtida bestämmelse inte ansågs tillåta 

tredjemansrevisioner. Tidigt uttalades att tredjemansrevisioner är ett kontrolleffektivt medel 

för SKV och att denna metod bör kvarstå i framtiden.
12

 I ett avgörande från dåvarande 

Regeringsrätten år 1986 underkändes generella tredjemansrevisioner.
13

 Trots underkännandet, 

och trots Lagrådets starka kritik däremot, införde riksdagen tillåtelse även av generella 

tredjemansrevisioner. Dåvarande departementschefen uttalade att sådana slags revisioner varit 

accepterade som ett kontinuerligt inslag i SKV:s kontrollverksamhet och därför kunde 

införas.
14

  

 Möjligheten till tredjemansrevisioner slopades emellertid år 1994 under 

rättssäkerhetsreformen och ersattes med tredjemansförelägganden. Detta eftersom man ansåg 

att dessa var mindre ingripande åtgärder och att det var en tillräcklig kontrollmöjlighet för 

SKV att få åtkomst till nödvändiga uppgifter. Möjligheten till tredjemansrevisioner infördes 

dock återigen år 1997. Vid införandet valdes ändå att behålla möjligheten till 

tredjemansföreläggande och SKV:s kontrollmöjligheter blev således än mer omfattande i 

jämförelse med innan slopandet år 1994.
15

 Beslutet togs efter att det inte funnits att några 

nämnvärda skiljaktigheter förelåg ur ett integritets- eller rättssäkerhetsperspektiv mellan sådan 

                                                
9 Se dir. 2012:14, s. 14 ff. 
10 Se dir. 2012:14, s. 16 f. 
11 Se dir. 2012:14, s. 20 f. 
12 Se SOU 2013:62, s. 357 och prop. 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m.,. 
13 Se RÅ 1986 ref. 69. 
14 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 24, prop. 1987/88:65, s. 40 ff. och 

119 f. och prop. 1996/97:100 del I, s. 472 ff. 
15 Se SOU 2013:62, s. 358 f.  
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typ av revision i jämförelse med annan typ av revision.
16

 Emellertid fanns det de som 

reserverade sig mot detta och ansåg att förfarandet stred mot kraven att myndigheters 

befogenhet i utövandet ska vara lagstadgat, avgränsat och inte utföras skönsmässigt.
17

  

 Slopande av tredjemansrevisionsförfarandet har återigen diskuterats efter detta, bland 

annat inom riksdagen genom motioner och skriftliga frågor.
18

 Det har även lämnats lagförslag 

om att slopa tredjemansrevisioner efter en tidigare utredning om ökad rättssäkerhet vid 

beskattningen.
19

 Vidare har det diskuterats om generella tredjemansrevisioner kan likställas 

med så kallade fishing expeditions, det vill säga kontroller av helt planlös karaktär där SKV 

utan misstanke om skatteundandragande går in och kontrollerar om det eventuellt kan 

anträffas kontrollvärda subjekt och objekt som kan föranleda en vidare kontroll. Generella 

tredjemanskontroller är som tidigare nämnts mindre specificerade än riktade 

tredjemanskontroller, men är för den sakens skull inte direkt synonymt med fishing 

expeditions. Detta beror således på hur specificerad eller planlös den generella 

tredjemanskontrollen är.
20

 

 Redan i förarbeten från år 1987 diskuterades särskilt generella tredjemansrevisioner.
21

 

Den typen av revision är inte endast ett problem på nationell nivå utan inbegriper även EU-

rätt, EKMR och dubbelbeskattningsavtalsrätt.
22

 HFD har dessutom även på senare tid 

fastställt, genom tolkning av lagtext och förarbeten, att generella tredjemansrevisioner är 

tillåtna metoder i SKV:s kontrollverksamhet.
23

 Detta har emellertid kritiserats och det har 

ifrågasatts om SKV de facto bör få eftersöka information planlöst och sedermera efter att ha 

hittat intressant material får inleda en vidare kontroll av anträffade kontrollvärda subjekt och 

objekt. Det har även diskuterats om inte tredjemansrevisioner ska anses utgöra tvångsåtgärder 

och således inskränker i skyddet mot intrång i privat- och familjeliv.
24

 Det faktum att 

regeringen nu agerat och tillsatt utredningen med ändamålet att öka rättssäkerheten i 

skatteförfarandet har därför mött reaktioner.
25

 Det har emellertid uttryckts att direktiven är 

försiktiga och inte särskilt djärva men att det är utredningens uppdrag att tolka dessa och vara 

kreativa med uppgiften.
26

  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att kritiskt undersöka utredningens förslag och förslagens 

konsekvenser ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta kommer genomföras med utgångspunkt i 

remissinstansernas yttranden. Studien kommer följaktligen att beröra viktiga 

rättssäkerhetsfrågor, varför det är angeläget att utröna vem eller vilka som skulle kunna 

gynnas om respektive förslag träder ikraft. Det kan vara fiscus, den kontrollerade eller 

reviderade personen eller jämväl samtliga parter.  

  

                                                
16 Se prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m., del I, s. 474. 
17 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 24. 
18 Se exempelvis motion 2008/09:Sk394 Avskaffande av tredjemansrevision, skriftliga frågor 2008/09:328 

Rättssäkerhet för enskilda och 2009/10:209 Tredjemansrevision. 
19 Se SOU 1993:62 och prop. 1993/94:151. 
20 Se mer om detta under studiens avsnitt 3.3.2. 
21 Se exempelvis prop. 1987/88:65, s. 15. 
22 Se Hultqvist, A, Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012, s. 241 ff. 
23 Se HFD 2012 ref. 12. 
24 Se exempelvis Höglund, M, Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra, SN 2011, s. 563 och 

Hultqvist, A, Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012, s. 248 f. 
25 Se exempelvis Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 25 och Miller-

Scheele, O, Parland, E, Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, Skattenätet/E&Y, 2012-03-12 

(http://skattenatet.ey.se/2012/03/12/starkt-rattssakerhet-i-skatteforfarandet/). 
26 Se Hultqvist, A, Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012, s. 242. 
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Den i ovan förda problemdiskussionen leder därför till följande frågeställningar: 

1. Kommer utredningens förslag att lösa de brister som tredjemanskontroller har ur ett 

  rättssäkerhetshänseende?  

 

2. Kan nya tolkningsproblem uppstå om förslagen träder i kraft? 

1.4 Avgränsningar 

Rättssäkerhet inom skatteförfarandet är ett stort och komplext område, vilket är föremål för en 

ständigt pågående diskussion och utveckling. Inte bara på grund av lagstiftarens initiativ utan 

det torde även kunna antas bero på grund av olika fördrags- och konventionsåtaganden som 

Sverige förbundit sig till. Av den anledningen fordras en viss avgränsning. 

Rättssäkerhetsutredningen innehåller förslag på flera områden i skatteförfarandet för att öka 

rättssäkerheten. Studien har därför avgränsats till att endast omfatta de förslag som lämnats 

avseende tredjemanskontroller, vilket framgår i bakgrundsbeskrivningen. Detta gjordes bland 

annat på grundval av att vissa delar som utredningen berör redan har diskuterats flitigt och 

redan har varit föremål för förändring genom praxis eller på annat sätt.
27

Avgränsningar har 

även gjorts på grund av utrymmesskäl.  

 Det är nödvändigt att redogöra för riktade och generella tredjemanskontroller för att 

skapa förståelse för skillnaderna mellan de olika kontrollmöjligheterna samt för att vissa av 

förslagen avser samtliga typer av tredjemanskontroller. Annars kommer studien att följa 

utredningen och remissyttrandenas fokus genom att främst inriktas på generella 

tredjemanskontroller eftersom det är där oklarheter och behov till förändring främst 

föreligger.
28

 En fråga som då ligger nära till hands är om generella tredjemansrevisioner kan 

likställas med så kallade fishing expeditions. Ambitionen med denna studie är inte att besvara 

den frågan, men detta kommer emellertid att beröras ytligt i syfte att uppmärksamma och göra 

läsaren medveten om diskussionen.  

 I inledningen angavs att problematiken kring generella tredjemanskontroller berör 

europarätten, EKMR och dubbelbeskattningsavtalsrätt. Denna studie kommer av 

utrymmesskäl inte att inbegripa den senare. Vidare kommer studien av utrymmesskäl i det 

följande att fokusera på SKV som kontrollerande myndighet och hänsyn kommer således inte 

tas till förslagen som berör Tullverkets kontrollverksamhet. 

1.5 Metod- och materialdiskussion 

1.5.1 Objektivitet i rättsvetenskapliga studier 

Det krävs omsorgsfull planering av författaren vid val av material och metod inför 

rättsvetenskapliga studier och rättsvetenskaplig forskning. Detta eftersom det är betydelsefullt 

att materialinsamlingen och argumentationen består av relevant fakta och varierande 

infallsvinklar och angreppssätt. Författaren är emellertid inte bunden av en enda metod för att 

uppfylla detta utan det finns olika metoder att tillgå beroende på ämnesval, material och 

                                                
27 Exempelvis det administrativa sanktionssystemet med skattetillägg tillsammans med det straffrättsliga 

sanktionssystemet enligt skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. Detta sedan man skärpt synen på rätten att inte 

lagföras eller straffas för samma sak två gånger. Jfr HD, målnr. B 4946-12, Europadomstolens avgöranden i 

målen Janosevic mot Sverige, målnr. 34619/97 och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, målnr. 36985/97 

med RÅ 2009 ref. 94 och NJA 2010 s. 168 I och II. Se även Sergey Zolotukhin mot Ryssland, målnr. 14939/03. 

Andra mål som berör samma slutsats men som inte är skattemål är exempelvis Ruotsalainen mot Finland, målnr. 

13079/03, Maresti mot Kroatien, målnr. 55759/07 och Tsonyo Tsonev mot Bulgarien, målnr. 2376/03. 
28 Se SOU 2013:62, s. 411. 



 

14 

 

annat. Alla metoder som kan anses ge djupare förståelse för rätten är tillåtna.
29

 Det kan 

faktiskt vara så att författaren väljer, eller rent av finner det nödvändigt, att använda flera 

metoder parallellt i sin framställning.
30

 Det är dock viktigt att författaren i ett sådant läge 

tydligt redovisar detta för läsaren inledningsvis samt att det framgår tydligt när de olika 

delarna ska redogöras för. Annars kan det, givetvis beroende på vilka metoder forskaren 

använder parallellt, vara svårt för läsaren att utröna vad som utgör fakta och vad som 

exempelvis utgör åsikter. Att åsikter separeras från den deskriptiva delen i en studie är viktigt 

för att framställningen ska anses vara objektiv och värdeneutral och således uppnå 

vetenskaplig kvalitet. Det är även viktigt att metoden tillåter självkritik och allsidighet, det vill 

säga att författaren kan framföra både skäl och motskäl i argumentationen.
31

  

 På grund av det i ovan anförda är det viktigt att påvisa att studien utgörs av flera delar. 

Studiens del två utgörs av en deskriptiv del bestående av begreppsklargöranden, gällande rätt 

och utredningens förslag. För denna del valdes den traditionella rättsdogmatiska metoden.
32

 

Studiens tredje del består av remissinstansernas yttranden, vilket får anses vara rättspolitiska 

åsikter. Denna del utgörs inte av en egen metod men bör likväl redovisas separat för att 

vidmakthålla objektiviteten i framställningen. Denna del ska således även anses redovisad 

med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod men utgörs av rättspolitiska åsikter.
33

 Studiens 

samtliga delar är sedermera föremål för analys. Vidare avslutas studien med egna slutsatser, 

vilka även också utgör åsikter.
34

 

1.5.2 Rättsdogmatisk metod  

Studiens andra del redogör för uppsatsens allmänna förutsättningar. För denna del används 

den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilken även ibland benämns som den juridiska 

metoden.
35

 Den rättsdogmatiska metoden har sitt ursprung redan i förmodern tid och föddes 

ur romarrätten och grekiskt filosofi. Metoden utvecklades genom jus commune och kom som 

en motsättning mot naturrätten.
36

 Med traditionell rättsdogmatisk metod avses beskrivning, 

tolkning och systematisering av gällande rätt.
37

 Eller eljest som det även uttryckts: en 

vetenskaplig rekonstruktion av rättssystem.
38

 Vidare kännetecknas den rättsdogmatiska 

metoden av sitt interna perspektiv, inifrånperspektivet, som innebär att rättsdogmatikern 

arbetar med kunskap i rättssystemet och inte med kunskap om rättssystemet. Detta innebär att 

rättsdogmatikerns arbetssätt hamnar nära domarens arbetssätt för att utreda innehållet i den 

gällande rättsmassan. Det är genom detta metodologiska förhållningssätt som 

rättsdogmatikern besvarar och löser juridiska frågor och problem.
39

 Det har emellertid hävdats 

att rättsdogmatikern legitimt även kan finna ideala lösningar på juridiska problem utom ramen 

för gällande rätt.
40

  

                                                
29 Se Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 13 f. och 

s. 39. 
30 Se exempelvis Dimitrievski, N, Allmännytta som norm i svensk skatterätt: om inkomstskattefrihet för ideella 

föreningar. 
31 Se Dahlman, C, Neutralitet i juridisk forskning, s. 6 ff. och s. 61. 
32 Se mer om detta under studiens avsnitt 1.5.2. 
33 Se mer om detta under studiens avsnitt 1.5.4. 
34 Se mer om dispositionen under studiens avsnitt 1.7. 
35 Se exempelvis Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap del I, Vad är rättsvetenskap?, s. 10 f. 
36 Se Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s 254. 
37 Se Sandström, M, Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens nytta, SvJT 2002, s. 290. 
38 Se Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
39 Se Gunnarsson, Å, Svensson, E-M, Genusrättsvetenskap, s. 94 och Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, 

SvJT 2004, s. 111 f.  
40 Se Jareborg, N, a.a., SvJT 2004, s. 4. 
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Begreppet rättsdogmatik och innebörden av detta har ansetts vara mångtydig. Det finns 

emellertid de som ansett att detta blivit allmänt vedertaget inom den juridiska akademin, 

varför risk för missuppfattningar inte bör finnas.
41

 Den traditionella rättsdogmatiken som 

metod har även varit föremål för kritik och debatter, med både för- och motargument. 

Kritiken inför rättsdogmatikerns arbetssätt har funnits sedan länge men det kanske mest kända 

namnet inom de svenska kritikerna är förmodligen Hägerström och hans Uppsalaskolan. 

Metoden har ansetts oförmögen att uppnå tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Detta inriktades på 

begreppsapparaten och att denna utgjordes av metafysiska och sociala konstruktioner, vilka 

dessutom inte kunde anses vara värdeneutrala. Begreppen kunde således placeras i tiden men 

inte i rummet, vilket stred mot vetenskapens främsta kännetecken. Begreppen kunde varken 

verifieras eller falsifieras.
42

  

 Detta synsätt har emellertid kritiserats och det har uttryckts att juridiken i realiteten inte 

kan vara värderingsfri och att detta kanske inte heller är önskvärt. Detta behöver inte 

nödvändigtvis påverka den vetenskapliga nivån i en framställning om resonemangen ändå 

uppnår viss rationalitet.
43

  Ett av begreppen som kritiserats av just ifrågavarande anledning är 

rättsdogmatikens grundläggande forskningsobjekt, gällande rätt. Eftersom det inte ansetts 

existera i rummet har det ifrågasatts om detta metafysiska begrepp verkligen kan vara föremål 

för forskning. Begreppet gällande rätt har till och med betecknats som ett rättsdogmatiskt 

kategorimisstag, på grundval av att detta endast utgör en slags juridisk verklighet. Detta 

innebär dock inte att begreppet saknar betydelse.
44

 Synsättet att rättsdogmatiska 

framställningar på grund av metafysik inte kan anses vetenskapliga har avvisats med 

motiveringen att det alltjämt går att uppnå resultat som kan betecknas som gällande rätt under 

förutsättning att forskaren följer de regler som uppställs för juridisk argumentation.
45

 Även 

materialet som används inom ramen för metoden har kritiserats. Det material som används är 

befintlig tryckt text, ergo det som systematiseras är redan känt. Metoden har även kriterats för 

att vara för tekniskt inriktad och för snäv.
46

 Det har även framförts kritik mot 

inifrånperspektivets närhet till domarens perspektiv. Det har bland annat uttalats att andra 

perspektiv också måste belysas exempelvis mer riktat mot medborgarens behov och 

lagstiftningsbehovet.
47

 

 Det har emellertid hävdats att den traditionella rättsdogmatiska metoden tjänar ett syfte 

att öka koherensen i rättssystemet, tydligt kan klargöra rättsläget och öppnar upp möjligheter 

för författaren att resonera de lege ferenda.
48

 Det har även hävdats att rättsdogmatiken som 

metod är till nytta för mänskligheten såtillvida att den är ett nödvändigt redskap för att skapa 

förutsebarhet, rättssäkerhet och rättstrygghet. Med detta har avsetts rättssäkerhet för enskilda 

och kontroll av myndigheter och deras beslutsfattande verksamhet.
49

 För att metoden ska 

kunna användas på ett bra sätt fordras att författaren behärskar den juridiska 

begreppsapparaten, systematiken, argumentationen och rättskälleläran.
50

 Detta genomförs 

enligt de vedertagna uppfattningarna att systematiken är grundläggande i rättssystemet samt 

                                                
41 Se exempelvis Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Vad är rättsvetenskap, s. 118 f. 
42 Se Jareborg, N, a.a., s. 5 f.  
43 Se Agell, A, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002, s. 254 och Schultz, M, Värden, 

värderingar och juridik, JT 1999/00, s. 996. 
44 Se Gustafsson, H, Dissens: om det rättsliga vetandet, fotnot 63, s. 61 f. 
45 Se Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Vad är rättsvetenskap, s. 119 f. 
46 Se exempelvis Bergström, S, Norberg, C, Påhlsson, R, Skatterättsliga avhandlingar i ett 

förändringsperspektiv, SN 2007, s. 741, Jareborg, N, a.a., s. 7 f. och Olsen, L, a.a., SvJT 2004, s. 112. 
47 Se exempelvis Olsen, L, a.a., s. 113. 
48 Se Wahlgren, P, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, SvJT 2002, s. 301 f. och Peczenik, A, 

Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 259 ff. 
49 Se Jareborg, N, a.a., s. 5. 
50 Se exempelvis Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap del I, Vad är rättsvetenskap, s. 10 f. 
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att rättssystemet är ett nätverk av rättsregler som hänger samman. I annat fall förlorar reglerna 

sin betydelse och omöjliggör föreställningen om att besvara och lösa juridiska frågor.
51

 Det 

har även påståtts att det är just detta systematiska förhållande, förutsatt att det uppfylls, som 

leder till att rättsvetenskapen anses vetenskaplig.
52

  

 Trots den kritik som framförts mot den traditionella rättsdogmatiska metoden kommer 

studiens andra del att redogöras för genom denna metod. Detta eftersom syftet och 

forskningsfrågorna inledningsvis fordrar beskrivning, tolkning och systematisering av 

gällande rätt inom ramen för rättssäkerhetsbegreppet och regleringen av tredjemanskontroller. 

Eftersom syftet och forskningsfrågorna sedermera fordrar en analys av de konsekvenser som 

utredningens förslag kan tänkas utmynna i kommer uppsatsens resterande delar utöver den 

traditionella rättspolitiska metoden även att innefatta rättspolitiska uttalanden. Dessa utgör 

följaktligen inte gällande rätt utan ska ses som ett hjälpmedel för att sedermera kunna 

resonera de lege ferenda.
53

 

1.5.3 Den traditionella rättskälleläran 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden innefattar även den traditionella rättskälleläran. 

Den traditionella rättskälleläran har utvecklats i olika uppfattningar på grund av att åsikterna 

polariserar avseende vilken auktoritet källorna har och i vilken hierarkisk ordning de ska 

användas.
54

 Gemensamt för dessa är dock att rättskällelärorna bestämmer vilka källor som 

tillhör den juridiska argumentationsläran.
55

 Rättskällelärorna beskriver således inte endast 

vilka källor som bör och får användas utan dessa kan även ses som metodologiska 

förhållningsätt till användningen av rättskällorna.
56

 Inom domstolsväsendet är det emellertid 

av betydelse att förutsebarheten i rättstillämpningen bevaras, varför synen på vilka källor som 

anses auktoritativa är tämligen restriktiv.
57

 Begreppet rättskällelära brukar även innefatta 

rättskälleprinciper som exempelvis rättsfallstolkning, lagtolkning och principer som rör 

åtgärder vid normkollisioner.
58

 I det följande kommer endast kortfattat redogöras för ett fåtal 

olika uppfattningar om rättskälleläran. 

 Enligt en uppfattning av rättskälleläran finns det källor som ska användas, källor som 

bör användas och källor som får användas. De källor som ska användas är lagar och andra 

föreskrifter. De källor som bör användas är rättsfall med prejudicerade verkan, förarbeten och 

källor som hör till sedvanerätten. Till den sista kategorin av källor som får användas räknas 

exempelvis institutionella rekommendationer, beslut som tagits av myndigheter och 

underrättsinstanser, förarbeten från andra områden men som ändå kan ge vägledning, 

propositioner som inte blivit föremål för lagstiftning, lagar som blivit obsoleta och doktrin.
59

 

 En annan utveckling av rättskälleläran är konstruerad på ett sätt som skiljer sig något 

från den förra uppdelningen av rättskällorna. Denna kategorisering består strängt taget av två 

led. I den första kategorin räknas rättskälleprinciperna, eller som det även betecknas 

hanteringsreglerna. Med detta avses principer för att utröna vilka rättskällor som ska 

användas. I det andra ledet redovisas sedermera i vilken ordning rättskällorna ska användas, 

                                                
51 Se Sandgren, C, Om teoribildning och rättsvetenskap, Vad är rättsvetenskap?, s. 103. 
52 Se Sandgren, C, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004-05, s. 297 ff. och Sandgren, C, Är 
rättsdogmatiken dogmatisk?, Vad är rättsvetenskap, s. 118. 
53 Se mer om detta under studiens avsnitt 1.5.4. 
54 Jfr exempelvis Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 213, Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en 

lärobok i allmän rättslära, s. 317 ff. och Gunnarsson, Å, Svensson, E-M, a.a., s. 156 ff. 
55 Se Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 251 f. 
56 Se Gunnarsson, Å, Svensson, E-M, a.a., s. 156 f. 
57 Se Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 106. 
58 Se Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne material, metod och argumentation, s. 36. 
59 Se Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 214 ff. och Peczenik, A, Schött, R, Juridisk konservatism, SvJT 1993, s. 726. 



 

17 

 

eller som det annars betecknas: rättskällefaktorerna. Dessa är i inbördes ordning lag, 

förarbeten, rättspraxis i första hand från högsta instans, sedvanerättsliga regler, icke specifika 

rättsliga hänsynstaganden och sist avtal.
60

 

 Vidare finns en något mindre omfattande, men restriktiv, kategorisering av 

rättskällorna. Dessa indelas i lag, prejudikat, förarbeten och sist litteratur eller doktrin. Enligt 

den uppfattningen kan doktrin vinna auktoritet under förutsättning att denna ger goda 

lösningar på juridiska problem.
61

 

 Det material som används i studiens andra del utgörs av tryckta källor såsom 

internationella konventioner, författningstext, rättsfall, förarbeten, motioner, SKV:s allmänna 

råd och andra handlingar samt doktrin. Detta följer normhierarkin för vilka källor som ska, 

bör och får användas. Den huvudsakliga ambitionen med studien är emellertid inte att 

beskriva, tolka och systematisera gällande rätt som sådan inom området för 

tredjemanskontroll. Härvidlag kommer endast relevant fakta redovisas med hänsyn till vad 

som följer i studiens senare delar. Detta är ett medvetet val som görs av flera anledningar. 

Dels av utrymmesskäl och för att inte sväva ut och förlora koherensen men även för att inte 

tappa fokus från den egna undersökningen i studiens senare delar.  

1.5.4 Rättspolitiska uttalanden 

Det har påståtts att det finns ett metodologiskt tillvägagångssätt som kallas rättspolitisk metod 

och som ibland förekommer i samverkan med andra metoder.
62

 Den metoden har motiverats 

med att syftet för framställningen ibland fordrar en annan metod som delvis skiljer sig från 

den traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden används exempelvis när forskaren 

författar sin framställning med utgångspunkt i rättspolitiska för- och motargument i en viss 

fråga. Det har då hävdats att metoden kan användas och alltjämt bevara och säkerställa att 

vetenskaplighet uppnås.
63

 Den rättspolitiska metoden kan användas för att analysera om 

gällande eller föreslagna bestämmelser är ändamålsenliga eller inte, eller rent av om de 

uppfyller de ändamål som borde tillgodoses. Även denna metod kan således leda till 

resonemang de lege ferenda.
64

 

 För en problembaserad studie som inte enbart har direkt anknytning till innehållet i 

gällande rätt kan följaktligen andra infallsvinklar användas för att komplettera den 

traditionella rättsdogmatiska metoden.
65

 Studiens tredje del gör inte anspråk på att utgöras av 

rättspolitisk metod men likväl av rättspolitiska uttalanden. Användningen av sådana 

uttalanden kan motiveras på samma sätt som den rättspolitiska metoden motiveras. De 

rättspolitiska uttalandena i studiens tredje del används för att enkelt söka skäl och motskäl för 

de olika förslagen som lämnats avseende tredjemanskontroller samt för att kunna analysera de 

olika effekterna som kan tänkas uppkomma med anledning av förslagen.  

 För denna del valdes en kvalitativ empirisk undersökningsansats. Sådana empiriska 

inslag inom rättsvetenskapen har ansetts önskvärda.
66

 Den empiri som bearbetats inom ramen 

för denna studie består av en mängd insamlade remissutlåtanden avseende 

rättssäkerhetsutredningen. Utlåtandena granskades kritiskt och blev sedermera föremål för 

urval för att utröna vilka attityder instanserna har till förslagen avseende 

                                                
60 Se Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, s. 317 ff. 
61 Se Lehrberg, B, a.a., s. 106 f. och Gunnarsson, Å, Svensson, E-M, a.a., s. 156 ff. 
62 Se exempelvis Dimitrievski, N, a.a. och Persson-Österman, R, Kontinuitetsprincipen i den svenska 

inkomstbeskattningen. 
63 Se Persson-Österman, R, a.a., s. 20. 
64 Se exempelvis Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne material, metod och argumentation, 

s. 62. 
65 Se exempelvis Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap del I, Vad är rättsvetenskap?, s. 11. 
66 Se exempelvis Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap del I, Vad är rättsvetenskap?, s. 9 ff. 
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tredjemanskontroller.
67

 Ett välunderbyggt fundament i denna del får anses begynnande för 

den följande analysen. Av den anledningen ställdes utlåtandena sedermera i jämförelse mot 

varandra för att ses ur ett så neutralt perspektiv som möjligt, det vill säga skäl och motskäl 

angavs för respektive förslag.  

1.5.5 Urval av remissutlåtanden 

Utredningen bestod som tidigare nämnts av flera olika delar och områden. När betänkandet 

sedermera lämnades ut på remiss gjordes detta med anvisningar om att yttrandena kring de 

olika delarna även hade olika tidsfrister. Till den ena delen sattes sista svarstid till den 22 

november 2013 och delen som bland annat berörde tredjemanskontroller hade sista svarstid 

den 23 januari 2014.
68

 Av naturliga skäl har de yttranden som inkom innan tidpunkten 23 

januari 2014, och följaktligen berörde andra delar av betänkandet, gallrats ut och kommer inte 

ingå inom ramen för denna studie. Undantag har emellertid gjorts då ett fåtal remissinstanser 

ändå valde att kommentera förslagen avseende tredjemanskontroll i dessa yttranden och dessa 

kommer således att beaktas.  

 Av de yttranden som lämnades avseende förslagen om tredjemanskontroll avstod några 

remissinstanser från yttrande, några hade inget att erinra, några tog ställning till förslagen som 

helhet eller endast till delar av dem och några lämnade djupare redogörelser för sina åsikter 

och lämnade därtill egna förslag. Några remissinstanser förklarade inledningsvis att de endast 

tagit ställning till förslagen utifrån egna intressen i frågan och andra inbegrep även andra 

intressen. Inom ramen för denna studie kommer utrymme lämnas åt samtliga ståndpunkter 

som rör förslagen om tredjemanskontroll och då främst generell tredjemanskontroll på olika 

sätt, oaktat omfattningen av yttrandena. Utlåtandena har sedermera av praktiska och 

utrymmesskäl ibland citerats, tolkats och sammanfattats. 

 Eftersom vissa av yttrandena avseende utredningens första delar ändå innehöll 

ställningstaganden och åsikter avseende tredjemanskontroller var det oundvikligt att alla 77 

yttranden som begärdes ut från Finansdepartementet skulle bli föremål för noggrann 

undersökning. Detta för att, enligt bästa förmåga, inte missa några ståndpunkter avseende 

tredjemanskontroller. 

1.5.6 Den komparativa rättens metod som alternativ metod 

En alternativ metod att använda för att studera en statlig utredning som den ifrågavarande 

skulle kunna vara den komparativa rättens metod. Vid en sådan komparation, och då främst 

om det rör sig om olika rättsfamiljer, kan skillnader och likheter lyftas fram på ett bra sätt och 

således också leda till resonemang de lege ferenda. En sådan studie måste dock omfatta två 

eller flera rättssystem.
69

 En komparativ studie kan genomföras på olika sätt, antingen med en 

direkt komparativ inriktning eller med hemstatens rättsordning som utgångspunkt.
70

 

Komparationen kan då vara tjänande och man redovisar då förbättringsförslag till hemstatens 

rättsordning eller härskande när de jämförda systemen är lika mycket värda.
71

 För en studie 

som denna, med tanke på omfattning och empiriska inslag, vore den senare att föredra enligt 

min mening. Författaren måste emellertid beakta svårigheten i att korrekt begripa innebörden 

av den eller de utländska regler och rättssystem som kompareras. Främmande språk, 

                                                
67 Se mer om detta under studiens avsnitt 1.5.5. 
68 Se regeringskansliets remisslista, Fi2013/3266 Betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), 2013-09-24, s. 2 eller Bilaga 1 – Remisslistan. 
69 Se Hallström, P, Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010, s. 574. 
70 Se Strömholm, S, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag, 

SvJT 1971, s. 251.  
71 Se Strömholm, S, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 462.   
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främmande juridisk begreppsapparat och olika tolkningsmetoder är exempel på faktorer som 

kan försvåra utgångsläget för författaren. Härvidlag är det viktigt att författaren som använder 

den komparativa rättens metod går in i studien förutsättningslöst och utan några antaganden. 

Med antaganden avses hypoteser eller gissningar om att vissa saker skulle innebära detsamma 

i utländsk rätt enbart för att det innebär en viss sak i inhemsk rätt.
72

  

 Utan att göra anspråk på att detta skulle vara en komparativ studie innehåller studien 

enstaka komparativa inslag. Ambitionen med denna studie är inte att jämföra svensk 

rättordning med viss utländsk rättsordning till sin helhet, utan endast att jämföra nuvarande 

svensk reglering avseende tredjemanskontroller med de förslag som lämnats. Några exempel 

på länder som tillämpar tredjemanskontroller annorlunda än i svensk rätt, eller 

överhuvudtaget inte tillämpar tredjemanskontroller, förekommer i studien men dessa utgör 

således endast komparativa inslag. Detta görs enbart i syfte att lyfta fram skillnaderna som 

finns inom olika rättsordningar till den del det är relevant för de frågor som studien avgränsats 

till, vilket får anses tjäna som ett berikande perspektiv för denna studie. 

1.5.7 Källkritik 

De källor som används i denna studie kan anses ha olika dignitet och rättskällevärde.
73

 De 

flesta källor som använts kan dock anses motiverade eftersom de är tillförlitliga och relevanta 

rättskällor, åtminstone om man väljer att följa den rättskällelära som presenterades 

inledningsvis för vilka som ska, bör och får användas i juridiska studier. Det finns emellertid 

de källor som särskilt ska ifrågasättas. Doktrin ska ifrågasättas till den del denna innehåller 

värderingar och ställningstaganden.
74

 Kritik bör även riktas mot remissinstansernas 

utlåtanden. Det är svårt att fastställa hur mycket värde som finns i sådana empiriska data 

eftersom dessa till stor del kan anses utgöra särintressen i frågan. Dessutom bör även 

framhållas återigen att dessa utlåtanden blir föremål för citering, tolkning och 

sammanfattning. Även SKV:s allmänna råd bör ifrågasättas eftersom de inte är juridiskt 

bindande utan enbart utgör vägledande myndighetsrekommendationer.  

1.5.8 Modifierad intressentmodell 

I den kandidatuppsats, även den författad inom skatterätt, som jag skrev tillsammans med min 

medförfattare användes en modifierad intressentmodell.
75

 Annars återfinns intressentmodellen 

vanligtvis endast inom företagsekonomin. Då används den för att indela ett visst företags 

koalition av intressenter i olika grupper och på så vis beskriva beroendeförhållanden och 

intressen som föreligger mellan företaget och intressenterna och vice versa. Exempelvis kan 

företagsledningen och ägarna vara intresserade av utdelning och företagets välmående i 

övrigt, stat och kommun är intresserande av att medborgarna får arbete och av skatteintäkter. 

Befintliga och kommande kunder är intresserade av varor och tjänster, anställda har intresse 

av att lönen blir utbetald och medarbetarorganisationer kan ha intresse av att arbets- och 

lönevillkor efterföljs. Konkurrenterna kan vara intresserade av kundernas konsumtion hos 

företaget eller så kan ett samarbete föreligga. Fordringsägare är intresserade av ränta och 

                                                
72 Se Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, s. 39 f.  
73 Se Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, s. 318 f. 
74 Se Kellgren, J, Holm, A, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner, s. 53 f. och Melander, J, 

Examinationer: Betraktelser över juriststudenters skrivande, s. 42 f. 
75 Se som fullständig kandidatuppsats med redovisning av modellen i Fjällman, E, Borck, A, Fastighetstaxering: 

förenkling eller inte – det är frågan?, kandidatuppsats från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 2013 

eller se upplägget kortfattat utan redovisning av modellen i Fjällman, E, Borck, A, Fastighetstaxering: 

förenkling eller inte – det är frågan?, SN 2013, s. 829 ff.  
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leverantörer är intresserade av att erhålla ersättning för varor och tjänster.
76

 Nedan följer ett 

enkelt exempel på hur en intressentmodell kan se ut. 

 

Figur 1: ett exempel på en intressentmodell.  

Den modifierade intressentmodellen användes i kandidatuppsatsen som hjälpmedel för att 

klassificera och analysera remissutlåtandena på ett pedagogiskt och överskådligt sätt. En 

modifierad intressentmodell kommer användas även inom ramen för denna studie. På samma 

sätt som företaget och intressenterna kan grupperas kan även utredningens intressenter 

grupperas. Detta görs eftersom det får anses vara ett effektivt sätt att lyfta fram motstående 

intressen, problem och lösningar samt för att enkelt åskådliggöra dessa för läsaren på ett 

ordnat sätt. Eftersom ämne och intressenter är annorlunda i jämförelse med kandidatuppsatsen 

så har emellertid en ytterligare modifierad variant av intressentmodellen utvecklats för denna 

studie.
77

  

1.6 Forskningsläge 

Som framgår av titeln behandlar denna studie tredjemanskontroll, ergo 

tredjemansföreläggande och tredjemansrevision, med utgångspunkt i betänkandet Förbudet 

mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), 

fortsättningsvis kallad rättssäkerhetsutredningen eller utredningen. Låt mig erinra om att 

studiens titel medvetet är en lustifikation för att väcka intresse för rättssäkerhetsaspekten. I 

detta fall mer exakt den enskildes skyddsintresse för den privata integriteten kontra SKV:s 

och Tullverkets kontrolleffektivitet i respektive kontrollverksamhet. Infallsvinkeln 

tredjemanskontroll ur ett rättssäkerhetsperspektiv är dock inte något förut okänt utan har 

tidigare varit föremål för diskussion.
78

 Ambitionen med denna studie är emellertid inte att ta 

efter mina föregångare genom att systematisera och analysera gällande rätt kring detta som 

sådan. Studien ska som ovan nämnt genomföras med utgångspunkt i 

rättssäkerhetsutredningen, varför min förhoppning är att kunna angripa problemen med ett 

annat angreppssätt. 

                                                
76 Se exempelvis Lönnqvist, R, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, s. 11 ff. och Ax, C, m.fl., Den Nya 

Ekonomistyrningen, s. 25 f. 
77 Den modifierade intressentmodellen redovisas under studiens kapitel 5. 
78 Se exempelvis Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013 och Hultqvist, A, 

Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012.  
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1.7 Disposition 

Denna studie består som tidigare nämnts av flera delar. Den första delen består av det första 

inledande kapitlet. Den andra delen är en allmän del där uppsatsens förutsättningar beskrivs. 

Kapitel 2 och kapitel 3 redogör för begrepp och gällande rätt till den del det är väsentligt för 

studiens följande delar. Detta inbegriper rättssäkerhetsbegreppet och de olika metoderna som 

finns att tillgå i SKV:s kontrollverksamhet. Kapitel 4 redogör för utredningen och förslagen 

som lämnats för ökad rättssäkerhet vid tredjemanskontroller. I studiens avsnitt 4.9 och 4.9.1 

bör påvisas att det finns vissa rättspolitiska uttalanden då utredningens konsekvensanalys och 

särskilda yttranden redovisas. 

 Den tredje delen består av en särskild del där förslagen och problemen diskuteras. En 

egen del fordras eftersom kapitlen endast innehåller rättspolitiska åsikter. I kapitel 5 redovisas 

den modifierade intressentmodellen. Modellen får ett särskilt kapitel eftersom det är av 

betydelse att denna redovisas separat innan remissinstansernas utlåtanden redovisas. I kapitel 

6 redogörs för remissinstanserna och de utlåtanden som lämnats med anledning av förslagen. 

Kapitel 7 innehåller en pro et contra-analys av utredningens förslag med utgångspunkt i 

remissinstansernas yttranden.  

 Den fjärde och sista delen innehåller egna åsikter. Kapitel 8 omfattar egna slutsatser, 

sammanfattande kommentarer samt förslag till vidare forskning och förslag till lagstiftning. 
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DEL II 

2. Rättssäkerhetsbegreppet 

2.1 Inledning 

Rättssäkerhetsbegreppet är inte på något sätt ett entydigt begrepp, åsikterna polariserar men 

det kan ändå anses att det föreligger ett slags samförstånd över rättssäkerhetsbegreppets 

fundament och innebörd.
79

 Begreppet är samtidigt ett begrepp som inte får missbrukas. 

Rättssäkerhetsbegreppet kan anses bestå av flera delar: dels ett krav på förutsebarhet och dels 

ett krav på att rättstillämpningen inte får bestå av godtyckligt beslutsfattande eller leda till för 

långtgående offentlig maktutövning.
80

 I de följande avsnitten kommer det redovisas ett antal 

viktiga begrepp och allmänna rättsprinciper som kan tänkas rymmas inom 

rättssäkerhetsbegreppet. Denna uppräkning gör inte anspråk på att vara uttömmande eftersom 

det givetvis finns fler rättsprinciper och därtill olika uppfattningar om vilka rättsprinciper som 

de facto faller under rättssäkerhetsbegreppet, beroende på vad det är som diskuteras. De 

rättsprinciper och begrepp som kommer redovisas inom ramen för denna studie är emellertid 

kommunikationsprincipen, legalitetsprincipen, förutsebarhetskravet, objektivitetsprincipen, 

likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Under proportionalitetsprincipen kommer 

även skyddet för den enskildes integritet att redovisas kortfattat genom bestämmelser i RF och 

art. 8 EKMR om rätten till respekt för privat- och familjeliv. Dessa principer och begrepp 

redovisas eftersom de får anses betydelsefulla för förståelsen av studiens redogörelser för 

tredjemanskontroller, utredningens förslag, remissinstansernas yttranden samt för egna 

slutsatser. De ifrågavarande principerna har bland annat anknytning till frågan om den 

enskildes situation vid generella tredjemanskontroller ur ett rättssäkerhetshänseende. 

 Eftersom EU förbundit sig till EKMR genom Lissabonfördraget så får det som innebörd 

att även skyddet för de grundläggande rättigheterna i EKMR är en del av primärrätten. De 

allmänna rättsprinciperna har fått stor betydelse för svensk rättstillämpning som traditionellt 

sett annars haft en strikt lagpositivistisk rättstillämpning. Vissa av principerna finns 

kodifierande medan andra fått sin plats i rättstillämpningen genom praxis från 

Europadomstolen, EUD. De allmänna rättsprinciperna hör dock oavsett till primärrätten. 

Rättsprinciperna har uttolkats av EUD för att komplettera ofullständiga regler i fördragen med 

stöd av art. 19.1 FEU, The Rule of law, som innebär att EUD har en skyldighet att värna om 

lag och rätt.
81

 Eftersom uppsatsen gör anspråk på att ha sin utgångspunkt i 

rättssäkerhetsutredningen fordras att rättsprinciperna ges en kort presentation, lämpligen 

främst med inriktning mot skatt. Det kan dock redan nu avslöjas att studien i de följande 

delarna främst kommer att beröra proportionalitetsprincipens ställning, varför denna 

rättsprincip redogörs för något djupare än resterande rättsprinciper som inbegrips under 

rättssäkerhetsbegreppet för denna studie.  

2.2 Kommunikationsprincipen 

SKV har en kommunikationsskyldighet gentemot den som ärendet gäller enligt 40 kap. 2 och 

3 §§ SFL. Skyldigheten innebär att SKV ska kommunicera med den som ärendet gäller så att 

denne får möjlighet att yttra sig över uppgifter som tillförts ärendet av annan person eller yttra 

sig över beslut som är till nackdel för denne. Det finns emellertid vissa inskränkningar i 

                                                
79 Se Zila, J, Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 284. 
80 Se Hultqvist, A, Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT nr 8/1998, s. 763 och SOU 1993:62, s. 85. 
81 Se Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 105 ff. 
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kommunikationsskyldigheten enligt 40 kap. 3 § 2 st. 1-4 p. och 4 § SFL exempelvis om 

uppgiften saknar betydelse eller om underrättelsen skulle leda till att det blir avsevärt svårare 

att genomföra beslutet. Kommunikationsskyldigheten finns även reglerad i 16 och 17 §§ 

förvaltningslag 1986:223), FL. 

2.3 Objektivitetsprincipen och likhetsprincipen 

Både likhetsprincipen och objektivitetsprincipen är grundlagsfästa i 1 kap. 9 § RF. Denna 

bestämmelse stadgar att alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, däribland domstolar 

och förvaltningsmyndigheter, ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och 

opartiskhet i sin verksamhetsutövning. Även dessa principer säkerställer således att 

myndigheterna inte fattar godtyckliga beslut och skyddar enskilda från särbehandling.
82

 Värt 

att poängtera är dock att riksdagen och regeringen inte är bundna att förhålla sig till 1 kap. 9 § 

RF i sin normgivningsverksamhet.
83

  

 Med saklighet och opartiskhet kan som exempel paralleller dras till domarens roll. Den 

som är part i en rättssak ska behandlas med respekt för dennes rättigheter, däri inbegripet 

rätten till opartiskhet i avgörandet. Med detta avses exempelvis att inget förhållande får 

föreligga mellan domaren och sakens part.
84

 Den som är part i saken ska med säkerhet kunna 

utgå från att ovidkommande intressen inte påverkar avgörandet utan att saken endast bedöms 

utifrån den gällande rättsmassan.
85

 Enligt 1 kap. 9 § RF ska hänsyn dock tas till 

objektivitetsprincipen av alla som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen. 

Myndighetsbeslut får inte varken gynna eller missgynna den som beslutet gäller utan lagstöd 

för åtgärden.
86

 

 Rättssäkerhet och rättvisa enligt den västerländska synen på juridiken kan sammanfattas 

med uttrycket lika fall ska behandlas lika. Utöver 1 kap. 9 § RF tar sig likhetsprincipen 

uttryck på olika sätt inom svenska skatteområden. Några exempel kan vara minsta offer- och 

skatteförmågeprincipen. Det går emellertid inte att uppnå fullkomlig likabehandling, även om 

det är vad som eftersträvas. Det har ansetts att det är omöjligt att uppnå absolut likhet 

eftersom fenomenet ansetts vara, som rättsrealisterna även beskrivit andra rättsvetenskapliga 

begrepp, metafysiska och sociala konstruktioner. Därför har det istället antagits att innebörden 

av likhetsprincipens uttryck lika fall ska behandlas lika bör vara att relativt likartade, 

jämförbara fall ska behandlas lika.
87

  

2.4 Legalitetsprincipen och förutsebarhetskravet 

Legalitetsprincipen är grundlagsfäst i 1 kap. 1 § 3 st. och 8 kap. 3 och 5 §§ RF. Häri stadgas 

att den offentliga makten utövas under lagarna och att föreskrifter om skatt meddelas genom 

lag. Det så kallade föreskriftskravet motsvarar således principen om nullum tributum sine 

lege, vilket innebär att det allmänna inte får ta ut skatt om det inte är föreskrivet genom lag. 

Legalitetsprincipen får således den verkan att rättstillämparen måste iaktta försiktighet så att 

denne inte tillämpar skattelagstiftningen extensivt. Oaktat om det föreligger starka skäl för att 

göra det så är det inte tillåtet.
88

 Skattelagstiftningen får då istället bli föremål för ändring av 

                                                
82 Se prop. 1973:90 ny regeringsform och ny riksdagsordning, m.m., s. 235. 
83 Se Bjarup, J, Domstolar och rättslig argumentation, SvJT 2004, s. 296 f. 
84 Se Påhlsson, R, Om likhet inför skattelag, SN 2004, s. 667. 
85 Se Eka, A, Grundlagsutredningen, domstolarna och normkontrollen, SvJT 2009, s. 388. 
86 Se prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 126. 
87 Se Påhlsson, R, a.a., s. 667 f. 
88 Se Hultqvist, A, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, SN 

2013, s. 19. 
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riksdagen vid oklarheter eller ofullständig lagtext.
89

 Inte heller tolkning é contrario av rättsfall 

på skatteområdet är tillåtna. Förarbeten kan emellertid anses vara auktoritativa. Det är således 

den vid tidpunkten befintliga lagtexten som bör ha störst auktoritet framför andra rättskällor.
90 

 

 Inom legalitetsprincipen och förutsebarhetskravet ryms också förbudet mot retroaktiv 

rättstillämpning, vilket stadgas i 2 kap. 10 § RF. Det är av betydelse att den enskilde i förväg 

ska kunna förutse vilka konsekvenser ett visst handlande kan utmynna i, detta eftersom den 

enskilde eljest riskerar att försättas i svåra ekonomiska situationer. Av den anledningen finns 

exempelvis möjligheten för enskilda att få förhandsbesked av sådana konsekvenser och 

handlanden på skatteområdet. Av samma anledning finns inte heller stora utrymmen för 

godtyckligt beslutsfattande eller analoga tolkningsmetoder i svenska domstolar. Ifall 

domstolarna skulle vara helt fria i sina tolkningar och tillämpningar skulle följaktligen 

förutsebarheten för den enskilde rubbas.
91

 Förutsebarhetsbegreppet kan även omfatta 

principen om transparens och öppenhet, vilken är en demokratisk rättighet som garanterar 

allmänhetens insyn i de demokratiska processerna.
92

  

2.5 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen kommer från medeltidslatinskans proportiona´litas och latinskans 

propo´rtio, vilket betyder jämnmått respektive lika förhållande.
93

 Tidigare fanns 

proportionalitetsprincipen kodifierad inom skatterättsområdet exempelvis i lagstiftning 

avseende tvångsåtgärder och punktskatt.
94

 I och med införandet av SFL kom principen dock 

att kodifieras i 2 kap. 5 § SFL. I denna regleras att beslut som fattas enligt SFL endast får 

fattas om skälen för beslutet uppväger intrånget eller det men som den som beslutet avser eller 

något annat motstående intresse kan lida. Det ska således finnas en rimlig proportion mellan 

mål och medel. Syftet med införandet i SFL var att förenkla och möjliggöra åberopandet av 

proportionalitetsprincipen i mål och ärenden.
95

  

 Eftersom nationell rätt har fått acklimatiserats efter EU-rättens och europarättens ökade 

inflytande har detta även inneburit att proportionalitetsprincipen fått en tydligare ställning i 

nationell rätt och rättstillämpning. Principen implementerades i EU-rätten genom 

rättighetsstadgan och då även i andra rättsordningar i EU:s medlemsländer. Enligt art. 5.4 

FEU ska gemenskapen inte företa åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå de mål som finns i fördraget. Detta går även hand i hand med subsidiaritetsprincipen 

som enligt art. 5.1  FEU innebär att beslut inte ska fattas på högre nivå än som är nödvändigt. 

EU-rättsliga proportionalitetsprincipen är en av de viktigaste av de grundläggande 

rättsprinciperna. Den kan anses fylla tre viktiga funktioner. Den säkerställer enskildas 

intressen i förhållande till gemenskapen och sätter således gränser för vad gemenskapen får 

vidta för åtgärder. Den tillvaratar även unionens intressen i det avseendet att den begränsar 

hur långtgående medlemsländernas restriktioner för friheterna får vara. Den säkerställer 

vidare att unionen förhåller sig till den tilldelade befogenheten eftersom unionen inte får gå 

utöver sina befogenheter.
96

 

 På detta sätt har proportionalitetsprincipen följaktligen utvecklat såväl svensk rätt som 

EU-rätten och europarätten genom sin plats i rättstillämpningen. Proportionalitetsprincipen är 

en allmänt vedertagen rättsprincip som på grund därav förekommer i hänvisningar i domar, 

                                                
89 Se exempelvis R78 1:98 och RÅ80 1:62. 
90 Se Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, s. 29 f. 
91 Se Lodin, S-O, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 721. 
92 Se Fura, E, Våga värna öppenheten – den behövs nu mer än nånsin!, SvJT 2014, s. 271 f. 
93 Se förklaring i nationalencyklopedin, http://www.ne.se/proportionalitetsprincipen, 2014-04-07. 
94 Se Moëll, C, Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 675. 
95 Se Lodin, S-O, m.fl., a.a., s. 667 och s. 761 ff. 
96 Se Wennerström, E O, The Rule of Law and the European Union, s. 125 f.  
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förarbeten och doktrin.
97

 Genom dessa hänvisningar blev proportionalitetsprincipen en del av 

svensk rätt och rättstillämpning.
98

 Just på grund av att proportionalitetsprincipen erhöll sådan 

ställning infördes den på flera lagställen i svensk rätt.
99

 

 Enligt margin of appreciation, den så kallade diskretionära prövningsrätten, tillåts 

emellertid vissa inskränkningar i de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

som görs till förmån för vissa allmänna intressen. Prövningsrätten som ska göras åligger då 

den berörda inhemska staten eftersom Europadomstolen ansett att dessa är mest lämpade att ta 

ställning till sådana frågor. Vissa av de fri- och rättigheter som regleras genom EKMR finns 

även grundlagsstadgade i svensk rätt genom 2 kap. RF. Genom 2 kap. 6 § RF skyddas den 

personliga integriteten. Även i 2 kap. 12 § 2 st. RF och 2 kap. 18 § 1 st. RF finns reglering 

avseende proportionalitetsprincipen. Inom skatterätten varierar omfattningen av prövningen 

beroende på inom vilket skatteområde frågan uppstår och vilken mänsklig rättighet eller frihet 

som är hotad. Skyddet för den personliga integriteten eller den enskildes ekonomiska intresse 

kan exempelvis ställas i förhållande till finansiering av den offentliga sektorn.
100

  

 För proportionalitetsprövningen har olika modeller presenterats. Gemensamt för dessa 

är emellertid tre saker som ska tas i beaktande: åtgärden ska anses lämplig för att ett allmänt 

ändamål ska uppnås, för att det ifrågavarande ändamålet ska uppnås får det inte finnas mindre 

ingripande åtgärder att välja och åtgärden måste vara proportionerlig. Det finns ingen generell 

modell utan en avvägning fordras för varje enskilt fall.
101

 

2.5.1 Skyddet för den enskildes integritet 

Som tidigare nämnts kan en proportionalitetsavvägning bestå av den enskildes intressen 

kontra det allmännas intressen i en fråga. Ett sådant fall skulle rimligtvis kunna vara skyddet 

för den personliga integriteten i förhållande till SKV:s intresse att beskatta den enskilde 

rätteligen. Det finns ett målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § 4 st. RF som anger att det allmänna 

ska värna om den enskildes privatliv och familjeliv samt att idéerna bakom demokratin ska bli 

vägledande inom alla områden i samhället. Reglering finns även i 2 kap. 6 § 1 och 2 st. RF 

där det anges att alla är skyddade mot kroppsvisitation, husrannsakan och likande intrång från 

det allmännas sida. Denna bestämmelse anger även att undersökning av brev eller annan 

förtrolig försändelse och hemlig avlyssning, upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande omfattas av skyddet. Vidare är var och en skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten, om det sker utan att samtycke lämnats och intrånget innebär att den 

enskildes personliga förhållanden övervakas eller kartläggs.  

 Skyddet är inte bara reglerat i svensk lagstiftning utan även genom art. 8.1 EKMR. I 

artikeln framgår att alla har rätt till skydd för privatliv och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. Vidare stadgar art. 8.2 EKMR att en offentlig myndighet inte får inskränka i 

detta utan stöd i lag och att inskränkningen i sådant fall i ett demokratiskt samhälle ska anses 

nödvändig med hänsyn till nationell säkerhet, allmän säkerhet eller landets ekonomiska 

välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. Enligt Europadomstolens praxis har emellertid 

föreskrifter på lägre nivå ansetts tillåta inskränkningar.
102

 Enligt 2 kap. 20 § 2 st. RF kan 

                                                
97 Se Moëll, C, Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 675. 
98 Se exempelvis RÅ 1996 ref. 22, RÅ 1996 ref. 40, RÅ 1996 ref. 44, RÅ 1996 ref. 56, RÅ 1997 ref. 59, RÅ 

1999 ref. 76, HFD 2012 ref. 7, prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor, s. 39 f. och prop. 2010/11:165, s. 301 ff. och s. 698. 
99 Se Moëll, C, Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 675. 
100 Se Moëll, C, Proportionalitetsprincipen, SN 2004, s. 676. 
101 Se Moëll, C, Persson-Österman, R, Till vägledning för rättstillämpningen: skattetilläggsmålen i 

Regeringsrätten, SN 2001, s. 269. 
102 Se Europadomstolens avgörande i målet Leander mot Sverige, målnr. 9248/81. 
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inskränkningar i 2 kap. 6 § RF endast tillåtas med stöd av lag. En sådan inskränkning får 

enligt 2 kap. 21 § RF endast göras för att ändamål ska tillgodoses som anses godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Inskränkningen får vidare aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet och inte heller hota den fria åsiktsbildningen. Vid en inskränkning kan 

inte den enskilde åberopa RF för ett skadeståndsanspråk utan får då gå till skadeståndslagen 

(1972:207), SkL, vilket sedermera ger begränsade möjligheter. Bestämmelserna skyddar 

således olika delar av den enskildes integritet gentemot det allmännas åtgärder och i olika 

grad. Skyddet uppstår eftersom bestämmelserna begränsar lagstiftarens lagstiftningsmakt till 

den del det skulle strida mot bestämmelserna.
103

 Till skyddet hör även de grundläggande 

rättighetsgarantierna som den enskildes rätt att få saken prövad i domstol samt att prövningen 

ska ske inom skälig tid enligt art. 6 och art. 13 EKMR.
104

 

  

                                                
103 Se Reimers, E, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009, s. 436 ff. 
104 Det finns flertalet domar i Europadomstolen mot Sverige där Sverige i vissa fall ansetts kränka dessa 

rättigheter och i vissa fall inte. Jfr exempelvis Europadomstolens avgörande i målet Olsby mot Sverige, målnr. 

36124/06, Europadomstolens avgörande i målet Synnelius och Edsbergs Taxi AB mot Sverige, målnr. 44298/02 

med Europadomstolens avgörande i målet Strömblad mot Sverige, målnr. 3584/07 och Europadomstolens 

avgörande i målet Eriksson mot Sverige, målnr. 60437/08. 
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3.  Olika kontrollmöjligheter i SKV:s kontrollverksamhet 

3.1 Inledning  

SKV är styrt av FL, och SFL vid handläggning av skatteärenden. Vidare måste SKV i sin 

myndighetsutövning beakta objektivitet, opartiskhet, legalitet och transparens eller med andra 

ord öppenhet och förutsebarhet. Syftet som SKV har med skattehandläggningar är att 

säkerställa rätt underlag till beskattningen och sedermera meddela den skattskyldige ett riktigt 

beslut. I sådan handläggning kan inbegripas flera olika moment; däribland formlös förfrågan, 

föreläggande och revision. Vidare betecknas denna typ av förfarande som enpartsförfarande, 

med vilket avses ett förfarande som den skattskyldige måste medverka i. Detta innebär att den 

skattskyldige är skyldig att medverka, genom att exempelvis lämna underlag, så att 

beskattningen av denne blir riktigt fastställd. Denna medverkan sker således under 

sanningsplikt. Förfarandet sker dessutom med utgångspunkt i att den skattskyldige kan 

hantera det självständigt och således utan hjälp.
105

 Nedan följer en kortfattad redogörelse av 

kontrollmöjligheterna föreläggande och revision. Detta eftersom det är dessa metoder som 

kommer bearbetas i studiens följande delar. 

3.2 Föreläggande 

Ifall det finns anledning att tro att den uppgiftsskyldige inte har för avsikt att besvara en 

formlös förfrågan kan SKV istället förelägga denne enligt bestämmelser i 37 kap. SFL. Det 

finns flera olika typer av förelägganden för SKV att tillgå i kontrollverksamheten. Dessa är 

enligt 37 kap. 2-11 §§ SFL föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet, föreläggande för 

kontroll av egen uppgifts- eller dokumentationsskyldighet och föreläggande för kontroll av 

någon annans uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten är omfattande och kan exempelvis 

innefatta en skyldighet att lämna uppgifter om levnadsförhållanden för kontroll av de 

deklarerade uppgifternas riktighet.
106

 Ett föreläggande om fullgörande av 

uppgiftsskyldigheten kan exempelvis röra komplettering av uppgifter eller lämnande av 

deklaration.
107

 Det finns emellertid möjlighet för den förelagde att undanta handlingar från 

föreläggande.
108

 

 Tredjemansföreläggande infördes år 1994 som ersättning till den slopade möjligheten 

till tredjemansrevision. Tredjemansföreläggande finns alltjämt kvar trots återinförandet av 

tredjemansrevision.
109

 Tredjemansföreläggande ska gälla uppgift i rättshandling angående den 

som föreläggandet avser och någon annan och gälla uppgifter av betydelse för kontroll av 

annans uppgiftsskyldighet än den som föreläggandet gäller.
110

 Tredjemansföreläggande kan 

även riktas mot fysiska personer och dödsbon avseende kontrolluppgiftslämnande av 

ersättning för arbete, ränta från eller fordran på person enligt 37 kap. 8 § SFL. 

 Gemensamt för de olika typerna av föreläggande är att dessa måste vara tydliga och 

klara för att den som föreläggandet gäller ska bli införstådd i vad som begärs av denne.
111

 

Vidare måste föreläggandet innehålla en tidsfrist inom vilken den förelagde ska följa 

föreläggandet, vilket måste uppgå till ett minimum om fem dagar enligt 8 kap. 1 § 

skatteförfarandeförordning (2011:1261), SFF. Detta gäller enligt 8 kap. 1 § SFF emellertid 

                                                
105 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 16. 
106 Se prop. 1955:160 om ändring i 1928 års taxeringsförordning, s. 103 och prop. 1989/90:74 om ny 

taxeringslags m.m., s. 396. 
107 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 56 ff. 
108 Se mer om undantag av uppgift från föreläggande under studiens avsnitt 3.2.1. 
109 Se prop. 1993/94:151, s. 90 ff. och prop. 1996/97:100, s. 472 ff. 
110 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 57. 
111 Se RÅ 1990 ref. 39. 
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inte för vitesförelägganden som regleras i bestämmelserna i 44 kap. 1 och 2 §§ SFL. Ett 

föreläggande kan endast överklagas om det är förenat med vite enligt 67 kap. 5 § 1 st. 2 p. 

SFL. Ett föreläggande förenas enligt 44 kap. 2 § SFL emellertid endast med vite under 

förutsättning att det finns anledning att anta att den förelagde annars inte kommer följa 

föreläggandet.
112

  

3.2.1 Rättssäkerhet: undantag av uppgift från föreläggande 

Tidigare fanns en möjlighet stadgad i TL för enskilda att begära handlingar undantagna från 

föreläggande. Denna ersattes sedermera med bestämmelser i 47 kap. 1 § SFL som 

ersättningsvis angav vilka uppgifter som inte får omfattas av ett föreläggande. Dessa uppgifter 

är sådana som anses ha ett betydande skyddsintresse eller som omfattas av beslagsförbud.
113

 

Eftersom ett vanligt föreläggande inte kan överklagas kan den förelagde inte begära undantag 

av handlingar i ett sådant skede. Då får den förelagde istället begära omprövning och i 

samband med detta lämna invändningar om att föreläggandet omfattar uppgifter med 

granskningsförbud.
114

 Ett vitesföreläggande kan i motsats till detta överklagas och den 

förelagde kan i samband med överklagan yrka undantag av handlingar för föreläggande.
115

 

3.3 Revision 

Beslut om revision får bland annat fattas för och utföras hos den person som är eller kan antas 

vara bokföringsskyldig, hos andra juridiska personer än dödsbon, hos den som anmält sig för 

registrering och hos den som innehar F-skatt eller har ansökt om godkännande för det enligt 

41 kap. 3 § SFL. Revisionsbeslut fattas enligt 41 kap. 2 § 1 st. SFL bland annat för kontroll av 

att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts eller kontroll av att förutsättningar finns 

för att fullgöra dessa.
116

 Ett sådant beslut kan enligt 67 kap. 5 § 1 st. 3 p. SFL inte överklagas. 

 Enligt 41 kap. 4 § 1 st. SFL ska ett revisionsbeslut innefatta vilket syfte som finns med 

revisionen, upplysning om möjligheten att undanta handlingar från kontroll och vilka 

tjänstemän som ska utföra revisionen. Normalt ska beslutet även innefatta vilka personer och 

handlingar som omfattas av beslutet. Undantag görs emellertid om särskilda skäl föreligger 

enligt 41 kap. 4 § 2 st. 2 p. SFL. Särskilda skäl kan exempelvis vara om kontrollen riskeras av 

att sådana uppgifter lämnas i beslutet.
117

  

 Revisionsbeslutet lämnas i normala fall innan revisionen verkställs. Om risken finns att 

kontrollen förlorar betydelsen om detta anges kan beslutet istället lämnas i samband med 

kontrollen enligt 41 kap. 5 § SFL. Detsamma gäller enligt samma bestämmelse vid 

bevissäkring som följer av 45 kap. 16 § 2 st. SFL och vid kontrollbesök som följer av 42 kap. 

8 § SFL då personalliggare ska kontrolleras. Ett beslut om revision kan fattas utan att 

misstanke om skatteundandragande och skattebrott föreligger. Revisioner kan utföras hos en 

stor mängd personer och omfatta hela branscher.
118

  

 Den reviderade ska arbeta i samverkan med SKV vid revision enligt 41 kap. 6 § SFL. 

Om den som revisionen gäller medger att revisionen sker hos denne får den utföras där enligt 

41 kap. 8 § SFL. Denne ska vidare lämna SKV tillträde till verksamhetens utrymmen och 

tillhandahålla SKV de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen samt på annat 

                                                
112 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 56 och s. 89. 
113 Se mer om vad detta innebär under studiens avsnitt 3.2.1. 
114 Se prop. 2010/11:165, s. 436. 
115 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 62. 
116 Revision av löpande perioder slopades år 1994 men återinfördes sedermera år 1997. Se prop. 1993/94:151, s. 

81 f. och prop. 1996/97:100, s. 477 ff. 
117 Jfr prop. 1993/94:151, s. 108 och prop. 1996/97:100, s. 472 ff. 
118 Se Rabe, G, Hellenius, R, Det svenska skattesystemet, s. 482. 
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sätt medverka för att hjälpa till i revisionen. Underlåter den reviderade att göra så kan SKV 

förelägga denne med vite. Vidare ska revisionen inte störa personens verksamhet i onödan.
119

 

 Vid en revision granskar SKV näringsverksamhetens räkenskaper och andra till 

näringsverksamheten hörande handlingar, under förutsättning att handlingarna inte undantas 

enligt 47 kap. 2-4 §§ SFL.
120

 Om revision efter medgivande genomförs i den reviderades 

verksamhetslokaler får handlingar som tillhandahålls eller påträffas och som behövs för 

revisionen granskas enligt 45 kap. 5 § SFL. Revision får även genomföras på annat ställe än i 

verksamhetslokalen. Det ska då föreligga särskild anledning att anta att handlingar finns där 

eftersökningen avser att genomföras enligt 45 kap. 6-7 §§ SFL samt att den reviderade inte 

följt ett föreläggande. Lager, maskiner, inventarier, lokaler, byggnader, varor, kassaapparater, 

räkneapparater, mätapparater eller annan utrustning är exempel på föremål som kan granskas 

och inventeras.
121

 

 Det finns olika typer av revisioner för SKV att tillgå. Dessa är riktade och planmässiga 

revisioner, urvalsrevisioner, riktade tredjemansrevisioner och generella tredjemansrevisioner. 

Riktande och planmässiga revisioner utförs utan att den som revisionen avser är misstänkt för 

skatteundandragande eller fel och riktas mot visst subjekt eller objekt. Sådana beslut tas 

främst för större företag och arbetsgivare. Urvalsrevisioner sker i motsats till detta hos utvalda 

personer som misstänks för skatteundandragande åtgärder. Tredjemansrevisioner får beslutas 

om uppgifterna kan anses vara av betydelse för kontrollen av någon annan än den reviderade 

enligt 41 kap. 2 § 2 st. SFL. Detta skulle kunna tolkas som att kontrollen måste avse en 

bestämd skattskyldig person.
122

 Detsamma gäller även för generella revisioner, det vill säga 

kontroller som inte är planmässiga och som exempelvis genomförs inför kontrollaktioner. Vid 

generella revisioner görs kontrollen hos och av den reviderade utan att det klart framgår vilka 

handlingar som eftersöks. Vid generella tredjemansrevisioner görs kontrollen hos den 

reviderade utan att det är klart vilka handlingar myndigheten eftersöker angående den 

kontrollerade och ibland inte vem som de facto är föremål för kontrollen.
123

  

 SKV får även besluta om tvångsrevision enligt 41 kap. 8-11 §§ SFL om den reviderade 

är skyldig att lämna SKV tillträde till lokalerna och denne inte fullgör sin 

medverkansskyldighet eller om det föreligger påtaglig risk för sabotage enligt 45 kap. 3 § 

SFL. Revision är normalt den mest ingripande kontrollmetoden, därför fordras också en 

proportionalitetsavvägning mellan myndighetens kontrolleffektivitet och skyddet för den 

reviderade och den kontrollerade.
124

 Vid kontroll av näringsverksamhet är det även den enda 

metod som kan anses effektiv. Detta eftersom SKV inte får kontrolluppgifter om 

näringsverksamheter, vilket därav innebär att kontroll av bokföringen i normala fall är det 

enda som kan föranleda till kontroll av hela redovisningen.
125

 

 Frågan om revisioner skulle utgöra tvångsmedel har varit föremål för diskussion. Detta 

eftersom den reviderade måste samverka samt för att revisionsbeslutet inte går att överklaga. 

Därför har det ansetts inadekvat att kalla situationen för frivillig ur den reviderades aspekt 

enbart för att revisionen inte utgör en tvångsåtgärd i sig. Ifall den reviderade inte visar hänsyn 

till samverkanskravet kan SKV vidta tvångsåtgärder, varför den reviderades möjligheter ändå 

är begränsade. Det har emellertid uttryckts att en rågång fordras mellan tvångsåtgärder och 

kontroll i samverkan.
126

 I flertalet till Sverige närliggande länder ser rättsläget kring revisioner 

                                                
119 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 60. 
120 Se mer om undantag av handlingar från granskning under studiens avsnitt 3.3.1. 
121 Se SKV 663, utgåva 8 Allmänt om revision, s. 2. 
122 Se Hultqvist, A, Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012, s. 248 ff. 
123 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 24 ff. 
124 Se prop. 1993/94:151, s. 76 ff. 
125 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 58. 
126 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 23 med hänvisning till Höglund, 

M, Taxeringsrevision, s. 267 ff. och Almgren, K, Rättssäkerhet vid beskattningen, s. 349. 



 

30 

 

annorlunda ut. I exempelvis Danmark, anses skatterevisioner utgöra tvångsmedel.
127

 Det är 

inte tillåtet för motsvarigheter till SKV att genomföra tredjemansrevisioner i bland annat 

Tyskland, Storbritannien och Norge.
128

 

3.3.1 Rättssäkerhet: rätten att undanta handlingar från granskning 

En handling får inte granskas av SKV om den inte omfattas av revisionen, det vill säga om 

den inte tillhör verksamheten enligt 47 kap. 2 § 2 p. SFL. SKV får inte heller granska en 

handling som på begäran av den reviderade ska undantas enligt 47 kap. 2 § 2 st. och 3 § SFL. 

Detta kan exempelvis vara på grund av betydande skyddsintresse som är större än den 

betydelse handlingen skulle ha för kontrollen samt om handlingen inte får beslagtas enligt 27 

kap. 2 § RB. Enligt rekvisiten omfattar granskningsförbudet följaktligen endast handlingar 

och inte uppgifter i handlingar som i fallet med föreläggande.
129

 Det kan finnas särskilda 

omständigheter som medför att annan inte bör ha kännedom om innehållet i handlingen, 

exempelvis personliga förhållanden som vid ådagaläggande kan föranleda oangenäma 

konsekvenser.
130

 Eftersom revisionen rör till verksamheten hörande handlingar innebär det 

även att personliga brev och liknande handlingar inte får bli föremål för granskning.
131

 

 Granskningsförbudet enligt 27 kap. 2 § RB innebär att handling inte får beslagtas om 

det kan antas att innehållet medför att befattningshavaren eller annan som upptas i 36 kap. 5 § 

RB inte får höras som vittne med hänsyn till tystnadsplikt. Motsvarande gäller även skriftliga 

meddelanden som företas mellan en misstänkt person och närstående eller dennes närstående 

emellan enligt 36 kap. 6 § RB, under förutsättning av minimistraffet för det misstänkta brottet 

är under två års fängelsestraff. På begäran av exempelvis en läkare, psykolog eller tandläkare 

kan således handlingar undantas med stöd av tystnadsplikten.
132

 Även advokaters 

tystnadsplikt kan medföra undantag av handlingar.
133

  

 Rätten till undantag fanns redan i tidigare taxeringslag (1956:623) men har sedermera 

utvecklats vidare.
134

 Regleringen av undantag av handlingar från granskning har utformats 

generellt, även om det finns situationer då det inte torde finnas anledning att behöva undanta 

handlingar.
135

 Den enskilde begär handlingar undantagna från granskning hos 

förvaltningsdomstol. Ifall den enskilde även begär att förvaltningsdomstolen ska ta beslutet 

utan att det föregås av en granskning av domstolen, ska domstolen först göra en sådan 

prövning. För det fallet att handlingen redan finns i SKV:s besittning ska denna förslutas och 

lämnas över till domstolen.
136

 Om begäran beviljas ska handlingen återsändas till den 

reviderade.
137

 Detta innebär sedermera att SKV enligt 47 kap. 7 § SFL inte får åberopa eller 

återge innehållet i den undantagna handlingen. SKV får emellertid använda 

överskottsinformation som påträffats utan aktivt sökande, i annat fall fordras ett tillägg till 

revisionsbeslutet för att aktivt tillåtas leta efter information som faller utanför beslutet.
138

 

                                                
127 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 23 med hänvisning till Höglund, 

M, Taxeringsrevision, s. 267 ff. 
128 Se SOU 2013:62, s. 361. 
129 Se prop. 2010/11:165, s. 922. 
130 Se prop. 1993/94:151, s. 97 f. och s. 170. 
131 Se prop. 1955:160, s. 122 och s. 147 samt prop. 1972:145 med förslag till lag om ändring i 

taxeringsförordningen (1956:623), m.m., s. 24. 
132 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 64. 
133 Jfr exempelvis RÅ 2001 ref. 67 I, RÅ 2001 ref. 67 II och HFD 2012 ref. 12. 
134 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 63 och prop. 1993/94:151, s. 93 ff. 
135 Se prop. 2010/11:165, s. 434 f. 
136 Se Almgren, K, Leidhammar, B, a.a., s. 63. 
137 Se RÅ 1998 ref. 34. 
138 Se SKV 621, utgåva 2 Handledning för skatterevision 2004, avsnitt 3.3.5. 
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3.3.2 Generella tredjemansrevisioner: förhållandet till proportionalitetsprincipen 

Flera remissinstanser uttryckte sitt missnöje när reglering avseende tredjemansrevision skulle 

införas i SFL. Denna ansågs kunna ge SKV möjlighet att utföra så kallade fishing 

expeditions.
139

 Med begreppet fishing expeditions avses kontroller av rent planlös karaktär då 

det inte klart framgår vilka handlingar som eftersöks eller om kontrollen föranletts av 

misstänkt skatteundandragande. Kontrollen genomförs då utan misstanke om 

skatteundandragande för att eventuellt hitta handlingar hos den reviderade som kan vara av 

intresse angående den kontrollerade och först därefter inleda en kontroll av den senare. 

Tillvägagångssättet har ansetts beskriva såväl fishing expeditions som generella 

tredjemansrevisioner i de fall då urval av kontrollsubjekt och kontrollobjekt vid generella 

tredjemansrevisioner inte är tillräckligt specificerade. Dock inte i de fall då urvalen vid 

generella tredjemansrevisioner de facto är tillräckligt specificerade. Fishing expeditions är av 

rättssäkerhetsskäl förbjudna enligt exempelvis EU:s handräckningsdirektiv, OECD:s 

modellavtal samt enligt vissa dubbelbeskattningsavtal i vilka Sverige är part.
140

 Det har 

ifrågasatts huruvida förfarandet med generella tredjemansrevisioner bör förbjudas även i 

svensk rätt och om det strider mot proportionalitetsprincipen eller inte. SKV:s kontrollintresse 

har då ställts i förhållande till integritetsskyddet. I detta inbegripet frågan om möjlighet till 

undantag av vissa handlingar från kontrollen när den kontrollerade inte har vetskap om att 

denne är föremål för kontroll.
141

 Det har även ansetts tvivelaktigt att en inte obetydlig mängd 

material insamlas. Detta medför att SKV får tillgång till stora mängder överskottsinformation. 

Det har ifrågasatts om metoden är kontrolleffektiv.
142

  

 Frågan om generella tredjemansrevisioners förhållande till proportionalitetsprincipen 

har bland annat aktualiserats i två rättsfall från år 2012. HFD har fastslagit att revisioner inte 

utgör tvångsåtgärder, att dessa därför är tillåtna enligt svensk lagstiftning och att 

revisionsbeslut således inte omfattas av det integritetsskydd som föreligger enligt EKMR. I 

rättsfallet som avsåg slumpmässig kontroll av advokaters klientmedelskonton med slutsiffra 

fem hos SEB fastslogs att SKV:s beslut om generell tredjemansrevision var oproportionerligt. 

Detta med anledning av att det saknades effektiva möjligheter att undanta handlingar och 

uppgifter från granskning som röjde vad klientmedelskontona avsåg. SEB skulle följaktligen 

ha fått vidta oproportionerliga åtgärder för att kunna skydda advokaternas tystnadsplikt och 

tillvarata enskildas intressen.
143

 Även om HFD fastslog att generella tredjemansrevisioner är 

tillåtna i svensk rätt kan sådana kontroller följaktligen istället underkännas vid en 

proportionalitetsbedömning om skyddet för den enskildes integritet väger tyngre än SKV:s 

kontrolleffektivitet. Det har uttryckts att detta är ett klart exempel på när SKV företagit en så 

kallad fishing expedition.
144

 SKV föll även på proportionalitetsprincipen i ett fall från 

Kammarrätten i Stockholm som handlade om begäran som avsåg uppgifter om 

domännamnsinnehavare. I fallet begärdes uppgifter in från Stiftelsen för internetinfrastruktur, 

vilken sköter den svenska toppdomänen .se. Mer än en miljon domännamn omfattades, vilket 

innebar att en stor mängd ägare och kontaktpersoner berördes av den generella 

tredjemanskontrollen. Det var fråga om en omfattande kontroll där en stor mängd 

integritetskänslig information skulle utlämnas. Beslutet om generell tredjemansrevision 

ansågs inte stå i rimlig proportion till det ändamål som föranlett kontrollen.
145

  

                                                
139 Se prop. 2010/11:165, s. 413. 
140 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 24 ff. och Hultqvist, A, Generell 

tredjemansrevision – fishing expedition?, SvSkT 2012, s. 241 och s. 260 f. 
141 Se dir. 2012:14, s. 14. 
142 Se SOU 2013:62, s. 339 och s. 363.  
143 Se HFD 2012 ref. 12. 
144 Se Höglund, M, Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?, SN 2013, s. 32 f.  
145 Se Kammarrätten i Stockholm, målnr. 1173-12. 
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4. Rättssäkerhetsutredningens förslag avseende tredjemanskontroll  

4.1 Inledning 

Inledningsvis kan sägas att utredningen fann det angeläget att de förslag som lämnats som rör 

tredjemanskontroll och undantag av handlingar och uppgifter ska bli tillämpbara, varför dessa 

enligt utredningen ska träda i kraft den 1 juli år 2014. Eftersom kontrollmöjligheterna alltjämt 

skulle kvarstå blev utredningens uppgift att se över bestämmelsernas utformning.
146

  

 Utredningen fastställde att SKV:s tredjemanskontroller, trots kritiken som framförts, är 

oumbärliga kontrollmöjligheter inom kontrollverksamheten och är nödvändiga i olika 

situationer beroende på vilken bild SKV har av vilket material som kontrollen fordrar. 

Utredningen ansåg därför att kontrollmöjligheterna ska kvarstå. Detta motiverades med 

anledning av att andra utredningsalternativ ur flera hänseenden inte är tillfredsställande nog 

att ersätta de nuvarande kontrollmöjligheterna. Därtill anförde utredningen att det inte finns 

några rättsfall som tyder på att tvångsåtgärder vid tredjemanskontroll enligt svensk lagtext 

strider mot rättighetsgarantierna i art. 8 EKMR.
147

 

 Utredningen anförde att SKV inte gör någon uppföljning av i vilken kvantitet de olika 

typerna av revisioner genomförs, detta eftersom de inte har någon särskild reglering i 

lagtexten och därför tillhör samma ärendegrupp. SKV gör inte heller någon uppföljning av de 

effekter generella tredjemanskontroller utmynnar i. Därför redovisades istället en 

uppskattning från SKV:s sida om antalet revisioner uppdelade efter revisionstyp som visar att 

generella tredjemansrevisioner utgör ungefär 5-10 procent av tredjemansrevisionerna och 

generella tredjemansförelägganden ungefär 50 procent av tredjemansföreläggandena. 80-90 

procent av generella tredjemansrevisioner är emellertid utredningar avseende grov ekonomisk 

brottslighet. Av tredjemansföreläggandena avser ungefär 80 procent bankuppgifter. Nedan 

följer en redogörelse för det uppskattade antalet tredjemanskontroller enligt SKV för åren 

2007-2012.
148

 

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avslutade 

tredjemansrevisioner 
409 366 305 268 294 185 

Varav generella 

tredjemansrevisioner 

(uppskattat antal) 

41 46 42 40 32 40 

Tredjemansförelägganden 30 803 30 097 28 962 27 844 27 499 28 600 

Varav generella 

tredjemansförelägganden 

(uppskattat antal) 

15 401,5 15 048,5 14 481 13 922 13 749,5 14 300 

 
Tabell 1: en tabell över uppskattat antal tredjemanskontroller av SKV år 2007-2012.  

 

Ingendera av termerna tredjemansrevision eller tredjemansföreläggande återfinns i SFL. 

Dessa återfinns emellertid i förarbetena till SFL och utgör således genom detta en del av 

                                                
146 Se SOU 2013:62, s. 447 f. och s. 360. 
147 Se SOU 2013:62, s. 407 och s. 382. 
148 Se SOU 2013:62, s. 369 ff. 
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svensk rättstillämpning.
149

 Utredningen föreslog att termerna även skulle införas och 

definieras i SFL. Förslagen innebar förtydligande av bestämmelserna i SFL avseende att SKV 

för att inhämta uppgifter om någon annan än den reviderade får verkställa revision samt att en 

person får föreläggas av SKV att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan. I 

bestämmelserna skulle därför även termerna generell tredjemansrevision respektive generellt 

tredjemansföreläggande användas. Förtydligandena skulle införas i 37 kap. 9 § 1 st. och 41 

kap. 2 b § 1 st. SFL.
150

   

4.2 Allmänt om riktade och generella tredjemanskontroller  

Kritiken avseende tredjemanskontroller har främst berört SKV:s generella 

tredjemansrevisioner samt frågan ifall denna typ av insamling av höga kvantiteter uppgifter i 

realiteten kan anses vara ett effektivt arbetssätt för SKV. Utredningen presenterade ett förslag 

som Bankföreningen lämnat för att generella tredjemansrevisioner ska kunna användas i 

mindre omfattning. Enligt ifrågavarande förslag skulle en lösning kunna vara att utöka 

kontrolluppgiftsskyldigheten för sådana transaktioner som vanligtvis anses vara transaktioner 

som vidtas för skatteundandragande, såsom utlandsbetalningar och betalningar till 

klientmedelskonton. En kontrolluppgift kan sedermera motivera att SKV verkställer en vidare 

kontroll. Enligt Bankföreningens mening kan detta även leda till en ökad förutsebarhet. Detta 

eftersom det genom kontrolluppgifter blir tydligt för gemene man vilka uppgifter som finns 

hos SKV. Utredningen ansåg emellertid att detta förslag endast skulle kunna ersätta generella 

tredjemansrevisioner i vissa delar, men att det inte skulle tillgodose alla de behov som 

generella tredjemansrevisioner gör. Därtill hör det faktum att SKV i sådant fall måste utreda 

vilka områden som lämpligast bör vara föremål för den utökade kontrolluppgiftsskyldigheten, 

därav skulle förslaget enbart kunna utgöra ett kompletterande redskap i 

kontrollverksamheten.
151

 

 Trots att kritik framförts mot generella tredjemanskontroller ansåg utredningen det 

motiverat att dessa kontrollmöjligheter alltjämt bör kvarstå. Detta bland annat eftersom ett 

stort antal av de fel och brister som anträffats i redovisningar av arbetstagare och delägare i 

fåmansbolag eljest inte skulle ha anträffats genom användandet av andra alternativa metoder. 

Utredningen ansåg därtill att generell tredjemansrevision är en viktig och effektiv 

kontrollmöjlighet i det avseendet att SKV förberedande kan inhämta material till grund för 

följande vidare kontroll hos personer där fel och brister har anträffats i materialet. Därigenom 

fordras inte att SKV i samband med detta belastar andra deklarationsskyldiga.
152

 Utredningen 

lutade även sitt argument på norska förarbeten avseende tredjemansrevision. Där framgår att 

skatteundandragande tillvägagångssätt och upplägg kontinuerligt utvecklas parallellt med den 

hastiga utvecklingen inom tekniken och gränsöverskridande aktiviteter.
153

 

Skatteundandragande åtgärder blir därför svårare att anträffa, vilket även fordrar en 

kontinuerlig utveckling av kontrollverksamheten hos SKV. Vid grov ekonomisk brottslighet 

kan många företag vara inblandade i så kallade härvor och i sådana situationer utgör generella 

tredjemansrevisioner en inte obetydlig kontrollmöjlighet. SKV har uppskattat att ungefär 80-

90 procent av generella tredjemansrevisioner gäller grov ekonomisk brottslighet. Av den 

anledningen ansåg utredningen att generella tredjemansrevisioner alltjämt bör kvarstå.
154

  

                                                
149 Se prop. 2010/11:165, s. 409 och s. 413. 
150 Se SOU 2013:62, s. 407 ff. 
151 Se SOU 2013:62, s. 409 ff. 
152 Se SOU 2013:62, s. 408. 
153 Se prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og 

personalliste), s. 26. 
154 Se SOU 2013:62, s. 408 ff. 
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Enligt 41 kap. 4 § 2 st. SFL ska i beslut om tredjemansrevisioner normalt anges vilken person 

eller rättshandling som omfattas. I lagtexten framgår inte tydligt att detta även gäller vid 

generella tredjemansrevisioner. Detta framgår emellertid i förarbeten till SFL och i 

rättspraxis.
155

 I 3 kap. 8 § TL framgick att generella tredjemansrevisioner tilläts, genom att 

SKV fick genomföra revision för att inhämta uppgifter i förberedande syfte för kontroll av 

annan än den reviderade. Utredningen föreslog ett klargörande av detta genom att införa 

uttrycklig tillåtelse av generella tredjemanskontroller även i SFL. SKV ska i vissa avseenden 

utifrån vad som är lämpligast för situationen kunna välja mellan kontrollmöjligheterna 

revision och föreläggande. Enligt förslaget ska det även tydliggöras att sådana generella 

tredjemanskontroller är tillåtna som SKV beslutar om för fullgörande av skyldigheter enligt 

lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom EU i fråga om beskattning eller ett avtal 

som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden. Förtydligandena skulle införas 

i 37 kap. 9 a § 1 st. och 41 kap. 2 c § 1 st. SFL.
156

 

4.3 Beslutsfattande instans vid generella tredjemanskontroller 

När SKV beslutar om tredjemanskontroll fordras en rättssäker tillämpning av 

bestämmelserna, framförallt vid beslut om generell tredjemanskontroll. Detta eftersom det vid 

en generell tredjemanskontroll inte klart framgår vilka resultat denna kan leda till eller i 

vilken omfattning kontrollen kommer genomföras. Det fordras enligt 2 kap. 5 § SFL att SKV 

förhåller sig till proportionalitetsprincipen. Detta innebär att SKV endast kan verkställa 

generella tredjemanskontroller under vissa förutsättningar. Det fordras följaktligen av 

beslutsfattaren att denne gör en väl avvägd proportionalitetsbedömning mellan resultatet som 

kan tänkas uppnås med anledning av kontrollen och effekterna som kan uppkomma för den 

eller de kontrollerade och den eller de reviderade. Skälen för verkställandet måste således 

uppväga intrånget eller det men som uppstår för alla eventuella parter. På grund av den svåra 

proportionalitetsavvägningen som fordras hade utredningen att undersöka om annan 

beslutsordning bör införas vid generella tredjemanskontroller än som eljest gäller vid riktade 

tredjemanskontroller i syfte att öka rättssäkerheten, det vill säga att annan instans än SKV ska 

fatta sådana typer av beslut.
157

   

 Utredningen undersökte huruvida förvaltningsdomstolarna skulle kunna ta över 

beslutsfattandet och således även proportionalitetsbedömningen som följer enligt 2 kap. 5 § 

SFL. Detta skulle enligt utredningens mening innebära att beslutsfattandet flyttas till en 

instans som kan anses mer opartisk än den myndighet som kontrollerar personer samt även 

innebära bättre kvalitet i besluten. Detta förutsatt att domstolen på ett bättre sätt skulle kunna 

beakta den kontrollerade och den reviderades intressen. Ett liknande upplägg föreligger vid 

beslut enligt 45 och 46 kap. SFL om bevissäkring och betalningssäkring, vilket är ingripande 

tvångsåtgärder mot enskilda som inte fordrar något samtycke från den som beslutet gäller. 

Enligt förslaget kan den reviderade dock välja att inte samarbeta vid en generell 

tredjemansrevision eller att motsätta sig ett generellt tredjemansföreläggande, detta följs då av 

en domstolsprövning för att avgöra om tvångsåtgärder blir aktuella.
158

 Om det inte föreligger 

rättssäkerhetsskäl eller andra särskilda skäl som föranleder att den första prövningen bör 

förläggas vid domstol är det inom beskattningsförfarandet en grundläggande princip att SKV 

är första instans.
159

 Om beslutsfattandet skulle flyttas över från SKV till 

förvaltningsdomstolarna skulle det även leda till en del tidsförluster. Med anledning av detta 
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ansåg utredningen att beslutsfattandet alltjämt bör förläggas hos SKV som är den utredande 

myndigheten. Utredningen ansåg att rättssäkerheten istället kan ökas genom att förtydliga 

riktlinjerna för SKV i proportionalitetsavvägningen.
160

 

4.4 Krav för beslut om generell tredjemanskontroll: förtydligande av riktlinjer 

Enligt SKV:s egna riktlinjer fordras för beslut om generell tredjemansrevision att det 

anträffats uppgifter som tyder på skatteundandragande åtgärder samt att en generell kontroll 

med anledning av detta normalt kan förväntas öppna upp möjligheter för kontroll av 

kontrollvärda subjekt. Detta krav uppställs eftersom SKV är av den åsikten att en generell 

tredjemansrevision ska vara relevant i förhållande till det bakomliggande syftet med 

kontrollen. Utredningen ansåg att de krav som uppställs för att beslut om generell 

tredjemansrevision ska tillåtas utgör en försäkran om att SKV inte beslutar tillika genomför 

generella tredjemansrevisioner planlöst. Detta krav framgår emellertid inte av lagtext, varför 

utredningen ansåg att detta ska förtydligas. Enligt utredningens mening framstår det som 

problematiskt att endast förhålla sig till det faktum att alla typer av revisioner ska genomföras 

med hänsyn till proportionalitetsprincipen. Det blir en svår proportionalitetsavvägning vid 

generella tredjemansrevisioner när syftet, kontroll av om uppgiftsskyldighet fullgjorts, ska 

ställas i förhållande till och uppväga det intrång eller men som uppstår för den kontrollerade 

och reviderade. Därav föreslog utredningen ett förtydligande i lagtext i det avseendet att 

beslut om generell tredjemansrevision endast får fattas om kontrollen avser material som är 

av betydelse för att uppnå syftet med kontrollen. Därtill hör att anledning bör föreligga att 

anta att kontrollen rörande den skatteundandragande företeelsen typiskt sett kan förväntas 

möjliggöra kontroll av kontrollvärda subjekt.
161

 

 För att uppgifterna sedermera ska uppnå kravet på betydelse för kontrollen kommer inte 

ställas några högre krav. Vad som egentligen fordras är en redovisning vid samtliga generella 

tredjemansrevisioner av de företeelser och åtgärder som normalt skulle kunna förväntas öppna 

upp möjligheter för kontroll av kontrollvärda subjekt. Det som angavs om generella 

tredjemansrevisioner ska även gälla för generella tredjemansförelägganden och på de 

generella tredjemansrevisioner SKV genomför för fullgörande av skyldigheter enligt lagen 

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning 

eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden. Förtydligandena 

skulle införas i 37 kap. 9 a § 2 st. och 41 kap. 2 c § 2 st. SFL.
162

 

4.5 Eftersökande och användning av information 

Utredningen hade även att undersöka i vilken utsträckning som SKV, efter påbörjad revision, 

kan inhämta och använda information som anses ligga utanför de företeelser och åtgärder som 

angetts av myndigheten inför revisionen som möjligheter för kontroll.
163

 Inom 

beskattningsförfarandet finns i nuläget reglering som hindrar SKV att använda sådan typ av 

information om inte ett tillägg gjorts till revisionsbeslutet som beskriver denna information.
164

 

SKV är emellertid inte förhindrad att använda så kallad överskottsinformation, det vill säga 

information och felaktigheter som spontant anträffats i utredningen utan att inledningsvis ha 

innefattats i beslutet. Utredningen föreslår att denna möjlighet ska kvarstå men att ett 

förtydligande ska införas i lagtexten om avgränsningen till den inför revisionen angivna 

informationen som ska eftersökas. Detta anses inte framgå tydligt av nu gällande lagtext. Det 
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ska framgå att SKV är förhindrad att eftersöka handlingar som inte innefattas i beslutet eller 

andra uppgifter som förekommer i sådana handlingar. Detta ska gälla alla typer av revisioner 

och ska införas i 41 kap. 7 a § SFL.
165

 

4.6 Underrättelse till den kontrollerade om att kontroll ägt rum 

Enligt bestämmelser i 41 kap. 5 § SFL ska den reviderade underrättas om beslutet om revision 

senast i samband med verkställande av revisionen. Vid tredjemanskontroller omfattas inte den 

kontrollerade av bestämmelsen, det är istället den reviderade som nås av beslutet. Den 

kontrollerade får emellertid vetskap om att informationen inhämtats genom 

tredjemanskontroll om SKV använder vad som anträffats till grund för ett beskattningsbeslut. 

Detta innebär att den kontrollerade aldrig får kännedom om att en tredjemanskontroll 

genomförts om informationen inte används av myndigheten. Utredningen ansåg att detta 

skulle kunna generera osäkerhet och eventuellt riskera legitimiteten i systemet avseende 

tredjemanskontroll eftersom det blir svårt att fastställa omfattningen av de 

tredjemanskontroller som genomförs av SKV. Om sådant underrättelsekrav skulle införas i 

lag skulle det dock orsaka betydande administrativa belastningar på SKV, eftersom det i 

många fall kan vara oerhört många parter som skulle behöva underrättas. En avgränsning i 

lagrum till vilka av dessa som i sådant fall bör underrättas skulle därtill vara svår att definiera. 

Många av dessa skulle även kunna vara inblandade enbart på grundval av att deras namn 

förekommer i den inhämtade informationen.
166

 

 Det kan vara av den enskildes intresse att bli underrättad om att en kontroll ägt rum, inte 

minst med beaktande av den personliga integriteten. Utredningen ansåg emellertid att 

underrättelser av kontroller som inte utmynnat i några åtgärder endast skulle orsaka men hos 

den kontrollerade i form av osäkerhet, oro samt att den kontrollerade uppfattar sig själv som 

misstänkt. Med den motiveringen fann utredningen inte skäl att införa underrättelsekrav, 

eftersom fördelarna inte ansågs uppväga de nackdelar som kan tänkas uppkomma med 

anledning av ett sådant införande.
167

 

4.7 Rätten att undanta handlingar och uppgifter från att läggas till grund för 

beslut om beskattning  

Ytterligare en fråga som undersöktes var rätten att begära att handlingar och uppgifter, som 

inhämtats genom tredjemanskontroll och som enligt SFL inte får granskas, undantas från att 

läggas till grund för beslut om beskattning. Rätten som finns enligt nu gällande rätt att 

undanta handlingar från granskning ägs av den som kontrollen avser men det är den 

reviderade som underrättas om revisionsbeslutet och således får tillvarata den kontrollerades 

intressen. Därtill hör att en revision kan omfatta hundratals personer och rättshandlingar vars 

intressen den reviderade ska tillvarata. Genom att underrättelsen innehåller vilket ändamål 

SKV har med revisionen, information om rätten att undanta handlingar samt vilken person 

och vilken rättshandling som omfattas av revisionen ges den reviderade möjligheten att 

bedöma huruvida kontrollen är proportionerlig eller inte. Därav ges även chansen att undanta 

handlingar. Vid generella tredjemansrevisioner framgår det dock inte vilken person eller 

rättshandling som omfattas av revisionen. Många gånger ligger det emellertid i SKV:s intresse 

att den kontrollerade inte besitter kunskap om revisionen, eljest kan syftet med revisionen 

riskeras.
168
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Utredningen avser att förändra förfarandet och öka rättssäkerheten så att den som kontrollen 

avser kan tillvarata sina intressen i att undanta handlingar och uppgifter så att dessa inte ligger 

till grund för beskattning. Rätten inträder då i samband med underrättelsen om att kontrollen 

ägt rum, vilket ska ske först under SKV:s beslutsfas. Ifall underrättelsen sker i ett tidigare 

skede kan syftet med revisionen riskeras om någon felaktigt undanhåller handlingar eller så 

kan revisionen försenas om många inblandade begär att handlingar undantas. Rätten till 

undantag ska inträda i samband med underrättelsen från SKV, oaktat om den kontrollerade på 

annat sätt innan den tidpunkten fått kännedom om revisionen.
169

 

 Utredningen ansåg att rättssäkerheten kunde ökas ytterligare om den kontrollerade ges 

möjlighet att begära att handlingar och uppgifter undantas och således inte får användas 

istället för endast såsom gäller enligt nuvarande reglering att SKV måste ta hänsyn till vilka 

handlingar som inte får granskas enligt 47 kap. 1 och 2 §§ SFL. Beslut som avser undantag 

från granskning tas av förvaltningsdomstol. Av effektivitets- och rättssäkerhetsskäl ansåg 

emellertid utredningen att beslut om undantag av handling eller uppgift från att utgöra 

underlag till beslut om beskattning ska fattas av SKV. I annat fall finns risken att handlingen 

ändå hamnar i underlaget om inte SKV omedelbart får kännedom om begäran. Därtill vill 

utredningen införa även i detta avseende, såsom enligt 47 kap. 7 § SFL, att SKV efter ett 

sådant beslut om undantag av handling inte får återge eller åberopa handlingen eller uppgifter 

i handlingen inför myndighet.
170

 

 Enligt förslaget ska SKV:s beslut om undantag av handling eller uppgift från att utgöra 

underlag till beslut om beskattning omprövas hos sådan särskilt kvalificerad beslutsfattare 

som finns reglerad i 66 kap. 5 § SFL. För det fall undantagsbegäran först har lämnats till 

domstol i process om beskattning ska ärendet skickas till SKV och sedermera prövas där. Om 

en överklagan rör beskattning och begäran om undantag av handlingar och uppgifter i 

samband med varandra och domstolen anser att skäl för undantag uppfylls ansåg utredningen 

att beslutet om beskattning ska undanröjas och sedermera prövas ånyo av tidigare icke 

inblandad särskilt kvalificerad beslutsfattare vid SKV. Vad gäller föreläggande kan den 

förelagde motsätta sig ett föreläggande denne inte instämmer med och kan sedermera få ett 

vitesföreläggande. I det skedet kan den förelagde sen överklaga det beslutet med motiveringen 

att föreläggandet innehåller handlingar och uppgifter som inte får vara föremål för 

granskning. Denna möjlighet finns inte för den kontrollerade utan endast för den reviderade, 

tredjemannen. För att öka rättssäkerheten i det avseendet vid tredjemansförelägganden 

föreslog utredningen att även den kontrollerade genom införande i lagtext ska ges möjlighet 

till undantagsbegäran av handlingar och uppgifter från att vara underlag till 

beskattningsbeslut. Även denna rätt ska inträda i samband med underrättelse från SKV, det 

vill säga i beslutsskedet. Det som angavs ska även gälla för de tredjemansrevisioner SKV 

genomför för fullgörande av skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt 

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför 

skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden. Förtydligandena ska införas i nytt kapitel, 

47 a kap. SFL och 66 kap. 5 § SFL.
171

 

4.8 Metodval för kontroll och val av kontrollobjekt 

Olika situationer fordrar olika metoder för kontrollverksamheten. Om åtgärden exempelvis tas 

i förberedande syfte för att kontrollera annan än den reviderade så är otvivelaktigt generell 

tredjemanskontroll den metod som används för kontrollen. I vissa fall kan även den 
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rättshandling som SKV eftersöker med säkerhet finnas hos en tredjeman, varför det då står 

klart att tredjemanskontroll av något slag är lämpligast.
172

 

 Det föreligger emellertid situationer där det inte är självklart vilken metod som är 

lämpligast att använda för kontroll. Detta ger då SKV möjlighet att själv avgöra vilken metod 

som ska användas. Utredningen belyste problematiken i att det saknas reglering avseende i 

vilken bestämd ordning som metoderna får användas av SKV samt att det även saknas 

bestämmelser om att den kontrollerade i första rummet ska vara den som SKV vänder sig till. 

Utredningen ansåg att SKV:s valmöjligheter till högt ingripande åtgärder strider mot 

proportionalitetsprincipen när det i vissa fall finns mindre ingripande åtgärder att vidta och 

likväl uppfylla syftet med kontrollen. Detta är exempelvis revision kontra föreläggande, varav 

den förra i normalfallet anses mer ingripande. Undantag kan dock finnas när ett föreläggande 

kan skapa oerhörda besvärligheter och möda. I ett sådant läge kan revision vara att föredra för 

att den enskilde ska undgå det merarbete som föreläggande kan medföra, då hamnar 

inhämtningsarbetet istället på SKV.
173

 

 Utredningen ansåg att beaktande av proportionalitetsprincipen i kontrollverksamheten 

torde medföra att beslut om tredjemanskontroller endast får fattas när motiverande skäl 

föreligger för att inhämtningen inte ska ske hos den kontrollerade direkt. Utredningen föreslog 

emellertid inte något förtydligande i lagtext utan endast att val av metod och kontrollsubjekt 

ska göras med hänsyn till proportionalitetsprincipen, det vill säga med så lite olägenhet och 

men som möjligt för den kontrollerade och den reviderade. Detta är i synnerhet viktigt vid 

fråga om generella tredjemanskontroller. Detta innebär att SKV som ett första steg ska 

överväga om kontrollen ska riktas mot den kontrollerade i första rummet samt om 

föreläggande kan ske innan beslut om revision tas. Dessa överväganden bör sedermera 

dokumenteras hos SKV.
174

 

4.9 Utredningens konsekvensanalys 

De förslag som utredningen lämnat är ämnade att stärka och förbättra situationen för den 

kontrollerade genom att denne på ett bättre sätt ska kunna tillvarata sin rätt vid de olika 

typerna av tredjemanskontroller. Enligt utredningens konsekvensanalys kommer inga 

betydliga offentligfinansiella kostnader att uppstå med anledning av de förslag som lämnats 

avseende tredjemanskontroller. De ekonomiska ramar som SKV har att tillgå bör därför även 

kunna omfatta de kostnader som kan tänkas uppstå. Förslagen kommer emellertid innebära 

andra belastningar för SKV i form av att arbetsuppgifterna förändras i viss mån. Det kommer 

innebära högre krav för SKV för att uppfylla förutsättningarna för beslut om generella 

tredjemanskontroller. Arbetsbelastningen antas dock inte öka i någon betydande 

omfattning.
175

  

 Ett förslag som dock kommer innebära något större förändringar för SKV är förslaget 

avseende undantag av handlingar och uppgifter från att utgöra underlag för beskattning. Detta 

fordrar att SKV underrättar den kontrollerade om en tredjemanskontroll ägt rum och att 

handlingar eller uppgifter som inhämtats kan komma att utgöra underlag för 

beskattningsbeslut. När SKV sedermera bestämt att handlingen eller uppgiften ska utgöra 

sådant underlag ska en underrättelse lämnas och detta kan i sin tur leda till en begäran om 

undantag av dessa handlingar från att utgöra sådant underlag. Det är då SKV som hanterar 

och beslutar om begäran och eventuell omprövning enligt de allmänna reglerna om 

omprövning och överklagan. Sådana arbetsuppgifter åligger inte SKV i nuläget. Utredningen 
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uppskattar att detta förslag emellertid inte kommer medföra någon större masshantering av 

undantagsbegäran. Detta ställdes i jämförelse med antalet mål avseende undantag av 

handlingar för granskning enligt 47 kap. SFL och bevissäkring enligt 45 kap. SFL. Enligt 

Domstolsverket inkom 23 sådana mål till Sveriges förvaltningsdomstolar under år 2012, varav 

22 sådana mål avgjordes i domstolarna. Utredningen ansåg därtill att sådana handlingar och 

uppgifter som kan begäras undantagna inte ofta används av SKV.
176

 

 Vidare ansåg utredningen att kravet på underrättelse och upplysning om möjlighet till 

undantag som åligger SKV enligt förslaget kan medföra ett ökat antal begäran om undantag 

där grund saknas för sådan begäran. Detta kan förväntas ökas framförallt då SKV bestämt att 

handlingar eller uppgifter kommer utgöra underlag för beskattningsbeslut. De flesta av 

ärendena som kommer inkomma till SKV kan antas vara av enkel art, vilket innebär att 

arbetsbelastningen ändock inte ökar i någon betydande omfattning. Förslaget om undantag 

medför även att förvaltningsdomstolarna ställs inför en helt ny typ av målhantering vid 

överklagande av SKV:s beslut. Utredningen ansåg dock att detta inte innebär ett betydande 

ökat antal mål och inte heller någon svårare hantering med anledning av den enklare 

beskaffenheten.
177

 

 Förslaget om undantag kan medföra fördröjningar av beskattningsärenden i de fall då 

undantagsbegäran inlämnats. Samma omprövningstid ska dock även gälla i dessa fall som 

enligt de allmänna reglerna om omprövning och överklagan. När en begäran avslås gäller det 

beslutet med omedelbar verkan, vilket normalt innebär att beskattningsbeslut kan meddelas 

utan fördröjning. Om begäran om undantag lämnas i samband med en domstolsprocess om 

beskattningsbeslut ska dock ärendet förflyttas till SKV för prövning i fråga om undantag. I 

sådana fall föreligger risk för fördröjning av beskattningsärenden. Om ett beskattningsbeslut 

överklagas i samband med frågan om undantag, och grund för undantag ligger för handen, ska 

beslutet undanröjas och alla handlingar förflyttas till SKV för ny prövning. Även i ett sådant 

fall föreligger risk för fördröjning av beskattningsärenden.
178 

4.9.1 Särskilda yttranden 

Experten Börje Leidhammar anförde särskilda yttranden till förslagen avseende generella 

tredjemansrevisioner. Denne ifrågasatte om det de facto föreligger behov av att använda 

generella tredjemansrevisioner i kontrollverksamheten och för de fall det anses nödvändigt 

ansågs att beslut om detta bör flyttas från SKV till domstol som första instans. Leidhammar 

ansåg att det bör införas förutsättningen påtaglig risk för olagliga skatteundandraganden för 

de som berörs av en generell tredjemansrevision för att beslut ska kunna fattas och en 

proportionalitetsavvägning genomföras. Vidare ansågs att förvaltningsdomstol bör fatta beslut 

om undantag av handlingar och uppgifter som inhämtats genom generella 

tredjemansrevisioner för att ligga till grund för beslut om beskattning. Vidare påpekades att 

förslaget om undantag förvisso ökar rättssäkerheten men att det strider mot principen om fri 

bevisprövning, vilket bör lyftas fram i lagstiftningsarbetet.
179

 

 Sakkunnige Teresa Simon-Almendal och experten Kerstin Nyquist gavs tillfälle till 

särskilt yttrande. Dessa ansåg att utredningen varit otillräcklig avseende tredjemanskontroller 

på grundval av att mycket tid och arbetsinsatser istället lagts på andra delar av betänkandet. 

Kritiken avsåg exempelvis att utredningen underlåtit att utföra intresseavvägningen mellan 

skyddet för den personliga integriteten och SKV:s kontrolleffektivitet, vilket fordras i 

lagstiftningsarbete enlig förarbetena till grundlagsreformen. Enligt yttrandet tyder flera saker 
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på att förfarandet med generella tredjemanskontroller inte överensstämmer med 

integritetsskyddet i RF. Exempelvis att den kontrollerade inte kan lämna samtycke till 

kontrollen samtidigt som kontrollen kan röra mycket integritetskänslig information. 

Ändamålet med kontrollen är av betydelse men det föreligger inga krav på att 

informationsbehovet har relevans för SKV på individnivå. Det ansågs därtill att rättsläget är 

oklart ifråga om denna typ av eftersökande står i strid med EKMR och att bristen på rättsfall 

från Europadomstolen avseende generella tredjemanskontroller kan bero på att metoden inte 

tillåts i flertalet europeiska länder eller i internationella avtal. Vidare ansågs inte förslaget öka 

skyddet för den kontrollerade när en prövning vid domstol först genomförs om den reviderade 

motsätter sig kontrollen, som därtill kan ha anledningar att inte vilja tillvarata den 

kontrollerades intressen. Simon-Almendal och Nyquist ansåg även att förslaget om undantag 

innebär att SKV redan kommer få tillgång till information innan begäran om undantag lämnas 

eftersom den kontrollerade först efter kontrollen blir underrättad, vilket motverkar syftet med 

undantagsbestämmelser.
180

 

 Detta sammantaget föranledde slutsatsen att beslut om generella tredjemanskontroller 

bör fattas i domstol som oberoende part samt att den kontrollerade i efterhand alltid ska 

underrättas om att kontroll ägt rum, oaktat om SKV avser att lägga materialet till grund för 

beskattningen. Skyddet för den personliga integriteten bör enligt yttrandet väga tyngre än de 

effektivitetsskäl som anförts.
181
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DEL III 

5. Den modifierade intressentmodellen 

Den klassiska intressentmodellen bygger på organisationsteorier som föddes inom 

företagsekonomin under 1900-talets mitt av två vetenskapsmän vid namn Chester Bernard och 

Herbert Simon.
182

 Sedan dess har intressentmodellen bearbetats för olika ändamål och 

discipliner, både med utgångsläge i obestämda intressenter och i bestämda intressenter. 

Intressentmodellen används alltjämt främst inom ramen för företagsekonomiska analyser för 

att beskriva intressenternas förhållande till företaget och vice versa.
183

 Intressenterna kan vara 

individer, aktörer eller kollektiv av någondera som fungerar likt ett kretslopp runt företaget 

och som på olika sätt kan antas ha intresse av företagets verksamhet och välmående.
184

 

Intressenterna kan utan inbördesordning exempelvis vara långivare, leverantörer, stat och 

kommun, ägare, kunder, företagsledning, medarbetare, medarbetarorganisationer och 

opinionsgrupper.
185

 Intressenterna kan därtill variera beroende på huruvida företaget har ett 

vinstsyfte eller inte.
186

 

 I denna studie kommer emellertid en modifierad intressentmodell att användas som 

endast stödjer sig på Bernard och Simons teorier men som inte har utgångspunkt i investering 

och företagsekonomin som sådan. På samma sätt som ett företags intressenter kan grupperas 

kan även utredningens intressenter grupperas. Den modifierade intressentmodellen liknar den 

som användes i kandidatuppsatsen men har ytterligare modifierats från denna för att anpassas 

efter ämnesval, material och syfte för denna studie.
187

 Den modifierade intressentmodellen 

gör inte på något sätt anspråk på att vara uttömmande eftersom den delvis skapats med 

utgångspunkt i de remissinstanser som anmodats eller givits tillfälle att yttra sig över 

utredningens förslag. De intressenter som presenteras i det följande har inte alla lämnat 

yttranden vad avser tredjemanskontroll men samtliga är med på remisslistan och utgör således 

intressenter för utredningens förslag.
188

 I studiens senare delar där remissinstansernas 

yttranden presenteras utifrån intressentgrupp kommer dock klart framgå respektive 

remissinstans utlåtande i frågan. Det kan naturligtvis finnas andra intressenter än 

ifrågavarande för förslagen och eventuella konsekvenser med anledning av dessa. Den 

modifierade intressentmodellen som används i denna framställning tillgås endast som ett 

hjälpmedel för att på ett pedagogiskt sätt inordna intressenterna och deras yttranden och för 

att sedermera underlätta för strukturen i analysen. Nedan följer en modifierad 

intressentmodell för att, med beaktande av det i ovan anförda, klarlägga vilka som kan tänkas 

påverkas av att utredningens förslag träder ikraft. 

                                                
182 Se Bruzelius, L H, Skärvad, P-H, Integrerad organisationslära, s. 86. Herbert Simon tilldelades nobelpriset år 

1978 i ekonomisk vetenskap. Se Lindbeck, A, Economic sciences, 1969-1980: the Sveriges Riksbank (Bank of 

Sweden) prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel, 1980, s. 335 ff. 
183 Se Lönnqvist, R, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, s. 11 ff. och Ax, C, m.fl., Den Nya 

Ekonomistyrningen, s. 25 f. 
184 Se ett exempel på en intressentmodell under studiens avsnitt 1.5.8. 
185 Jfr exempelvis Bourne, L, Stakeholder Relationship Management: A Maturity Model for Organizational 

Implementation, s. 69, Bruzelius, L H, Skärvad, P-H, a.a., s. 74 och Ax, C, m.fl., a.a., s. 26. 
186 Se Ohlson, G, Syftet med företagsverksamhet, Ny Juridik 4:12, s. 28. 
187 Jfr Fjällman, E, Borck, A, Fastighetstaxering: förenkling eller inte – det är frågan?, kandidatuppsats från 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 2013. 
188 Se regeringskansliets remisslista, Fi2013/3266 eller Bilaga 1 – Remisslistan.  



 

42 

 

 

Figur 2: den modifierade intressentmodellen.  

De remissinstanser som hänförs till kategorin Kontrollmyndigheter är SKV och Tullverket. 

Dessa hänförs till en egen kategori eftersom dessa är de myndigheter som beslutar om och 

genomför tredjemanskontroller. De remissinstanser som hänförs till kategorin Domstolar är 

de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna HovR för Västra Sverige, HovR över 

Skåne och Blekinge, Stockholms TR, Göteborgs TR, Malmös TR, Attunda TR, Sundsvalls 

TR, Helsingborgs TR, Linköpings TR, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, 

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Uppsala. De 

remissinstanser som hänförs till kategorin Andra myndigheter är JO, Riksrevisionen, JK, 

Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, EBM, BRÅ, Datainspektionen, Statskontoret, 

Stockholms Handelskammare, ESV, KFM, SCB, Stockholms Universitet Juridiska fakulteten 

och Uppsala Universitet Juridiska fakulteten. De remissinstanser som hänförs till kategorin 

Organisationer är FAR, Företagarna, FöretagarFörbundet, LO, LRF, NNR, NSD, Regelrådet, 

SBF, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, SACO, SKL, SRF, TCO 

och Transportindustriförbundet. 

 Inledningsvis angavs att den modifierade intressentmodellen delvis bygger på 

utredningens remissinstanser. Det finns emellertid ytterligare en intressentgrupp som inte 

direkt bygger på remissinstanserna, Företag och Privatpersoner. Denna intressentgrupp 

omfattar en anonym skara företag respektive privatpersoner som är eller kan bli föremål för 

tredjemanskontroller och således också kan antas ha intresse i utredningens förslag och 

konsekvenserna av dessa. Deras intressen behandlas genom remissyttrandena och kommer 

följaktligen inte bearbetas genom annan empirisk data. I det följande kommer intressenternas 

åsikter presenteras i en än snävare indelning. Kontrollmyndigheter och Domstolar slås 

samman och ingår i gruppen Kontrollmyndigheter och Domstolar medan Andra myndigheter, 

Organisationer, Företag och Privatpersoner ingår i gruppen Kontrollsubjekt. Denna 

indelning görs för att tydliggöra de olika sidornas intressen, det vill säga det allmännas och de 

enskildas, i förslagen som lämnats avseende tredjemanskontroller. Kontrollmyndigheter och 

Domstolar får anses beröras av förslagen genom det praktiska arbetet med 

tredjemanskontroller och domstolsprövningar, varför de ingår i en grupp gemensamt. 
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6. Remissutlåtanden 

6.1 Allmänt om riktade och generella tredjemanskontroller 

6.1.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

TR i Attunda, HovR över Skåne och Blekinge och Tullverket hade ingenting att anföra 

avseende förslagen om ökad rättssäkerhet vid tredjemanskontroller.
189

 Helsingborgs TR 

tillstyrkte förslagen avseende riktade och generella tredjemanskontroller och ansåg att 

möjligheten till dessa alltjämt bör kvarstå.
190

 Även Kammarrätten i Göteborg tillstyrkte 

förslagen om att generella tredjemanskontroller bör kvarstå men ansåg att tredjemansrevision 

och tredjemansföreläggande ska definieras i lag. Kammarrätten ansåg emellertid, till skillnad 

mot förslaget, att en hänvisning till definitioner i en särskild bestämmelse som omfattar alla 

typer av tredjemansrevisioner eller tredjemansförelägganden bör införas i 3 kap. 1 § 2 st. 

SFL.
191

  

6.1.2 Kontrollsubjekt 

Statskontoret, ESV, Riksrevisionen, SACO och LO valde att avstå från yttrande avseende 

förslagen om ökad rättssäkerhet vid tredjemanskontroller och SRF hade inte möjlighet att 

lämna yttrande.
192

 JO tillstyrkte förslagen avseende riktade och generella tredjemanskontroller 

och ansåg att möjligheten till dessa alltjämt bör kvarstå.
193

 Även EBM ansåg att möjligheterna 

till dessa kontrollmöjligheter alltjämt bör kvarstå eftersom de utgör betydelsefulla medel inom 

SKV:s brottsförebyggande verksamhet och lämnade därav ingen erinran mot förslagen.
194

 

 Datainspektionen ifrågasatte om det underlag som lämnats av utredningen innehåller 

tillräckliga överväganden av alternativ till eller begränsningar av tredjemanskontroller samt 

anförde att utredningen inte utfört en tillräcklig analys av argumenten mot generella 

tredjemanskontroller. Utredningen angav att generella tredjemansrevisioner till 80-90 procent 

används vid utredningar som gäller grov ekonomisk brottslighet, varför Datainspektionen 

föreslog att bestämmelserna kring tredjemansrevisioner istället bör återfinnas i regelverken 

som avser SKV:s brottsbekämpande verksamhet.
195

 

 Regelrådet avstyrkte förslagen om tredjemanskontroller med motiveringen att dessa inte 

ansågs besvara frågan om vilka kostnader som kan uppkomma för företagen som är föremål 

för kontroll med anledning av förslagen. Enligt Regelrådet innebär tredjemanskontroller 

administrativa kostnader för företagen, varför det fordras en analys av dessa och andra 

kostnader som kan tänkas uppkomma. Vidare saknas en analys av effekterna av om förslagen 

inte träder ikraft och om regleringarna står i överensstämmelse eller går utöver Sveriges 

skyldigheter med anledning av EU-inträdet. Därav går det inte skapa någon helhetsbild och 

utredningen ansågs bristfällig.
196

 Domstolsverket anförde att kostnaderna som förslagen om 

                                                
189 Se TR i Attundas yttrande, s. 1, HovR över Skåne och Blekinges yttrande, dnr. 266-13, s. 1 och Tullverkets 

yttrande, dnr. STY 2013-716, s. 1. 
190 Se TR i Helsingsborgs yttrande, dnr. 212/13, s. 2 f.  
191 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 3 f. 
192 Se ESV:s yttrande, dnr. 3.4-1081/2013, s. 1, Statskontorets yttrande, dnr. 2013/210-4, s. 1, LO:s yttrande, dnr. 

20130399, s. 1, Riksrevisionens yttrande, dnr. 15-2013-1070, s. 1, SACO:s yttrande, s. 1 och SRF:s yttrande, s. 

2.  
193 Se JO:s yttrande, dnr. R 117-2013, s. 2. 
194 Se EBM:s yttrande, dnr. EBM A-2013/0554, s. 1. 
195 Se Datainspektionens yttrande, dnr. 1434-2013, s. 2. 
196 Se Regelrådets yttrande, dnr. N 2008:05/2013/446, s. 2. 
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tredjemanskontroll kan tänkas innebära för domstolarna bör rymmas inom de befintliga 

anslagen.
197

   

 Företagarna ansåg att de förslag som lämnats om tredjemanskontroller inte är tillräckligt 

omfattande och att det fordras att arbetet med en ökad rättssäkerhet inom skatteförfarandet 

intensifieras. Annars riskeras den enskildes integritet och förtroendet för legitimiteten i 

systemet.
198

 Sveriges Advokatsamfund avstyrkte samtliga förslag med motiveringen att 

utredningen givits för kort tid att inkomma med sina analyser, vilket medfört att utredningen 

blivit bristfällig. De områden som skulle beröras fordrar djupare analyser än de som 

utredningen kunnat genomföra på den tid som tillgåtts. Om förslagen trots detta skulle träda i 

kraft instämde Sveriges Advokatsamfund med de synpunkter som lämnats i Börje 

Leidhammars särskilda yttrande.
199

 Även SBF ansåg att utredningen är bristfällig på grund av 

tidsbristen. Därför föreslogs att regeringen bör tillsätta ytterligare en utredning för att öka 

rättssäkerheten i skatteförfarandet. Utredningen bör då göra överväganden om att avskaffa 

generella tredjemanskontroller och analysera internationella rättssäkerhetsåtaganden och 

regler.
200

 

 NNR ansåg att analyser av vilka kostnader som uppkommer för den reviderade bör 

genomföras samt analyser av hur frekvent de olika kontrollerna används. Därför föreslogs 

även införande av en förstärkt rapporteringsskyldighet som lämpligen kan ge en bättre bild av 

vilken effektivitet förfarandet de facto har.
201

 

 NSD och Svenskt Näringsliv ansåg att generella tredjemanskontroller inte är i 

överensstämmelse med integritetsskyddsreglerna i RF eftersom den enskilde inte har vetskap 

om kontrollen, som kan röra integritetskänsliga handlingar och uppgifter, och inte kan lämna 

samtycke till eller invändningar mot eftersökandet. Det ansågs även att rättsläget är oklart 

ifråga om denna typ av eftersökande står i strid med EKMR.  NSD och Svenskt Näringsliv 

anförde, likt Simon-Almendal och Nyquist, att bristen på rättsfall från Europadomstolen 

avseende generella tredjemanskontroller kan bero på att metoden inte tillåts i flertalet 

europeiska länder eller i internationella avtal. Förslaget ansågs riskera Sveriges trovärdighet 

som fördragsslutande part till EKMR.
202

 

6.2 Beslutsfattande instans vid generella tredjemanskontroller  

6.2.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

Enligt TR i Stockholm bör beslut om generella tredjemansrevisioner istället fattas i domstol 

för att öka rättssäkerheten för den reviderade respektive den kontrollerade. Detta eftersom 

SKV i annat fall fattar beslut om generella tredjemansrevisioner i karaktär av part. Eftersom 

antalet genomförda generella tredjemansrevisioner enligt SKV:s uppskattning var få år 2012 

skulle arbetsbördan hos domstolarna endast öka marginellt.
203

  

 Kammarrätten i Stockholm tillstyrkte förslaget men ansåg som föregående instans att 

beslut om generell tredjemansrevision istället bör fattas i domstol. Detta eftersom generella 

tredjemansrevisioner inte är överklagbart och är väldigt ingripande metoder för att kontrollera 

företag eller institutioner. Därtill utförs ett begränsat antal generella tredjemansrevisioner 

årligen vars påbörjande inte bör anses brådskande eftersom kontrollsubjektet initialt inte är 

                                                
197 Se Domstolsverkets yttrande, dnr. DV 1923-2013, s. 3.  
198 Se Företagarnas yttrande, s. 4.  
199 Se Sveriges Advokatsamfunds yttrande, dnr. R-2013/1777, s. 1.  
200 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 1 f.  
201 Se NNR:s yttrande, dnr. 2013/193, s. 2 f.  
202 Se NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 4 f. och Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
203 Se TR i Stockholms yttrande, dnr. 2013/0519, Doss 51, s. 1. 
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fastställt.
204

 Även Förvaltningsrätten i Malmö ansåg att sådana beslut bör fattas i domstol 

eftersom utredningen inte kunnat utesluta att tredjemanskontroller inte utgör sådant 

integritetsintrång som strider mot EKMR och att rättsläget därför är oklart.
205

 

 HovR för Västra Sverige ansåg att förslaget inte innebär någon ökad rättssäkerhet vid 

generella tredjemanskontroller och att det, trots förslagen, kommer föreligga svårigheter för 

den kontrollerade att tillvarata sina intressen. Denne kommer inte förrän i efterhand kunna 

bevaka sina intressen, eftersom rätten inträder först i samband med en eventuell underrättelse. 

Därför bör beslut om generella tredjemanskontroller fattas i domstol. HovR lyfte fram att 

andra beslut om utredningar fattas i domstol, exempelvis konkurrensärenden enligt 5 kap. 3 § 

konkurrenslagen (2008:579) och intrångsundersökningar enligt 56 a § upphovsrättslagen 

(1960:729). Dessa utredningar kan emellertid genomföras genom tvång men HovR ansåg att 

dessa ändå kan jämföras med generella tredjemanskontroller eftersom det inte föreligger 

någon frivillighet hos den kontrollerade utan enbart hos den reviderade.
206

 

 Kammarrätten i Göteborg ansåg att SKV alltjämt bör vara den beslutsfattande instansen 

för generella tredjemanskontroller.
207

 

6.2.2 Kontrollsubjekt 

SKL avstyrkte förslaget med anledning av att rättssäkerheten måste väga tyngre än SKV:s 

kontrolleffektivitet. Den proportionalitetsavvägning som fordras ansågs kunna utföras på ett 

rättssäkrare sätt vid förvaltningsdomstol. Planering av generella tredjemansrevisioner sker 

redan i riksplanen, vilken är SKV:s planering av åtgärder och insatser på riskområden. Vidare 

genomförs generella tredjemanskontroller först efter noggranna överväganden, varför SKL 

ifrågasatte om någon betydande tids- eller effektivitetsförlust kan komma att uppstå om 

prövningen istället sker i domstol. Därtill föreslogs att sådana ärenden skulle kunna ges förtur 

i domstol. SKL påpekade även betydelsen av att införa specialdomstolar för skattemål, vilket 

även detta skulle leda till snabbare hantering av denna typ av ärende.
208

 

 Enligt JO:s uppfattning är det inte tillräckligt att en prövning sker i domstol först om 

den enskilde motsätter sig den generella tredjemanskontrollen och tvångsåtgärder ska 

tillgripas. Det vill säga om denne inte följer föreläggandet eller inte samverkar när revisionen 

äger rum. Detta eftersom förslaget i det avseendet fordrar att den reviderade motsätter sig 

kontrollen och inte den kontrollerade.
209

 

 Även LRF, NSD och Svenskt Näringsliv ansåg att beslut om generell 

tredjemanskontroll bör fattas av domstol.
210

 SBF och Företagarna ansåg att sådana beslut bör 

fattas av domstol såsom oberoende part och att detta, i motsats till vad som angavs i 

utredningen, bör vara en effektiv och mer rättssäker beslutsordning.
211

 Likaså ansåg FAR att 

beslut om tredjemansrevision bör fattas i domstol och att det i sådant fall ska föreligga garanti 

för ersättning för kostnader med anledning av prövningen.
212

 

                                                
204 Se Kammarrätten i Stockholms yttrande, dnr. AdmD-645-2013, s. 2 f.  
205 Se Förvaltningsrätten i Malmös yttrande, dnr. A 2013-648-2, s. 3. 
206 Se HovR för Västra Sveriges yttrande, dnr. 2013-529-3, s. 3.  
207 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 4. 
208 Se SKL:s yttrande, dnr. 13/5612, s. 1 f. 
209 Se JO:s yttrande, dnr. R 117-2013, s. 2.  
210 Se LRF:s yttrande, dnr. 2013/6579, s. 5, NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 3 och Svenskt Näringslivs 

yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
211 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 4 f. och Företagarnas yttrande, s. 3. 
212 Se FAR:s yttrande, s. 4.  
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6.3 Krav för beslut om generell tredjemanskontroll: förtydligande av riktlinjer 

6.3.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

Förvaltningsrätten i Uppsala ansåg att den föreslagna lagtexten till sin utformning kommer 

medföra mycket stora problem för tillämpningen. Tredjemanskontroller får endast 

genomföras om det finns anledning att anta att det finns uppgifter som har betydelse för 

kontrollen, vilket är mycket svårt att tillämpa i det enskilda fallet. Det är därtill oklart vad som 

avses med betydelse för kontrollen. Detta kan i sin tur leda till tvister som fordrar prövning i 

förvaltningsdomstol. Vidare ansåg Förvaltningsrätten att en annan reglering fordras än den 

enligt förslagen angivna för begränsning av tredjemansförelägganden. Det är nödvändigt med 

klargöranden exempelvis för vilka uppgifter som avses.
213

 

 Kammarrätten i Göteborg ansåg att utredningen i förslagen inte tydliggjort i vilken 

omfattning kritiken mot generella tredjemanskontroller är befogad. Därför ansåg 

Kammarrätten att det i nuläget även är oklart vilka reformer som bör genomföras för att 

förändra kraven för att beslut om generella kontroller får fattas. Kammarrätten ansåg även att 

det får anses vara en självklarhet att SKV i sin bedömning utgår från att generella 

tredjemanskontroller endast genomförs om det finns anledning att anta att kontrollen kan 

resultera i uppgifter som är av betydelse för kontrollen. I annat fall skulle kontrollen strida 

mot proportionalitetsprincipen. Därför ansåg Kammarrätten att förslaget inte tillförde något 

för förutsättningarna för beslut om generell tredjemanskontroll och att förslaget snarare avsåg 

krav på beskrivning i motiveringarna och utformning av beslut avseende vad kontrollen 

förväntas resultera i. Ett sådant krav återfinns redan i 41 kap. 4 § 1 st. SFL, vilket enligt 

kammarrättens mening istället kan förtydligas genom verkställighetsföreskrifter i 

förordning.
214

 

 Förvaltningsrätten i Stockholm tillstyrkte förslagen men erinrade att förslagen inte 

innebär någon skillnad i sak i förhållande till hur metoderna tillämpas i nuläget och inte heller 

någon skillnad för beslutsordningen. Förslagen utgör endast kodifieringar av de krav som 

redan föreligger för generella tredjemanskontroller och förväntas inte medföra förändringar i 

domstolens arbete eller i SKV:s praktiska användande av metoderna. Begreppsdefinitionen 

som ska införas enligt förslagen ansågs dock innebära en ökad tydlighet.
215

 Även HovR för 

Västra Sverige ifrågasatte utredningens förslag och ansåg att förutsättningarna redan torde 

följa av proportionalitetsprincipen, varför förslagen inte kan ses som ett steg för att öka 

rättssäkerheten.
216

 SKV tillstyrkte förslaget avseende konkretiserande av 

proportionalitetsprincipen i beslut avseende generella tredjemanskontroller. SKV ansåg 

emellertid att ett klargörande bör göras avseende vad som ska tas hänsyn till vid 

proportionalitetsbedömningen.
217

  

 TR i Linköping tillstyrkte förslagen men valde att avstå från ställningstagande om 

reglerna kring tredjemanskontroller ska anses för långtgående utifrån integritetssynpunkt.
218

 

Inte heller Domstolsverket hade någon erinran mot utredningens förslag om 

proportionalitetsavvägningen för generella tredjemanskontroller men anförde att det är av 

betydelse att skyddet för den personliga integriteten övervägs noggrant i 

lagstiftningsarbetet.
219

 

                                                
213 Se Förvaltningsrätten i Uppsalas yttrande, dnr. FUP 2013-110:2, s. 6. 
214 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 4. 
215 Se Förvaltningsrätten i Stockholms yttrande, dnr. AD 2013-401, s. 3 f.  
216 Se HovR för Västra Sveriges yttrande, dnr. 2013-529-3, s. 2.  
217 Se SKV:s yttrande, dnr. 131 591240-13/112, s. 3 f. 
218 Se TR i Linköpings yttrande, s. 1.  
219 Se Domstolsverkets yttrande, dnr. DV 1923-2013, s. 2.  
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6.3.2 Kontrollsubjekt 

JK ansåg att förslagen inte innebär några väsentliga förändringar från vad som redan gäller 

enligt nuvarande regler om den proportionalitetsavvägning som fordras. JK har inte funnit det 

nödvändigt tidigare att ifrågasätta huruvida regleringen överensstämmer med EKMR och 

eftersom ingen väsentlig förändring föreslagits ansågs ingen anledning föreligga för det i 

nuläget heller.
220

 

 Datainspektionen ansåg att det underlag och de förslag som lämnats av utredningen inte 

besvarar om tredjemanskontroller kommer vara proportionerliga. Detta gäller i synnerhet 

generella tredjemanskontroller, varför det under lagstiftningsarbetet bör framgå redogörelser 

och vidare analyser av de proportionalitetsavvägningar som ska göras.
221

 Sådana 

tydliggöranden av proportionalitetsavvägningar fordras enligt grundlagsförarbeten av 

lagstiftaren, eftersom ändamålet med en reformerad grundlag var att stärka den enskildes 

skydd för personliga integriteten gentemot det allmänna. Vidare ifrågasatte Datainspektionen 

om inte de tvångsmedel som finns att tillgå under förundersökningsstadiet kan anses 

tillräckliga för att SKV ska kunna inhämta den information som fordras.
222

 

 Enligt JO:s uppfattning är kravet otillräckligt som föreslås om att kontrollen får 

genomföras om det finns anledning att anta att uppgifterna är av betydelse för kontrollen. JO 

instämde emellertid i att det bör införas tydliggöranden för när beslut får fattas om generella 

tredjemanskontroller eftersom detta inte framgår av nu gällande lagtext. JO föreslog att kravet 

istället bör vara att de uppgifter som myndigheten eftersöker inte går att få fram på annat sätt 

utan orimliga ansträngningar.
223

 

 Företagarna ansåg att den kritik som framförts mot generella tredjemansrevisioner är 

befogad. Företagarna framförde att dessa innebär allvarliga intrång i den personliga 

integriteten och ansenliga kartläggningar av uppgifter som rör personliga förhållanden utan att 

kontrollen föranleds av brottsmisstanke. Detta är den enskilde enligt 2 kap. 6 § RF skyddad 

mot. Därtill anfördes att SKV inte har något konkret underlag för sitt påstående att generella 

tredjemanskontroller är viktiga metoder, eftersom det inte görs någon regelmässig uppföljning 

av effekterna. Företagarna ifrågasatte att generella tredjemanskontroller de facto får kvarstå 

som kontrollmöjligheter eftersom skyddet för den personliga integriteten måste anses väga 

tyngre än SKV:s kontrolleffektivitet. Företagarna ansåg emellertid, likt Leidhammar, att det 

kan uppnås bättre balans om beslut om tredjemanskontroll fattas endast om det föreligger 

påtaglig risk för skatteundandragande i gruppen som är föremål för kontroll.
224

 Även LRF 

ansåg att det bör införas förutsättningen påtaglig risk för att beslut ska kunna fattas och en 

proportionalitetsavvägning genomföras.
225

 

 Enligt NNR är förslaget som lämnats undermåligt och de befogenheter som SKV 

tilldelats i förhållande till proportionalitetsprincipen i RF och EKMR har inte behandlats 

tillräckligt.
226

 Även SBF ansåg att förslaget inte är ett tillräckligt steg för en ökad rättssäkerhet 

då det inte uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav samt att förutsättningarna i sådant fall 

borde gälla för samtliga tredjemanskontroller. Enligt SBF:s uppfattning utgör 

tredjemanskontroller fishing expeditions om dessa inte föranleds av misstanke om 

skatteundandragande åtgärder som det allmänna kan visa. SBF ansåg att det bör införas i 

lagtext och framgå av förarbeten att fishing expeditions är otillåtna.
227

 

                                                
220 Se JK:s yttrande, dnr. 6095-13-80, s. 1. 
221 Se Datainspektionens yttrande, dnr. 1434-2013, s. 1. 
222 Se Datainspektionens yttrande, dnr. 1434-2013, s. 1 f. och prop. 2009/10:80, s. 177. 
223 Se JO:s yttrande, dnr. R 117-2013, s. 3.  
224 Se Företagarnas yttrande, s. 3.  
225 Se LRF:s yttrande, dnr. 2013/6579, s. 5.  
226 Se NNR:s yttrande, dnr. 2013/193, s. 2.  
227 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 2.  
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NSD och Svenskt Näringsliv avstyrkte utredningens förslag på grund av bristande 

proportionalitetsavvägningar mellan i ovan nämnda integritetsskydd och kontrolleffektiviteten 

samt då förslagen inte ger ökad rättssäkerhet. Vidare föreslogs en ny utredning som ges 

uppdraget att analysera svensk lagstiftnings överensstämmelse med grundlag och 

Europarätten, eftersom det ansågs att utredningen brustit i det avseendet. Likt 

Datainspektionen påpekade även NSD syftet med den reformerade grundlagen, det vill säga 

att öka den enskildes integritetsskydd gentemot det allmänna, och att betydelsen av en 

proportionalitetsavvägning i lagstiftningsarbetet framgår i grundlagsförarbetena.
228

 

 Stockholms Universitet Juridiska fakulteten avstyrkte förslaget som ansågs innebära att 

SKV:s befogenhet att eftersöka handlingar och uppgifter om annan person än den reviderade, 

det vill säga tredjemanskontroller, är omfattande och att det inte föreligger några klara 

gränser. Detta eftersom kontrollen kan avse vemhelst och då kravet på att uppgiften ska anses 

vara av betydelse för kontrollen är lågt. Enligt fakultetsnämnden bör det preciseras i lagtext 

när och i vilken utsträckning som generella tredjemanskontroller ska anses godtagbara med 

beaktande av obligatoriska eller efter anmodan lämnade kontrolluppgifter enligt SFL. Detta 

för att underlätta prövningen för SKV och domstolarna samt för att öka förutsebarheten för 

den reviderade eller kontrollerade. Vidare redogjorde fakultetsnämnden för ett rättsfall från 

Europadomstolen som påvisar att integritetsskyddet i RF och EKMR kan bli aktuella för 

prövning om en revision är kopplad till ett viteshot enligt 41 kap. 12 § och 44 kap. 1 § SFL 

eller om den läggs till grund för bevissäkring enligt 45 kap. 3-7 §§ SFL.
229

 Ett 

vitesföreläggande följer om den reviderade inte medverkar i kontrollen, vilket medför att 

revisionsbeslutet måste omgärdas med förutsättningarna som krävs för att uppfylla kraven för 

begränsning av integritetsskyddet i 2 kap. 21 § RF.
 
Fakultetsnämnden ifrågasatte även syftet 

med generella tredjemansrevisioner. Eftersom utredningen anförde att dessa framförallt 

används vid grov ekonomisk brottslighet ansågs att utredningen borde ha berört 

befogenheterna som föreligger enligt 28 kap. 1 § RB om husrannsakan hos tredjeman vid 

misstanke om brott. Detta får företas om det föreligger synnerlig anledning att det vid 

rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan 

utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b 

§ brottsbalken kan vinnas.
230

 

6.4 Eftersökande och användning av information 

6.4.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

Förvaltningsrätten i Stockholm ifrågasatte om det i förslaget de facto gjorts en ordentlig 

avgränsning för eftersökande och användning av information när beslut om generell 

tredjemanskontroll kommer vara allmänt hållna. Förvaltningsrätten ansåg att det torde 

föreligga svårigheter i att frånskilja aktiva iakttagelser från spontana iakttagelser vid 

revisioner.
231

  

 Enligt Kammarrätten i Göteborg innebär förslaget ett förtydligande angående revisorns 

rätt att eftersöka information. Förslaget gör det tydligare att denna rätt är snävare än revisorns 

befogenhet att granska information enligt bestämmelserna i 41 kap. 7 § SFL. Eftersom det 

redan framgår av 47 kap. 7 § SFL att SKV tillåts att använda information som inhämtats 

                                                
228 Se NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 3 f. och Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
229 Se Europadomstolens avgörande i målet Bernh Larsen Holding AS och andra mot Norge, målnr. 24117/08 

och Stockholms Universitet Juridiska fakultetens yttrande, dnr. SU FV-1.1.3-2873-13, s. 2 f. 
230 Se Stockholms Universitet Juridiska fakultetens yttrande, dnr. SU FV-1.1.3-2873-13, s. 2 f. 
231 Se Förvaltningsrätten i Stockholms yttrande, dnr. AD 2013-401, s. 4. 
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genom kontroll om det inte uttryckligen är förbjudet så ansåg Kammarrätten emellertid att det 

inte bör införas i lag att överskottsinformation får användas.
232

 

 Förvaltningsrätten i Uppsala tillstyrkte förslaget men ifrågasatte förslaget som avsåg att 

SKV inte får återge och åberopa vissa av de uppgifter som påträffats. Detta ansågs strida mot 

principen om fri bevisvärdering enligt 35 kap. 1 § RB och mot principen om likformig och 

rättvis taxering. För det fall att det påträffats likartade uppgifter om två olika personer varav 

endast den första begär att uppgifterna inte får åberopas, så kommer beskattningen 

följaktligen inte bli likformig och rättvis för dessa personer. Uppgifterna kan ändå få 

betydelse för beskattningen eftersom dessa kan leda till att SKV får anledning att ifrågasätta 

andra uppgifter från personen eller komma till domstols kännedom på annat sätt. Domstolen 

är då inte hindrad från att ta hänsyn till sådana uppgifter. Regeln bör därför övervägas 

noggrant innan eventuellt införande i lagtext då Förvaltningsrätten ansåg att detta riskerar att 

bli en bestämmelse á pro forma, det vill säga en bestämmelse som finns endast för att 

uppfylla vissa formaliteter.
233

 

 Enligt HovR för Västra Sverige innebär förslaget om att handlingar som inte omfattas 

av revisionsbeslutet inte får eftersökas inte någon ökad rättssäkerhet vid generella 

tredjemansrevisioner, utan endast ett förtydligande av redan gällande rätt. HovR påpekade att 

utredningen inte lämnat någon vidare analys av i vilken omfattning och i vilka fall som 

överskottsinformation får återges och åberopas, vilket bör ges en tydligare reglering.
234

 

 Förvaltningsrätten i Malmö ifrågasatte lämpligheten i att revisorn enligt gällande rätt 

ska begränsas till att inte få granska vissa handlingar men att denne sedermera om denne trots 

detta kommer över handlingar i kontrollen kan återge och åberopa dessa. Detta under 

förutsättning att handlingarna inte är undantagna.
235

    

6.4.2 Kontrollsubjekt 

KFM tillstyrkte förslaget men ansåg att de föreslagna bestämmelserna bör innehålla positiva 

förfaranden där lagtexten beskriver vilka handlingar som får eftersökas av revisorn.
236

 

 NSD och Svenskt Näringsliv ansåg att förslaget inte är i överensstämmelse med 

integritetsskyddsreglerna i RF bland annat eftersom det inte föreligger krav på att 

informationsbehovet har relevans för SKV på individnivå.
237

 

 SBF ansåg att det är lämpligt att SKV endast får eftersöka handlingar som omfattas av 

revisionsbeslutet men ansåg att SKV inte borde få använda överskottsinformation. Detta 

ansågs otydligt och oförutsebart för såväl myndigheten som för den enskilde. En djupare 

analys av frågan fordras därför.
238

 

6.5 Underrättelse till den kontrollerade om att kontroll ägt rum 

6.5.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

HovR för Västra Sverige ansåg att det som föreslogs redan i princip är en självklarhet vid 

förvaltningsärenden. Det vill säga att föremålet för kontrollen informeras om vilka uppgifter 

och handlingar som kommer utgöra underlag för myndighetsbeslut samt att denne sedermera 

kan komma med eventuella invändningar. Det ansågs att den underrättelseskyldighet som 

                                                
232 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 4 f. 
233 Se Förvaltningsrätten i Uppsalas yttrande, dnr. FUP 2013-110:2, s. 6 f. 
234 Se HovR för Västra Sveriges yttrande, dnr. 2013-529-3, s. 2 f.  
235 Se Förvaltningsrätten i Malmös yttrande, dnr. A 2013-648-2, s. 3.  
236 Se KFM:s yttrande, dnr. 830-25539-13/112, s. 1.  
237 Se NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 4 f. och Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
238 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 5 f. 
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föreslogs bör ges en djupare analys av vilken utformning denna kan ges. Exempel på detta 

kan vara om skyldigheten ska gälla alla eller endast några av föremålen för kontroll och om 

det ska föreligga undantag från skyldigheten.
239

 Förvaltningsrätten i Malmö föreslog ett 

förtydligande så att det framgår att underrättelseskyldigheten endast inträder när SKV har för 

avsikt att inhämtade handlingar och uppgifter ska utgöra underlag för beskattningsbeslutet.
240

 

6.5.2 Kontrollsubjekt 

Företagarna avstyrkte förslaget till den del det innebär att den enskilde i efterhand inte 

behöver informeras om att handlingar och uppgifter inhämtats om dessa inte kommer utgöra 

underlag för beslut om beskattning. Företagarna ansåg att det ska vara en självklarhet att den 

som varit föremål för kontroll ska informeras om detta, oaktat om uppgifterna som inhämtats 

kommer utgöra underlag eller inte.
241

 Även NSD och Svenskt Näringsliv ansåg att SKV vid 

varje kontrolltillfälle ska informera den kontrollerade i efterhand om att en kontroll 

genomförts, oaktat om informationen som inhämtats kommer ligga till grund för 

beskattningsbeslutet.
242

 SBF ansåg av rättssäkerhetsskäl att en underrättelseskyldighet bör 

införas gentemot samtliga som kan vara berörda av tredjemanskontrollen, men att denna 

istället ska inträda i anslutning till tredjemanskontrollen med undantag för särskilda skäl.
243

 

 NNR ansåg att sådana typer av dolda kontroller med oklara syften när den kontrollerade 

inte får veta att denne varit föremål för kontroll strider mot de svenska förvaltningsrättsliga 

traditionerna som värnandet om den personliga integriteten och principen om öppenhet.
244

 

6.6 Rätten att undanta handlingar och uppgifter från att läggas till grund för 

beslut om beskattning  

6.6.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

Förvaltningsrätten i Stockholm tillstyrkte förslaget om att SKV ska pröva ärenden om 

undantag av handlingar och uppgifter eftersom SKV enligt förslaget alltjämt ska besluta om 

generella tredjemansrevisioner. För att tydliggöra angavs att detta dock bör framgå av lagtext. 

Detta bör framgå eftersom undantag av handling från granskning beslutas av 

förvaltningsdomstol, vilket annars kan medföra att det blir otydligt vilken beslutsordning som 

gäller för ifrågavarande förslag.
245

 

 Enligt Kammarrätten i Göteborg har utredningen inte redovisat vad som gäller om en 

underrättelse uteblir från SKV om att handlingar eller uppgifter kan läggas till grund för 

beslut om beskattning. Kammarrätten ifrågasatte om detta ska innebära att SKV inte uppfyllt 

kommunikationsskyldigheten och att beslutet i sådant fall blir ogiltigt. Kammarrätten ansåg 

även att det inte framgår av förslaget om beslutet om undantag ska överklagas särskilt eller 

om detta ska hållas samman med den ursprungliga skattefrågan. Kammarrätten ansåg att 

frågan om undantag ska ses som ett till skattefrågan hörande beredningsbeslut och inte 

överklagas särskilt eftersom det är utgångspunkten för sådana typer av beslut. Vidare 

ifrågasatte Kammarrätten hanteringen vid pågående domstolsprövning avseende 

beskattningsfrågan och undantagsfrågan. Enligt förslaget ska överklagan av undantagsbeslut 

ske enligt de allmänna reglerna om omprövning och överklagan. En överklagan kan således 

                                                
239 Se HovR för Västra Sveriges yttrande, dnr. 2013-529-3, s. 2 ff.  
240 Se Förvaltningsrätten i Malmös yttrande, dnr. A 2013-648-2, s. 3.  
241 Se Företagarnas yttrande, s. 3.  
242 Se NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 3 och Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
243 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 6 f.  
244 Se NNR:s yttrande, dnr. 2013/193, s. 2.  
245 Se Förvaltningsrätten i Stockholms yttrande, dnr. AD 2013-401, s. 4. 
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inkomma närhelst under en femårsfrist. En undantagsfråga skulle i praktiken kunna 

uppkomma när ett skattemål är överklagat hela vägen upp i tredje instans. Kammarrätten 

ifrågasatte om domstolen i ett sådant läge ska vilandeförklara skattemålet eller om domstolen 

innan frågan om undantag beslutats slutligt kan skilja sig från målet. Enligt förslaget ska 

skattebeslutet undanröjas vid undantagsbeslut, vilket Kammarrätten ansåg tvivelaktigt 

eftersom detta inte alltid anses motiverat. Undantagsbeslutet kan i vissa fall röra information 

som är oväsentlig för skattebeslutet, varför Kammarrätten ansåg att skattebeslutet av 

processekonomiska skäl i ett sådant läge inte nödvändigtvis alltid ska undanröjas.
246

 

 Kammarrätten i Göteborg ansåg även att förlängda tidsfrister bör övervägas i de fall när 

domstol fastslagit att undantagsbeslut skulle ha fattats för uppgifter och handlingar och 

ärendet sedermera ska lämnas till SKV för ny prövning av beskattningen. För det fallet att det 

första skattebeslutet inte varit en prövning i sak innebär det att möjligheterna till nytt 

beslutsfattande är avhängigt tidsfristerna för omprövning. I det avseendet ansågs utredningen 

bristfällig. Kammarrätten ansåg det även önskvärt med en ansökningsfrist för undantag innan 

skattebeslutet fattas av SKV. Detta med anledning av att hantering av skattemålet, enligt 

angivet förslag, annars kan komma att fördröjas. Detta kan i sin tur medföra att nytt beslut om 

beskattning fordras. Skulle detta inte vara möjligt ansåg Kammarrätten att regeringen ändock 

bör överväga att förkorta tidsfristerna för omprövning och överklagan, likt vid undantag från 

granskning. Både överklagandetid och omprövningstid bör förslagsvis förkortas till två 

månader och regleras i 67 kap. 12 § 2 st. SFL respektive 66 kap. 7 § 2 st. SFL.
247

 

 Vidare ansåg Kammarrätten i Göteborg att det inte finns anledning att gå ifrån 

huvudregeln i 66 kap. 5 § SFL för när en särskilt kvalificerad beslutsfattare träder in i 

hanteringen. Enligt nu gällande regler fattas omprövningsbeslut av särskilt kvalificerade 

beslutsfattare om den enskilde begärt omprövning eller överklagat. Om det rör sig om 

omprövning till nackdel på initiativ av SKV föreligger inget sådant krav. Kammarrätten 

framhöll att förslaget rör uppgifter som hämtats in genom tredjemanskontroll, vilket medför 

att beslutet som överklagas kommer vara ett sådant beslut som fattats genom omprövning till 

nackdel på initiativ av SKV. En särskilt kvalificerad beslutsfattare skulle enligt tolkning av nu 

gällande lagstiftning träda in när den enskilde begär omprövning eller överklagar ett nytt 

omprövningsbeslut som är till nackdel, vilket Kammarrätten ansåg tillräckligt. Utredningen 

ansågs inte ha motiverat varför en särskilt kvalificerad beslutsfattare ska träda in vid nytt 

omprövningsbeslut till nackdel. Kammarrätten ansåg vidare att förslaget lagtekniskt är för 

komplicerat samt att det inte fordras nya lagrum och kapitel. Förslagen kan följaktligen, efter 

viss modifiering, införas i redan befintlig lagtext.
248

 

 TR i Sundsvall tillstyrkte förslaget men ansåg att tredjemanskontroller är ingripande 

metoder och därför bör föreslagna regler, efter ett eventuellt införande, vara föremål för 

uppföljning. Detta för att se att bestämmelserna i art. 8 och art. 13 EKMR samt 2 kap. 6 § RF 

om rätten till skydd för privat- och familjeliv respektive rätten till effektivt rättsmedel inför 

nationell domstol samt skyddet mot intrång i personliga integriteten efterlevs.
249

 

 SKV tillstyrkte förslaget men angav att detta emellertid kan medföra att 

undantagsbegäran sker frekvent och kan således riskera att beskattningsbeslut omöjliggörs 

eller fördröjs. Detta eftersom rätten finns oavsett om det är uppenbart att uppgiften inte är av 

sådan karaktär att den kan undantas. Därav ansågs att det bör införas att en sådan begäran inte 

får omöjliggöra eller fördröja beskattningsbeslut. Vidare ansågs att underrättelsen om rätten 

ska lämnas när den enskilde fått ta del av materialet från SKV och inte som enligt förslaget 

när SKV bestämt att materialet ska ligga till grund för beskattningen, vilket bör framgå under 

                                                
246 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 5 f. 
247 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 6 f. 
248 Se Kammarrätten i Göteborgs yttrande, dnr. 328/13, s. 7 f. 
249 Se TR i Sundsvalls yttrande, dnr. AD 51-2013-210, s. 1. 
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lagstiftningsarbetet. SKV ansåg även att det vid nytt beslutsfattande ska föreligga samma 

förutsättningar som vid det beslut som undanröjts. Ergo om det undanröjda beslutet var ett 

ordinärt beslut ska även det nya beslutet vara det och detsamma ska gälla om det undanröjda 

beslutet var ett efterbeskattningsbeslut. Vidare påpekades att utredningen underlåtit att föreslå 

vad som ska gälla när SKV ändrat ett beslut om att vägra undantag av handlingar eller 

uppgifter genom omprövning. SKV föreslog att en skyldighet bör inträda att då ompröva 

beskattningsbeslutet. För det fallet att detta inte anses följa av allmänt vedertagna 

rättsprinciper måste, enligt SKV:s uppfattning, lagtexten kompletteras. Ytterligare en aspekt 

som utredningen inte berörde var frågan ifall beslut om att vägra undantag kan fattas innan 

beskattningsbeslutet istället för i samband med detta. Ett undantagsbeslut är enligt SKV:s 

mening angeläget att fatta, men konsekvenserna av om ett sådant beslut sedermera överklagas 

bör framgå under lagstiftningsarbetet. En sådan konsekvens kan exempelvis vara hur SKV i 

ett sådant läge ska hantera det ifrågavarande materialet i väntan på domstolens bedömning.
250

 

6.6.2 Kontrollsubjekt  

Även Domstolsverket påpekade att förslaget skulle innebära att domstolarna får nya typer av 

mål att hantera, vilket kan leda till fördröjningar av beskattningsmål. Detta innebär 

följaktligen i viss mån en ökad arbetsbörda för domstolarna men det uppskattas emellertid inte 

uppgå till så många mål årligen.
251

 

 Stockholms Universitet Juridiska fakulteten ansåg att förslaget är oklart och att det 

sannolikt kommer föranleda till att det nuvarande skyddet försvinner med anledning av att den 

reviderade fortsättningsvis inte behöver beakta den kontrollerades skyddsintressen. Det 

föreslagna skyddet utgör dessutom inget hinder från att handlingar och uppgifter kommer till 

SKV:s kännedom. Förslaget medför snarare en ökad risk för att SKV får tillgång till 

integritetskänsliga uppgifter, vilket strider mot syftet med undantagsreglering. Detta förstärks 

genom förslaget om att SKV får använda överskottsinformation.
252

   

 SCB ifrågasatte om förslaget även omfattade myndigheter som på SKV:s begäran måste 

lämna ut uppgifter enligt 19 kap. 5 § SFF, med undantag för då det medför synnerligt men för 

något enskilt eller allmänt intresse. Vidare anfördes att om myndigheter omfattas bör 

sekretessbelagda uppgifter som återfinns hos SCB, och som skyddas genom 24 kap. 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, vara undantagna från sådan typ av 

kontroll. För utlämnande av uppgifter måste det stå klart att utlämnandet inte innebär risk för 

skada eller men för den som uppgifterna avser eller dennes närstående. Statistiksekretessen 

måste enligt SCB vidmakthållas, vilket även framgår av direktiven till Statistikutredningen 

från år 2012.
253

 I annat fall riskeras allmänhetens förtroende för statistikmyndigheterna och 

kvaliteten i statistiken. Därför bör inte sekretesskyddet inskränkas genom sekretessbrytande 

bestämmelser.
254

 SCB påpekade även skydden i 36 kap. 5 § och 38 kap. 2 § RB, det vill säga 

inskränkningar i vittnes- och editionsplikten, som stadgar att sådana uppgifter inte får 

användas i administrativ eller judiciell verksamhet. I förarbeten har uttryckts att en klar gräns 

måste föreligga mellan uppgifter som används i statistiska och administrativa syften.
255

 Skydd 

för sådant användande finns även stadgat inom europarätten och inom FN.
256

 

                                                
250 Se SKV:s yttrande, dnr. 131 591240-13/112, s. 4 f. 
251 Se Domstolsverkets yttrande, dnr. DV 1923-2013, s. 2.  
252 Se Stockholms Universitet Juridiska fakultetens yttrande, dnr. SU FV-1.1.3-2873-13, s. 3 f. 
253 Se SCB:s yttrande, dnr. 2013/1390, s. 1 f. och dir. 2011:32 Översyn av Statistiska centralbyrån och 

statistiksystemet, s. 7. 
254 Se SCB:s yttrande, dnr. 2013/1390, s. 1 f. 
255 Se SCB:s yttrande, dnr. 2013/1390, s. 1 f. och prop. 1984/85:133 om skärpningar av statistiksekretessen, s. 6. 
256 Se Europaparlamentets och rådets förordning EG nr. 223/2009, preambeln, p. 27 och Förenta Nationerna, 

Fundamental Principles of Official Statistics, från 1994, reviderad 2013, principle 6. 
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Datainspektionen tillstyrkte förslaget men ifrågasatte om detta kan anses vara en tillräcklig 

åtgärd för att öka rättssäkerheten för den enskilde.
257

 Även JO ansåg det vara otillräckligt att 

möjligheten att begära undantag inträder först efter att kontrollen påbörjats.
258

 SKL ansåg att 

undantagsbegäran ska lämnas och prövas hos SKV.
259

 

 NSD och Svenskt Näringsliv avstyrkte förslaget med anledning av att den enskilde som 

är föremål för kontroll inte själv har möjlighet att begära handlingar undantagna från 

beskattningsunderlaget eftersom detta endast kan ske på begäran av den reviderade eller 

förelagde. Den reviderade eller förelagde kan i själva verket ha flera orsaker att inte lämna 

några invändningar. Detta ansågs således inte innebära något skydd överhuvudtaget för den 

kontrollerade. Därtill anfördes att förslaget är lönlöst eftersom de uppgifter som kan undantas 

ändå kan komma SKV tillhanda och sedermera spridas vidare inom EU på grund av lagen om 

administrativt samarbete. Den typ av känsliga uppgifter som kan undantas har SKV ingen 

anledning att använda för beskattningsåtgärder.
260

 

 SBF ansåg att förslaget inte är ett tillräckligt steg för en ökad rättssäkerhet då det inte 

uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav. Detta eftersom den kontrollerade, till skillnad 

från vid en direkt kontroll, ges möjlighet att begära undantag först efter att SKV redan fått 

kännedom om informationen. Den kontrollerade skulle istället kunna ges möjlighet att begära 

undantag av handlingar och uppgifter när den begärda informationen lämnats till SKV och 

kontrollobjekten är fastställda. Från detta kan undantag föreligga om en underrättelse menligt 

kan påverka kontrollen.
261

 LRF ansåg att domstol bör fatta beslut om undantag.
262

 

6.7 Metodval för kontroll och val av kontrollobjekt 

6.7.1 Kontrollmyndigheter och domstolar 

Kammarrätten i Stockholm var positiv till förslaget avseende tydliggörande för när beslut om 

generella tredjemansförelägganden får tas. Några djupare slutsatser kunde emellertid inte 

göras eftersom domstolen ansåg att utredningen brustit i redovisningen av hur och i vilken 

omfattning metoden används.
263

 

6.7.2 Kontrollsubjekt 

BRÅ tillstyrkte förslaget och ansåg detta skulle leda till att förfarandet styrs upp. BRÅ ansåg 

att tredjemanskontroller möjligtvis är viktigare idag än tidigare då SKV nu lägger större 

resurser på kartläggningen av revisionsobjekten. Eftersom tredjemanskontroller är viktiga 

metoder för att motverka skatteundandragande transaktioner och åtgärder är det nödvändigt 

med bra träffsäkerhet när det gäller revisionsvärda objekt, vilket förslaget ansågs förbättra.
264

 

SKL ansåg att generella tredjemansrevisioner utgör betydande inskränkningar i den enskildes 

integritet för såväl den reviderade som den kontrollerade. Därför ansågs att denna metod bör 

användas försiktigt.
265

 

 SBF ansåg att det bör införas i lagtext att SKV ska vara skyldig att ange skäl till vilken 

metod som används för en kontroll och varför informationen inte kan inhämtas direkt från den 

kontrollerade eller genom föreläggande. Även skäl till valet som gjorts av de objekt som är 

                                                
257 Se Datainspektionens yttrande, dnr. 1434-2013, s. 2. 
258 Se JO:s yttrande, dnr. R 117-2013, s. 2 f.  
259 Se SKL:s yttrande, dnr. 13/5612, s. 2. 
260 Se NSD:s yttrande, dnr. SN185/2013, s. 5 och Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213, s. 1. 
261 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 6.  
262 Se LRF:s yttrande, dnr. 2013/6579, s. 5.  
263 Se Kammarrätten i Stockholms yttrande, dnr. AdmD-645-2013, s. 2 f.  
264 Se BRÅ:s yttrande, dnr. 0327/13, s. 2.  
265 Se SKL:s yttrande, dnr. 13/5612, s. 1. 
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föremål för kontrollen ska anges. Detta för att tydliggöra beaktande av 

proportionalitetsprincipen. Nu gällande lagstiftning på området upplevs inte som frivillig 

enligt SBF:s medlemmar. Vidare föreslogs att generella tredjemanskontroller kan ersättas av 

en utökad kontrolluppgiftsskyldighet i kombination med ökade samarbeten mellan 

myndigheter vilka är verksamma inom penningtvättsområdet. SBF:s medlemmar uppfattar det 

som mer effektivt och bättre regelmässigt att vara föremål för upprepat förekommande 

tredjemansförelägganden än för tredjemansrevisioner.
266

 

  

                                                
266 Se SBF:s yttrande, dnr. 2013/00154, s. 2 f.  
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7. Analys: pro et contra rättssäkerhetsutredningens förslag 

7.1 Allmänt om riktade och generella tredjemanskontroller 

Inledningsvis kan konstateras, utifrån de remissyttranden som inkom, att majoriteten av 

remissinstanserna lämnade invändningar mot förslagen. Det kan även konstateras att det 

främst var Kontrollmyndigheter och domstolar som ansåg att de olika typerna av 

tredjemanskontroller, i dessa inbegripet generella tredjemanskontroller, är oumbärliga 

kontrollmöjligheter i SKV:s kontrollverksamhet och brottsförebyggande verksamhet samt att 

dessa alltjämt bör kvarstå. Det är emellertid tydligt, utifrån vad som angivits i 

remissyttrandena, att det är önskvärt med en ökad rättssäkerhet för den kontrollerade och den 

reviderade enligt såväl intressentgruppen Kontrollmyndigheter och domstolar som 

intressentgruppen Kontrollsubjekt. Därför tillstyrkte flera av remissinstanserna som ansåg att 

metoderna bör kvarstå även förslaget om införande av definitioner i lagtext. Det kan även 

utläsas att vissa av förslagen fått mer respons än andra, exempelvis förslaget om förtydligande 

av riktlinjer och förslaget om undantag av handlingar från att läggas till grund för beslut om 

beskattning. En bidragande faktor till detta skulle kunna vara att dessa förslag är de som 

främst skulle kunna påverka rättssäkerheten för den kontrollerade och den reviderade. I flera 

remissyttranden uttrycks att en ny utredning bör tillsättas för att öka rättssäkerheten i 

skatteförfarandet och analysera förhållandet till integritetsskydden i RF och EKMR, eftersom 

utredningen ansågs ha brustit i det avseendet. 

7.1.1 Pro 

Det kommer inte uppstå några betydliga offentligfinansiella kostnader med anledning av 

förslagen som lämnats. Det har bland annat uttryckts att de kostnader som kan tänkas 

uppkomma för SKV och domstolarna bör rymmas inom de befintliga anslagen. Den förväntat 

ökade arbetsbelastningen som kan tänkas uppstå för SKV och domstolarna kommer inte 

innebära en ökning i någon betydande omfattning. Förslagen skulle kunna genomföras och 

metoderna kan ges ökad rättssäkerhet om en förstärkt rapporteringsskyldighet införs för att 

tydliggöra effekterna. 

7.1.2 Contra 

Utredningen är bristfällig bland annat på grund av resurs- och tidsbrist och innehöll inte 

tillräckliga analyser av andra alternativa metoder eller begränsningar av generella 

tredjemanskontroller samt inte heller tillräckliga analyser av de effekter och kostnader som 

förslagen kan innebära. Förslagen kan innebära administrativa kostnader för de företag som är 

föremål för tredjemanskontroller. Förslagen skulle innebära en ökad arbetsbörda för SKV. 

Vidare kan reglering om generella tredjemansrevisioner anses bättre lämpade i SKV:s 

regelverk om den brottsbekämpande verksamheten. 

 Den kontrollerade har inte vetskap om tredjemanskontrollen, som kan röra mycket 

integritetskänsliga uppgifter, och kan därför inte lämna samtycke till eller invändningar mot 

den. Förfarandet strider därför mot integritetsskyddet i RF och EKMR och borde således inte 

kvarstå som kontrollmöjlighet. Förslaget som innebär att metoden kvarstår riskerar Sveriges 

trovärdighet som fördragsslutande part till EKMR. Förfarandet är dessutom förbjudet i flera 

andra till Sverige närliggande länder. 

 Utredningen har i de förlag som lämnats underlåtit att utföra en avvägning mellan de 

motstående intressena, det vill säga den enskildes skydd för den personliga integriteten och 

myndighetens kontrolleffektivitet. En sådan proportionalitetsavvägning fordras i 

lagstiftningsarbeten enligt förarbetena till grundlagsreformen. Av den anledningen är 
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utredningen bristfällig och en ny utredning bör istället tillsättas med syftet att öka 

rättssäkerheten i skatteförfarandet. 

7.2 Beslutsfattande instans vid generella tredjemanskontroller 

7.2.1 Pro 

Det är en grundläggande princip att SKV inom beskattningsförfarandet ska göra den första 

prövningen. När SKV är beslutsfattande instans för generella tredjemanskontroller är det 

mindre risk för att tids- och effektivitetsförluster uppstår till skillnad från om förfarandet 

skulle förflyttas till förvaltningsdomstolarna. Rättssäkerheten bör därför ökas genom 

förändringar i andra avseenden inom skatteförfarandet. 

7.2.2 Contra 

Förslaget är inte i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen eftersom skyddet för den 

enskildes integritet måste väga tyngre än SKV:s kontrolleffektivitet, vilket förslaget inte 

uppnår. Enligt förslaget ska SKV i karaktär av part fatta beslut om generell 

tredjemanskontroll, vilket inte ansågs rättssäkert. Förslaget innebär även att prövning i 

domstol sker först när den reviderade motsatt sig en generell tredjemanskontroll och 

tvångsåtgärder ska tillgripas, vilket inte heller ansågs rättssäkert eftersom denne kan ha 

anledning att inte tillvarata den kontrollerades intressen. Därför ansågs att beslut om generell 

tredjemanskontroll bör fattas i förvaltningsdomstol som första instans och oberoende part. En 

sådan lösning skulle inte öka arbetsbördan i betydande omfattning för domstolarna utan 

endast marginellt och domstolarna kan genomföra proportionalitetsavvägningen på ett 

rättssäkrare sätt.  

 Eftersom utredningen inte kunnat utesluta att generella tredjemanskontroller strider mot 

bestämmelserna om integritetsskydd i EKMR anses rättsläget oklart, därför bör beslut om 

detta fattas av domstol och inte av SKV som förslaget anger. 

 Generella tredjemansrevisioner är väldigt ingripande metoder för kontroller och dessa är 

inte överklagbara. Därför kan det inte anses rättssäkert att SKV fattar sådana typer av beslut. 

Andra beslut om utredningar fattas av domstol, eftersom det inte kan talas om frivillighet för 

den kontrollerade utan endast för den reviderade att medverka till kontrollen så bör även 

denna typ av beslut fattas av domstol. 

7.3 Krav för beslut om generell tredjemanskontroll: förtydligande av riktlinjer 

7.3.1 Pro 

Generella tredjemansrevisioner får inte genomföras helt planlöst eftersom de måste vara 

relevanta i förhållande till det bakomliggande syftet. Detta anses inte framgå av nu gällande 

lagtext. Det är därför problematiskt att förhålla sig till förutsättningen att alla typer av 

revisioner ska genomföras med hänsyn till proportionalitetsprincipen. Förslaget innebär därav 

konkretisering av proportionalitetsprincipen, vilket förtydligar och förstärker principens plats 

i tillämpningen. Konkretiseringen garanterar dessutom att generella tredjemansrevisioner inte 

utförs helt planlöst.   

 Förslaget innebär inte några förändringar för domstolarnas arbete och inte någon 

förändring av det praktiska arbetet med de olika kontrollmöjligheterna. Det har inte funnits 

anledning att tidigare ifrågasätta om generella tredjemanskontroller strider mot EKMR och 

eftersom förslaget inte innebär några väsentliga förändringar finns ingen anledning till detta i 

nuläget heller. 
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Rättssäkerheten ökas även eftersom SKV enligt förslaget vid alla generella 

tredjemansrevisioner ska redovisa de företeelser och åtgärder som skulle kunna förväntas 

möjliggöra kontroll av kontrollvärda subjekt. 

7.3.2 Contra 

Generella tredjemansrevisioner har ansetts utgöra fishing expeditions, vilket inte anses 

rättssäkert och därför inte bör tillåtas i svensk rätt. De rekvisit som skulle införas enligt 

förslaget för att beslut om generell tredjemanskontroll ska få fattas ansågs inte öka 

rättssäkerheten i tillräcklig omfattning. Förutsättningen påtaglig risk för olagliga 

skatteundandraganden av de som berörs av en generell tredjemansrevision föreslogs istället 

för att beslut om generell tredjemansrevision ska få fattas. Även förutsättningen att de 

uppgifter som SKV eftersöker inte går att få fram på annat sätt utan orimliga ansträngningar 

föreslogs. 

 Den lagtext som föreslås kommer innebära stora tillämpningsproblem. Det är svårt att 

tillämpa rekvisiten det finns anledning att anta i det enskilda fallet och det är oklart vad som 

enligt utredningen avses med att uppgifterna ska ha betydelse för kontrollen. Förslaget kan 

därför leda till tvister som fordrar prövningar vid förvaltningsdomstolarna.  

 Förslaget tillför inte något nytt eftersom SKV i bedömningen redan får anses utgå från 

att generella tredjemanskontroller endast genomförs om det finns anledning att anta att 

uppgifterna kommer vara av betydelse för kontrollen. I annat fall skulle kontrollen strida mot 

proportionalitetsprincipen. Förslaget avser snarare krav på beskrivningar och ut utformningen 

av beslut. Förslaget kodifierar således redan gällande rätt, varför detta inte kan ses som ett 

steg att öka rättssäkerheten. 

 Förslaget svarar inte på om tredjemanskontroller, främst generella sådana, kommer vara 

proportionerliga eller vilka proportionalitetsavvägningar som ska göras. Detta strider mot vad 

som anges i förarbetena till den reformerade grundlagen, där det framgår att sådana 

proportionalitetsavvägningar fordras i lagstiftningsarbeten för att stärka den enskildes skydd 

gentemot det allmänna. Dessutom borde de tvångsåtgärder som finns att tillgå enligt nu 

gällande lagstiftning vara tillräckliga för att SKV:s informationsinhämtande ska fungera 

tillfredsställande. 

 Enligt förslaget kan den generella tredjemanskontrollen avse vem som helst och kravet 

på att uppgiften ska vara av betydelse för kontrollen är lågt, vilket innebär att SKV:s 

befogenhet är omfattande och att inga klara rågångar finns. Detta anses inte förutsebart och 

således inte rättssäkert, varför det bör preciseras i lagtext i vilken utsträckning 

tredjemanskontroller är godtagbara som kontrollmöjligheter. Detta besvarar följaktligen inte 

förslaget. Förslaget tar inte heller hänsyn till befogenheterna som föreligger vid husrannsakan 

enligt 28 kap. 1 § RB. Det vill säga synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska 

anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller 

om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan 

vinnas. Detta borde ha gjorts eftersom generella tredjemansrevisioner främst används vid 

utredningar avseende grov ekonomisk brottslighet. Vidare kan generella tredjemanskontroller 

strida mot integritetsskydden i RF och EKMR om de är kopplade till viteshot. 

7.4 Eftersökande och användning av information 

7.4.1 Pro 

SKV ska fortsättningsvis kunna använda överskottsinformation till underlag för beslut om 

beskattning. Det ska emellertid införas ett tydliggörande i lagtext att SKV är avgränsad till 

eftersökande av information som framgår av revisionsbeslutet, vilket inte framgår tydligt av 
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nu gällande lagtext. Förslaget innebär således att revisorns rätt att eftersöka information 

tydliggörs. Detta anses öka rättssäkerheten för den kontrollerade respektive den reviderade. 

7.4.2 Contra 

Förslaget tillför inte något nytt utan utgör endast förtydliganden av redan gällande rätt. Det 

ökar därför inte rättssäkerheten. Bestämmelserna som följer enligt förslaget avseende 

generella tredjemanskontroller är därtill för allmänt hållna för att en ordentlig avgränsning för 

eftersökande och användning av information ska kunna göras. Det föreligger svårigheter i att 

avgöra vad som utgör spontana respektive aktiva iakttagelser vid revisioner, eftersom 

utredningen underlåtit att tydliggöra för skillnaden. Förslaget utgör dessutom begränsningar 

till vad som inte får eftersökas när det istället bör införas vilken information som får 

eftersökas. 

 Därtill har utredningen inte gjort någon analys av i vilken omfattning och i vilka fall 

som överskottsinformation får användas. Det är ett otydligt och oförutsebart förfarande för 

den enskilde när SKV får använda överskottsinformation till underlag för beslut om 

beskattning.  

 Det bör inte införas i lagtext att överskottsinformation får användas eftersom det redan 

framgår av 47 kap. 7 § SFL att SKV är tillåtet att använda information som inhämtats genom 

kontroll om det inte uttryckligen är förbjudet.  

7.5 Underrättelse till den kontrollerade om att kontroll ägt rum 

7.5.1 Pro 

Det är tillräckligt att den kontrollerade får kännedom om att kontroll ägt rum endast om 

informationen som inhämtats kommer utgöra underlag för beslut om beskattning. Om en 

underrättelseskyldighet skulle införas för SKV som skulle omfatta de personer som berörs av 

kontrollen skulle det innebära betydande administrativa belastningar för SKV. Detta eftersom 

det fordrar att ett oerhört högt antal personer skulle behöva underrättas om att kontroll ägt 

rum. Därtill hör att det skulle föreligga svårigheter för lagstiftaren att avgränsa den grupp av 

personer i lagtext som i sådant fall enligt underrättelseskyldigheten skulle behöva underrättas. 

Dessutom kan det uppstå men, oro och osäkerhet hos den kontrollerade om denne skulle bli 

underrättad om att kontroll ägt rum om informationen som inhämtats ändå inte kommer 

utgöra underlag till beslut om beskattning. 

7.5.2 Contra 

Det faktum att den kontrollerade aldrig får kännedom om att en kontroll av denne ägt rum kan 

generera osäkerhet och riskera legitimiteten i systemet. Med beaktande av den personliga 

integriteten ligger det i den enskildes intresse att bli underrättad om att denne är eller varit 

föremål för kontroll. Enligt förslaget ska den kontrollerade underrättas om kontrollen efter att 

den ägt rum samt endast under förutsättning att SKV har för avsikt att använda informationen 

till underlag för beslut om beskattning. Detta ansågs inte proportionerligt och således inte 

rättssäkert då den kontrollerade alltid bör underrättas om att denne varit föremål för kontroll.  

Sådana typer av dolda kontroller med oklara syften, som generella tredjemanskontroller 

faktiskt innebär i och med ovetskapen om kontrollen, strider mot de svenska 

förvaltningsrättsliga traditionerna som exempelvis värnandet om den personliga integriteten 

och principen om öppenhet i offentliga procedurer. Förslaget innebär därför inte en ökad 

rättssäkerhet i det avseendet eftersom den kontrollerade alltjämt inte får vetskap om 

kontrollen ifall den inhämtade informationen inte läggs till grund för beslut om beskattning. 
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Förslaget tillför följaktligen ingenting nytt i sak eftersom det redan får anses vara en 

självklarhet vid förvaltningsärenden att föremålet för kontrollen informeras om vilka 

uppgifter och handlingar som kommer utgöra underlag för myndighetsbeslut samt att denne 

sedermera kan komma med eventuella invändningar. 

7.6 Rätten att undanta handlingar och uppgifter från att läggas till grund för 

beslut om beskattning  

7.6.1 Pro 

Det är lämpligt och enhetligt att SKV ska besluta om undantag eftersom SKV alltjämt även 

ska besluta om generella tredjemanskontroller. Förslaget ökar även rättssäkerheten för den 

kontrollerade eftersom denne får möjlighet att begära handlingar och uppgifter undantagna 

från att utgöra underlag för beslut om beskattning. Förslaget kommer inte medföra några 

masshanteringar av undantagsprövningar. Sådana uppgifter som har grund att undantas 

används dessutom inte ofta av SKV som underlag till beslut om beskattning.  

 Vidare antas de ärenden som kan komma in till SKV i det avseendet vara av enkel 

beskaffenhet, varför hanteringen inte kommer försvåras och belastningen på SKV och 

domstolarna inte kommer öka i betydande mån. För det fall en undantagsbegäran avslås 

kommer beslutet gälla med omedelbar verkan och ett beskattningsbeslut kan då i normala fall 

fattas, vilket följaktligen inte innebär någon fördröjning av skattemålet. Därtill hör att 

domstolarna inte kommer få någon betydande ökad arbetsbörda med anledning av fördröjda 

skattemål eftersom det inte uppskattas uppgå till så många mål årligen. Om skattemålet 

riskerar att fördröjas kan en ansökningsfrist för undantagsbegäran införas alternativt att 

tidsfristerna för omprövning och överklagan förkortas, likt vid undantag från granskning, till 

två månader. 

7.6.2 Contra 

Av rättssäkerhetsskäl bör inte lämpligen SKV som första instans fatta beslut om undantag 

eftersom SKV i sådant fall gör detta i karaktär av part. Förslaget kommer innebära att SKV 

får en förändrad arbetsbelastning med de nya arbetsuppgifterna som förslaget medför och att 

domstolarna får en ny ärendetyp, vilket ökar arbetsbelastningen. Förslaget fordrar att SKV 

underrättar kontrollsubjekten om rätten att undanta handlingar och uppgifter och sedermera 

genomförs eventuella undantagsprövningar och omprövningar av dessa beslut hos SKV. Detta 

kan medföra att undantagsbegäran inkommer mer frekvent samt att undantagsbegäran lämnas 

utan att förutsättningarna för undantag är uppfyllda, vilket kan innebära att 

beskattningsärenden fördröjs. Beskattningsärenden riskerar även att fördröjas när begäran om 

undantag lämnats i samband med en domstolsprocess om beskattningsbeslut och ärendet då 

ska förflyttas till SKV för prövning i fråga om undantag. När ett skattemål fördröjs finns 

risken att ett nytt beslut fordras eftersom det blir avhängigt de allmänna tidsfristerna för 

omprövning och överklagan. 

 Därtill strider förslaget om införande av möjlighet till undantag mot principen om fri 

bevisprövning när SKV inte får åberopa och återge information för att den undantagits. 

Förslaget strider även mot principen om likformig och rättvis taxering eftersom det är 

beroende av om den kontrollerade begär undantag eller inte, vilket kan leda till att två 

personer med samma förutsättningar ändå beskattas olika om enbart en av dessa begär 

undantag. Förslaget motverkar även syftet med att ha undantagsbestämmelser eftersom SKV 

alltjämt kommer få vetskap om handlingarna vid en tidpunkt innan rätten att begära undantag 

inträder. Eftersom SKV kommer få kännedom om uppgifterna kan dessa trots ett eventuellt 

undantag få betydelse för beskattningen eftersom uppgifterna kan leda till att SKV får 
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anledning att ifrågasätta andra uppgifter om den enskilde. Därför riskerar bestämmelsen att bli 

en bestämmelse á pro forma. Även domstolarna kan få kännedom om informationen och den 

kan riskera att spridas vidare inom EU på grund av lagen om administrativt samarbete. 

 Förslaget kan innebära att SKV inte uppfyller kommunikationsskyldigheten och att 

beslutet blir ogiltigt om underrättelse om möjlighet till undantag uteblir. Det är även 

tvivelaktigt om skattebeslutet alltid ska undanröjas vid undantagsbeslut eftersom detta inte 

alltid är motiverat. I det avseendet är förslaget processekonomiskt ofördelaktigt. Vidare 

besvarar inte förslaget frågan om beslut om undantag överklagas särskilt eller om det ska 

hållas samman med skattefrågan samt om skattemålet ska vilandeförklaras tills frågan om 

undantag beslutats slutligt. Vidare går förslaget ifrån huvudregeln om när en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare träder in. 

 Det är inte rättssäkert att den kontrollerade blir underrättad om möjligheten först när 

SKV bestämt att använda materialet till underlag för beslut om beskattning, detta bör ske 

tidigare. Det är inte heller rättssäkert eftersom det nuvarande skyddet för den kontrollerade 

kan försvinna när den reviderade inte längre behöver beakta dennes intressen. Den reviderade 

kan dessutom ha flera anledningar att inte tillvarata den kontrollerades intressen. Förslaget 

riskerar även förtroendet till statistikmyndigheterna om myndigheter omfattas av förslaget 

eftersom känsliga handlingar riskerar att komma till SKV:s kännedom innan möjligheten att 

begära handlingar undantagna inträder. 

7.7 Metodval för kontroll och val av kontrollobjekt 

7.7.1 Pro 

Förslaget leder till att förfarandet styrs upp. Eftersom tredjemanskontroller är viktiga metoder 

för att motverka skatteundandragande transaktioner och åtgärder är det nödvändigt med bra 

träffsäkerhet när det gäller revisionsvärda objekt. Något tydliggörande i lagtext fordras inte 

eftersom val av metod och kontrollobjekt tillräckligen kan ske med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Detta eftersom olika situationer fordrar olika kontrollmöjligheter, i 

vissa fall kan tredjemansrevision skapa mer olägenheter än tredjemansföreläggande för den 

enskilde. Det är även tillräckligt att SKV ska överväga att i första rummet vända sig direkt till 

den kontrollerade och att dessa överväganden sedermera ska dokumenteras hos SKV. 

7.7.2 Contra 

Utredningen har brustit i redovisningen av hur och i vilken omfattning de olika metoderna 

används i SKV:s kontrollverksamhet. Förslaget som lämnats beaktar inte 

proportionalitetsprincipen. Detta eftersom det inte anges att SKV ska vara skyldig att ange 

skäl till vilken metod som används för kontroll, vilka objekt som omfattas av kontrollen samt 

varför informationen inte kan inhämtas genom föreläggande eller direkt från den 

kontrollerade. Det finns mindre ingripande alternativ för SKV att överväga innan beslut om 

tredjemansrevision fattas och likväl uppfylla syftet med en kontroll. Exempel på mindre 

ingripanden alternativ skulle kunna vara upprepade tredjemansförelägganden eller en utökad 

kontrolluppgiftsskyldighet. Detta skulle kunna begränsa SKV:s användande av generella 

tredjemanskontroller, vara mer proportionerligt och således öka rättssäkerheten för den 

kontrollerade. 
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DEL IV 

8. Sammanfattande och avslutande diskussion 

8.1 Egna synpunkter 
 

I studiens inledande del uppställdes forskningsfrågor och syftet med studien. Enligt dessa 

skulle undersökas huruvida rättssäkerhetsutredningen och de förslag som lämnats avseende 

tredjemanskontroller kan anses lösa bristerna som tredjemanskontroller har ur ett 

rättssäkerhetshänseende samt att undersöka om nya tolkningsproblem kan uppstå med 

anledning av förslagen. Vidare skulle undersökas om någondera av parterna fiscus, den 

reviderade eller den kontrollerade gynnas av förslagen. I detta avslutande kapitel avses 

följaktligen att, utifrån egna synpunkter samt med hjälp av remissyttrandena, besvara syftet 

och forskningsfrågorna. 

 Målet med rättssäkerhetsutredningen var att analysera och framföra förslag för att uppnå 

ökad rättssäkerhet i skatteförfarandet. Huruvida detta kan uppnås genom de förslag som 

lämnats är osäkert, men det är emellertid angeläget att understryka de begränsade ramar som 

utredningen hade att förhålla sig till och svårigheterna som låg i uppdraget med hänsyn till de 

svåra proportionalitetsavvägningarna. Enligt de givna direktiven skulle utredningen framställa 

förslag som skulle innebära att generella tredjemanskontroller fortsättningsvis får användas i 

SKV:s kontrollverksamhet och brottsbekämpande verksamhet. Vidare skulle förslagen 

vidmakthålla en rimlig balans mellan skyddet för den personliga integriteten och SKV:s 

kontrolleffektivitet. Dessutom hade utredningen andra stora frågor att analysera ur en 

rättssäkerhetsaspekt och därtill hör den begränsade tiden för arbetet. Detta sammantaget kan 

förklara varför utredningen i flera avseenden inte gjort, eller rentav inte haft möjlighet att 

göra, tillräckligt djupa analyser av konsekvenser och effekter med anledning av förslagen för 

att förslagen ska kunna träda ikraft i sin nuvarande utformning. Detta skulle således även 

kunna motivera den kritik och de invändningar som framförts av remissinstanserna.  

 I flera avseenden har förslagen fått kritik för att de inte ansetts öka rättssäkerheten 

eftersom de inte utgör annat än förtydliganden av redan gällande rätt. Det får ändå anses 

positivt att gällande rätt införs i lagtext eftersom åtgärder som inskränker i den enskildes 

integritet bör vara definierade i lag för att skapa förutsebarhet och öka rättssäkerheten i viss 

mån. Även om förslagen får anses öka överrensstämmelsen till legalitetsprincipen eftersom 

flera av förslagen innebär införande i lagtext, så är dessa förslag enligt min mening emellertid 

inte ett tillräckligt steg för att öka rättssäkerheten för den kontrollerade i förfarandet. Detta 

eftersom flera av förslagen inte innebär några förändringar i sak. Dessa är exempelvis 

förslaget som avser beslutsfattande instans vid generella tredjemanskontroller, krav för beslut 

om generell tredjemanskontroll: förtydligande av riktlinjer, eftersökande och användning av 

information, metodval för kontroll och val av kontrollobjekt och underrättelse till den 

kontrollerade om att kontroll ägt rum. Ett förslag som dock innebär förändringar är enligt min 

mening rätten att undanta handlingar och uppgifter som inhämtats genom tredjemanskontroll, 

och som enligt SFL inte får granskas, från att läggas till grund för beslut om beskattning. 

Nedan följer redogörelser för egna ståndpunkter av respektive förslag som lämnats av 

utredningen. 

 Det förslag som lämnats om eftersökande och användning av information är enligt min 

mening bristfälligt eftersom det inte klargör när information ska anses ha upptäckts aktivt 

eller genom spontana iakttagelser. Därför är det svårt att avgöra vilken information som utgör 

överskottsinformation och som SKV sedermera ska kunna använda utan att det redovisats i 

revisionsbeslutet. Därför är det svårt att ta ställning till huruvida förslaget ska anses ha ökat 
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rättssäkerheten eller inte. Enligt min mening är det emellertid inte ett förutsebart eller 

proportionerligt förfarande ur den enskildes aspekt när SKV får använda 

överskottsinformation som anträffats spontant. Det torde emellertid vara verkningslöst att 

införa ett förbud emot detta eftersom det endast fordrar att SKV i sådant fall gör ett tillägg till 

revisionsbeslutet för att få använda informationen.  En remissinstans yttrade att lagtexten i 

detta avseende bör innehålla beskrivningar av vilka handlingar som får eftersökas av SKV i 

motsats till vilka som inte får eftersökas. Enligt min mening skulle detta istället innebära en 

ökad förutsebarhet och rättssäkerhet för den kontrollerade. Det är dock oklart om det går att 

definiera en uttömmande lista av information som får eftersökas.  

 Utredningen skulle även utreda huruvida ett införande skulle kunna göras avseende att 

SKV ska överväga att i första rummet gå direkt till den kontrollerade för inhämtande av 

information och följaktligen använda den minst ingripande kontrollmetoden som den givna 

situationen fordrar. Olika situationer fordrar sålunda olika kontrollmetoder och därför fordras 

en bedömning i varje enskilt fall av vilken metod som får anses vara den minst respektive 

mest ingripande. Det torde enligt min mening därför vara mycket svårt att reglera en bestämd 

ordning för när respektive kontrollmöjlighet får användas. Mot bakgrund av att 

kontrollmetoderna alltjämt ska kvarstå bör därför andra åtgärder vidtas för att öka 

rättssäkerheten i skatteförfarandet. Ett steg i rätt riktning vore emellertid, som även framgick 

av remissyttrandena, en reglering av att SKV ska vara skyldig att dokumentera och motivera 

varför den specifika kontrollmetoden valts i det enskilda fallet. En sådan skyldighet skulle 

stärka proportionalitetsprincipens ställning i förfarandet. Detta skulle även underlätta för 

framtida rapporter och analyser av effekterna de olika kontrollmöjligheterna har. Det är 

emellertid svårt att avgöra konsekvensen av om SKV underlåter att dokumentera och 

motivera metodvalet. Om underlåtenheten skulle innebära att SKV brustit i 

kommunikationsskyldigheten skulle det kunna medföra att beslutet blir ogiltigt. En sådan 

lösning skulle emellertid fordra att dokumentation och motivering sker innan kontrollen ägt 

rum. Om skyldigheten inträder efter kontrollen ägt rum och beslutet blir ogiltigt skulle skadan 

redan vara skedd. Detta eftersom integritetskänsliga handlingar redan skulle kunna ha kommit 

till SKV:s kännedom. För det fallet att en sådan skyldighet skulle införas krävs därav 

noggranna överväganden i lagstiftningsarbetet av konsekvenserna av att underlåta att 

dokumentera och motivera metodvalet. 

 Vad avser förslaget som innebär att SKV alltjämt ska vara den beslutsfattande instansen 

vid beslut om generella tredjemanskontroller är jag redo att instämma med Börje Leidhammar 

och flera av remissinstanserna som angav att domstol bör vara beslutsfattande instans. 

Utredningen anförde att oklarheter och behov av förändring endast föreligger vad avser 

generella tredjemanskontroller, därför bör specifikt beslut om denna kontrollmetod fattas i 

domstol. Detta med anledning av att det får anses öka rättssäkerheten för den kontrollerade att 

en oberoende part tar sådana beslut eftersom domstolar på ett mer opartiskt sätt bör kunna 

beakta såväl den enskildes skydd för den personliga integriteten och SKV:s intresse av 

kontrolleffektivitet. Det skulle följaktligen vara mer förenligt med objektivitetsprincipen. 

Därtill hör att SKV enligt uppskattade uppgifter använder generella tredjemansrevisioner 

upptill 80-90 procent vid utredningar som avser grov ekonomisk brottslighet, vilket med enkel 

matematik innebär att 20-10 procent av dessa generella tredjemansrevisioner inte avser grov 

ekonomisk brottslighet. I dessa fall kanske inte denna metod är den minst ingripande och 

samtidigt bäst lämpade med beaktande av kontrolleffektiviteten. Domstolen bör rimligtvis 

därför på ett bättre sätt kunna beakta objektivitetsprincipen och allas likhet inför lagen samt 

göra en bättre proportionalitetsavvägning än SKV. Övervägningar för om generella 

tredjemanskontroller verkligen kan anses nödvändiga i varje enskilt fall skulle lämpligen 

kunna göras bättre vid domstolarna och således skulle mer rättssäkra beslut kunna fattas. 

Detta bör enligt min mening väga tyngre än SKV:s kontrolleffektivitet. Vid generella 
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tredjemanskontroller bör det normalt sett inte vara brådskande att fatta beslut om kontroll 

eftersom kontrollsubjektet och kontrollobjektet inte är fastställda. Det kan emellertid finnas 

situationer då det är brådskande att påbörja en utredning, exempelvis inom SKV:s 

brottsbekämpande verksamhet vid utredningar om grov ekonomisk brottslighet. Om domstol 

ska vara beslutsfattande instans bör därför mål som avser beslut om generella 

tredjemanskontroller få förtur. Att beslut om generella tredjemanskontroller istället skulle 

fattas av domstol skulle dessutom vara mer förenligt med grundläggande 

rättssäkerhetsgarantier att få saken prövad i domstol enligt art. 6 och art. 13 EKMR. 

 Vad avser förslaget om krav för beslut om generell tredjemanskontroll: förtydligande av 

riktlinjer kan vissa problem uppstå. Enligt utredningen är syftet med förslaget att garantera de 

personer som kan bli föremål för generella tredjemanskontroller att SKV inte kommer utföra 

sådana kontroller helt planlöst. Förslaget innebär förvisso ett förtydligande och stärker 

legalitetsprincipens plats i tillämpningen, men det är enligt min mening osäkert om syftet kan 

uppnås eftersom det inte kommer innebära några förändringar i sak. Den lagtext som föreslås 

skulle därtill kunna innebära stora tillämpningsproblem. Det är svårt att tillämpa rekvisiten det 

finns anledning att anta i det enskilda fallet och det är oklart vad som enligt utredningen avses 

med att uppgifterna som inhämtas genom generell tredjemanskontroll ska ha betydelse för 

kontrollen. Även om detta är förtydliganden av redan gällande rätt eftersom SKV redan anses 

förhålla sig till dessa förutsättningar så kan förslaget leda till tvister som fordrar prövningar 

vid förvaltningsdomstolarna. Av den anledningen bör det i det fortsatta lagstiftningsarbetet 

undersökas om det finns ytterligare förbättrande åtgärder att vidta, som dessutom ökar 

rättssäkerheten på ett bättre sätt än ett förtydligande av redan gällande rätt gör. En sådan 

förbättring har föreslagits av Börje Leidhammar och av några remissinstanser. Dessa föreslog 

att förutsättningen för att beslut om generell tredjemansrevision ska få fattas är att påtaglig 

risk för skatteundandragande föreligger. Detta skulle öka rättssäkerheten för den enskilde 

eftersom den beslutsfattande instansen i varje enskilt fall måste hitta omständigheter som 

påvisar att påtaglig risk för skatteundandragande föreligger. På så sätt skulle förfarandet bli 

mer förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det i många fall, likt vad som angavs 

angående förslaget om beslutsfattande instans, kan finnas mindre ingripande åtgärder att tillgå 

och likväl uppfylla syftet med kontrollen. Detta skulle förmodligen begränsa möjligheterna 

för SKV att använda generella tredjemansrevisioner i sin kontrollverksamhet, annat än vid 

utredningar som avser grov ekonomisk brottslighet där påtaglig risk för skatteundandragande i 

normalfallet bör föreligga. Förutsättningen påtaglig risk för skatteundandragande bör inte 

medföra några större tillämpningsproblem såsom utredningens förslag skulle kunna göra. En 

sådan förutsättning skulle som tidigare nämnts begränsa användningen av generella 

tredjemanskontroller på ett bättre sätt än föreslagen ändring. 

 Det förslag som enligt min mening innebär den största förändringen ställt i jämförelse 

med nu gällande rätt är införande av rätten att undanta handlingar och uppgifter som 

inhämtats genom tredjemanskontroll, och som enligt SFL inte får granskas, från att läggas till 

grund för beslut om beskattning. Detta eftersom förslaget innebär något nytt i sak och inte 

endast ett förtydligande av redan gällande rätt. Förslaget enligt sin nuvarande utformning 

innebär dock inte någon väsentligt ökad rättssäkerhet eftersom rätten inträder först när 

underrättelse skett om kontrollen. Det vill säga efter att kontrollen ägt rum förutsatt att 

informationen avses att läggas till grund för beslut om beskattning. Förslaget innebär således 

snarare en försämrad rättssäkerhet för den kontrollerade eftersom skyddet i sådant fall är 

starkare enligt nuvarande reglering när den reviderade har möjlighet att tillvarata den 

kontrollerades intressen i ett tidigare skede. Detta förslag skulle dock, med viss modifikation 

och i kombination med en modifikation av förslaget om underrättelseskyldighet, kunna 

innebära en ökad rättssäkerhet för den kontrollerade.  
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Enligt min mening skulle ett alternativ kunna vara att införa underrättelseskyldigheten för 

SKV även gentemot den kontrollerade, vilket av rättssäkerhetsskäl emellertid istället skulle 

ske i samband med att beslut om kontroll tas. Detta så att möjligheten för den kontrollerade att 

begära undantag av handlingar och uppgifter från att läggas till grund för beslut om 

beskattning inträder i ett tidigare skede än som följer enligt förslaget. I sådant fall fordras 

dock undantag från underrättelseskyldigheten. Detta skulle exempelvis kunna vara att 

underrättelse endast lämnas till den kontrollerade vid beslut om kontroll om det kan ske utan 

att kontrollen förlorar sin betydelse, annars kan det ske i samband med kontrollen. Detta 

följer även av bestämmelsen i 41 kap. 5 § 1 st. och 2 st. 1 p. SFL om att den reviderade kan 

underrättas i samband med en kontroll istället för när beslut om kontroll fattas. Eftersom 

denna förutsättning redan finns i tidigare lagtext torde inga tillämpningsproblem uppstå för 

vare sig SKV, som bör åläggas underrättelseskyldigheten oaktat om SKV alltjämt ska vara 

beslutande instans, eller den instans som prövar en eventuell tvist i frågan. 

 Enligt utredningens uppfattning kan en sådan lösning emellertid leda till en ansenligt 

ökad administrativ börda för SKV eftersom många skulle behöva underrättas endast för att de 

finns benämnda i handlingarna eller uppgifterna. Detta skulle kunna underlättas genom att 

underrättelseskyldigheten i ett första skede enbart omfattar föremålet för kontrollen. 

Sedermera kan ytterligare en underrättelseskyldighet inträda efter att kontrollen ägt rum som 

omfattar andra personer som finns benämnda i handlingarna eller uppgifterna under 

förutsättning att SKV avser att kontrollera dessa personer. Om någon vidare kontroll av dessa 

personer inte kommer att ske finns ingen anledning att underrätta dessa eftersom de aldrig de 

facto blir föremål för kontroll. Om situationer sedermera uppkommer som föranleder en 

kontroll av personer som funnits benämnda i handlingarna eller uppgifterna fordras således en 

ny underrättelse med prövning av om underrättelsen om kontrollen kan ske utan att kontrollen 

förlorar sin betydelse. Det kan inte anses rättssäkert att SKV får tillgång till 

integritetskänsliga handlingar och uppgifter innan den kontrollerade har möjlighet att begära 

dessa undantagna. Det kan inte heller anses rättssäkert att förlita sig på att den reviderade ska 

beakta den kontrollerades intressen och avgöra om handlingar och uppgifter är skyddsvärda. 

Det är enligt min mening inte ett förfarande som står i överensstämmelse med principen om 

värnandet av den personliga integriteten, proportionalitetsprincipen, principen om öppenhet 

eller förutsebarhetskravet när den som varit föremål för kontroll inte får vetskap om detta. 

 SKV har med uppskattade uppgifter uppgett att generella tredjemansrevisioner används 

upp till 80-90 procent vid utredningar avseende grov ekonomisk brottslighet. Den 

administrativa bördan bör inte öka väsentligt med anledning av den utökade 

underrättelseskyldigheten som föreslagits enligt ovan. Detta eftersom de flesta utredningar, 

under förutsättning att SKV:s uppskattning kan antas vederhäftig, torde kunna föranleda 

undantag från underrättelseskyldigheten då en underrättelse i ett sådant fall skulle kunna 

äventyra syftet med kontrollen. Likt intressentgruppen Kontrollmyndigheter och Domstolar 

anser jag att generellera tredjemanskontroller bör kvarstå som kontrollmetod eftersom de 

utgör väsentliga kontrollmöjligheter i SKV:s brottsbekämpande verksamhet. Förfarandet 

skulle, såsom angivits i remissyttranden, emellertid kunna begränsas ytterligare än som 

föreslagits ovan genom att regleras striktare i bestämmelser som specifikt avser SKV:s 

brottsbekämpande verksamhet. Detta skulle öka rättssäkerheten för den kontrollerade som inte 

är misstänkt för brott där den enskildes skydd för den personliga integriteten enligt 

proportionalitetsprincipen måste anses väga tyngre än SKV:s kontrolleffektivitet. Innan ett 

eventuellt ikraftträdande bör det dock undersökas vidare, såsom påpekat av remissinstanserna, 

huruvida underlåtenhet av underrättelse innebär att SKV brustit i 

kommunikationsskyldigheten eller inte. Enligt min mening bör så vara, eljest skulle förslaget 

riskera att bli verkningslöst och inte förutsebart om det inte blir några effekter av att SKV 

försummar underrättelseskyldigheten. Vidare bör domstol även besluta om undantag av 
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handlingar och uppgifter från att läggas till grund för beslut om beskattning. Detta av samma 

anledning som att domstol som oberoende part bör vara beslutsfattande instans för generella 

tredjemanskontroller. Det skulle vara mer förenligt med objektivitetsprincipen och med 

grundläggande rättssäkerhetsgarantier att få saken prövad i domstol enligt art. 6 och art. 13 

EKMR. Dessutom blir det tydligare för den enskilde eftersom beslut enligt den nuvarande 

regleringen om undantag av handlingar från granskning fattas i förvaltningsdomstol. SKV bör 

ändå vara den instans som underrättar den kontrollerade om beslutet om kontroll eftersom det 

är SKV som sedermera genomför kontrollen. 

 Det föreslogs även genom yttrande från SKV ett införande av att undantagsbegäran inte 

får omöjliggöra eller fördröja beslutet om beskattning samt att SKV efter ändring av beslut 

om att vägra undantag ska åläggas en skyldighet att ompröva beslutet om beskattning. Ett 

sådant införande är svårt att ta ställning till. Detta eftersom det inte framgår vilken effekt det 

skulle få om en undantagsbegäran skulle omöjliggöra eller fördröja beslutet om beskattning 

eller när en undantagsbegäran ska anses ha gjort det. Det framgår inte heller om den 

beslutfattande instansen direkt kan avgöra om en begäran kommer innebära omöjliggörande 

eller fördröjning av beslutet om beskattning eller vid vilken tidpunkt det kan fastslås att 

undantagsbegäran gjort det. En sådan fördröjning kan likväl komma an på den beslutsfattande 

instansens handlanden. Dessutom är det oklart om ett sådant införande skulle stå i 

överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och förutsebarhetskravet eftersom det kan 

vara svårt för den enskilde att i förväg veta om dennes begäran kan komma att omöjliggöra 

eller fördröja beslutet om beskattning och således leda till eventuella repressalier eller direkt 

avslag av begäran. I synnerhet med hänsyn till att det likväl kan vara den beslutsfattande 

instansen handlanden som orsakar fördröjningen. Detta kan få stora konsekvenser eftersom 

mycket integritetskänsliga handlingar och uppgifter riskerar att komma till SKV:s kännedom 

med de konsekvenser ett sådant införande skulle kunna medföra.  

 För det fallet att domstol skulle vara beslutsfattande instans för undantagsbeslut så bör 

sådana typer av mål ha förtur och beslutet om beskattning vilandeförklaras tills dess att beslut 

fattats i undantagsfrågan. Beslutet om beskattning bör även vilandeförklaras om SKV ska vara 

beslutsfattande instans i undantagsfrågan. Annars skulle integritetskänsliga handlingar och 

uppgifter ändå riskera att komma till SKV:s kännedom. Ett sådant införande skulle emellertid 

kunna fördröja beslutet om beskattning, vilket än mer styrker min uppfattning om att förslaget 

om att undantagsbegäran inte får omöjliggöra eller fördröja beslut om beskattning inte bör ges 

någon hänsyn till i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 Enligt min mening bör dock införas att SKV efter ändring av beslut om att vägra 

undantag ska åläggas en skyldighet att ompröva beslutet om beskattning. Detta eftersom 

beslutet om beskattning annars kan vara felaktigt, vilket strider mot målet att SKV ska 

eftersträva att beskatta alla rätteligen. Dock bör även införas förutsättningen att det som 

undantas har betydelse för beskattningen för att skyldigheten att ompröva beslutet om 

beskattning ska inträda. Annars kan det anses onödigt och inte kostnadseffektivt, vilket skulle 

vara ofördelaktigt för såväl SKV som för den enskilde.  

8.2 Sammanfattande kommentarer 

Det finns följaktligen flera möjligheter till att öka rättssäkerheten för den kontrollerade i 

skatteförfarandet. Det är uppenbarligen önskvärt med förändringar på området enligt såväl 

intressentgruppen Kontrollmyndigheter och Domstolar som intressentgruppen 

Kontrollsubjekt. Enligt analysen verkar det dock som att intressentgruppen 

Kontrollmyndigheter och Domstolar har mer intresse av att förändra befintliga metoder men 

att dessa kvarstår medan intressentgruppen Kontrollsubjekt hellre ser att kontrollmöjligheten 

generell tredjemanskontroll slopas och istället önskar införa andra kontrollalternativ. 
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De egna förslag som lämnats gör inte på något sätt anspråk på att vara uttömmande utan utgör 

endast stegvisa förslag i riktning mot att öka rättssäkerheten för den kontrollerade. De egna 

förslagen avser därför endast att påvisa att det finns möjligheter att begränsa användningen av 

generella tredjemanskontroller samtidigt som dessa kvarstår som kontrollmöjligheter vid de 

situationer som fordrar detta, exempelvis i SKV:s brottsbekämpande verksamhet vid 

utredningar som avser grov ekonomisk brottslighet. På detta sätt kan det så långt som möjligt 

undvikas att situationer uppstår där generella tredjemanskontroller används och gör intrång i 

den enskildes personliga integritet utan att denne är misstänkt för brott, vilket enligt min 

mening ökar rättssäkerheten. 

 Enligt min mening kan det inte påstås att någondera av parterna fiscus, den 

kontrollerade eller den reviderade gynnas av utredningens förslag som sådana eftersom de 

inte innebär några väsentliga förändringar i sak. Det skulle i sådant fall kunna vara den 

reviderade eftersom denne inte längre skulle behöva beakta den kontrollerades intressen vid 

en generell tredjemanskontroll. Detta kan emellertid inte anses öka rättssäkerheten vid 

förfarandet utan istället försämra utgångsläget för den kontrollerade som snarare missgynnas. 

Detta eftersom denne inte i alla situationer kommer underrättas om att kontroll av denne ägt 

rum såtillvida att handlingarna och uppgifterna inte kommer läggas till grund för beslut om 

beskattning. Vad gäller SKV så får utgångsläget för kontrollmöjligheten generell 

tredjemanskontroll i princip anses vara oförändrat om förslagen träder i kraft bortsett från viss 

administrativ belastning. SKV skulle fortsättningsvis gynnas av att alltjämt ha möjlighet att 

kontrollera vem som helst och vad som helst. Det bör därför anses mycket angeläget att 

snarast tillsätta en ny utredning för att öka rättssäkerheten i skatteförfarandet. En eventuellt ny 

utredning bör då ges tid och utrymme till djupare analyser av befintliga metoder och olika 

alternativ vid ett eventuellt slopande av metoderna. Generella tredjemanskontroller bör 

emellertid enligt min mening alltjämt kvarstå som kontrollmöjlighet vid de situationer som 

fordrar det, det vill säga vid utredningar som avser grov ekonomisk brottslighet. Det kan ändå 

vara gynnsamt att analysera andra mer rättssäkra alternativ om bättre utrymme och mer tid 

kan ges till en sådan utredning. I de fall där den kontrollerade inte är misstänkt för brott bör 

användningen av generella tredjemanskontroller emellertid starkt begränsas. 

 Avslutningsvis kan sägas att utredningens förslag inte löser bristerna som 

tredjemanskontroller har ur ett rättssäkerhetshänseende samt att nya tolkningsproblem kan 

uppstå om förslagen skulle träda i kraft i sin nuvarande utformning. Ingendera av parterna 

fiscus, den reviderade eller den kontrollerade gynnas i någon större omfattning av förslagen 

eftersom de i praktiken inte innebär någonting nytt i sak. Enligt direktiven till utredningen var 

uppgiften att framställa förslag som innebär en ökad rättssäkerhet i skatteförfarandet, vilket 

förmodligen inte kan anses uppnått. 

8.3 Förslag till lagstiftning 

Förslagsvis bör det, enligt min och flera av remissinstansernas mening, införas en 

underrättelseskyldighet om kontroll för SKV i samband med att beslut om generell 

tredjemanskontroll fattas. Skyldigheten bör emellertid bortses ifrån vid vissa situationer då det 

annars skulle riskera syftet med kontrollen, varför en undantagsbestämmelse även bör införas. 

Det bör dock övervägas och undersökas noggrant under det eventuella framtida 

lagstiftningsarbetet hur en avgränsning kan göras till den grupp som ska omfattas av 

underrättelsen och i vilket skede underrättelsen kan ske. Detta för att den kontrollerade ska 

ges möjlighet att begära handlingar och uppgifter undantagna från att läggas till grund för 

beslut om beskattning innan dess att SKV får kännedom om informationen som skulle kunna 
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bestå av mycket integritetskänsliga uppgifter. På så vis skulle rättssäkerheten ökas för den 

kontrollerade.
267

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Något som enligt min mening skulle vara intressant är djupare komparativa studier, inte 

endast rättsvetenskapliga artiklar som av utrymmesskäl inte är lika djupgående. Utöver svensk 

rättsordning skulle en sådan studie kunna omfatta till Sverige närliggande länder och deras 

motsvarigheter till SKV och kontrollmöjligheter. Utredningen angav att det i vissa länder 

föreligger en annan syn på generella tredjemanskontroller och att dessa i vissa länder anses 

utgöra tvångsmedel, vilket inte är förenligt med EKMR och därför inte tillåts i dessa länder. 

Trots att HFD fastslagit att generella tredjemanskontroller är tillåtna kontrollmöjligheter i 

SKV:s kontrollverksamhet har det även diskuterats i Sverige om inte generella 

tredjemanskontroller ska anses utgöra tvångsmedel. Detta eftersom det inte föreligger någon 

frivillighet hos den kontrollerade utan endast hos den reviderade för att samverka eller lämna 

invändningar mot kontrollen. Eftersom Sverige och andra närliggande länder kan antas ha 

någotsånär liknande rättsordningar och rättssystem skulle det därför vara berikande att 

undersöka alternativa lösningar som fungerar väl för andra liknande rättsordningar.  

 Generella tredjemanskontroller har emellanåt förebråtts för att utgöra så kallade fishing 

expeditions, vilket inte har ansetts vara förenligt med grundlagsskyddet för den personliga 

integriteten i RF eller skyddet för privat- och familjeliv i EKMR. Eftersom rättsläget dock 

ännu är oklart avseende om förfarandet är i strid med EKMR och på grundval av att det råder 

brist på rättsfall från Europadomstolen så vore det intressant att få ta del av djupare 

komparativa jämförelser och analyser av dessa frågor. Detta förekommer annars främst i 

rättsvetenskapliga artiklar som av utrymmesskäl inte är lika djupgående. I en uppsats skulle 

forskaren kunna analysera om en inskränkning i skyddet för den personliga integriteten enligt 

margin of appreciation, den så kallade diskretionära prövningsrätten, ändå kan tillåtas till 

förmån för allmänna intressen. 

 Det vore även intressant, för det fall att förslagen träder i kraft i sin nuvarande 

utformning, att se vilken effekt dessa får på rättssäkerheten och skatteförfarandet i allmänhet. 

Enligt min mening är det emellertid osäkert om förslagen överhuvudtaget kan träda i kraft på 

det sättet de är utformade i nuläget. 

  

                                                
267 Se mer utförligt om mitt förslag under studiens avsnitt 8.1.  
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Stockholms Universitet Juridiska fakultetens yttrande, dnr. SU FV-1.1.3-2873-13 

Svenska Bankföreningens yttrande, dnr. 2013/00154  

Svenskt Näringslivs yttrande, dnr. 185/213 

Sveriges Advokatsamfunds yttrande, dnr. R-2013/1777  

Sveriges Akademikers Centralorganisations yttrande  

Sveriges Kommuner och Landstings yttrande, dnr. 13/5612 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds yttrande 

Tingsrätten i Attundas yttrande 
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Tingsrätten i Linköpings yttrande 

Tingsrätten i Stockholms yttrande, dnr. 2013/0519, Doss 51 

Tingsrätten i Sundsvalls yttrande, dnr. AD 51-2013-210 

Tullverkets yttrande, dnr. STY 2013-716 
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Bilaga 1 – Remisslistan  
 

2013-09-24              Fi2013/3266 

 

Betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62) 

 

 

Remissinstanser: 

 

1. Riksdagens ombudsmän 

2. Riksrevisionen 

3. Hovrätten för Västra Sverige 

4. Hovrätten över Skåne och Blekinge 

5. Stockholms tingsrätt 

6. Göteborgs tingsrätt 

7. Malmö tingsrätt 

8. Attunda tingsrätt 

9. Sundsvalls tingsrätt 

10. Helsingborgs tingsrätt 

11. Linköpings tingsrätt 

12. Kammarrätten i Stockholm 

13. Kammarrätten i Göteborg 

14. Förvaltningsrätten i Stockholm 

15. Förvaltningsrätten i Malmö 

16. Förvaltningsrätten i Uppsala 

17. Justitiekanslern 

18. Domstolsverket 

19. Åklagarmyndigheten 

20. Ekobrottsmyndigheten EBM 

21. Brottsförebyggande rådet 

22. Datainspektionen 

23. Statskontoret 

24. Stockholms Handelskammare 

25. Tullverket 

26. Ekonomistyrningsverket 

27. Skatteverket 

28. Kronofogdemyndigheten 

29. Statistiska centralbyrån 

30. Stockholms Universitet, Juridiska fakulteten 

31. Uppsala Universitet, Juridiska fakulteten 

32. Regelrådet 

33. FAR 

34. Företagarna 

35. FöretagarFörbundet 

36. Landsorganisationen i Sverige LO 

37. Lantbrukarnas Riksförbund LRF 

38. Näringslivets Regelnämnd NNR 

39. Näringslivets Skattedelegation NSD 
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40. Svenska Bankföreningen 

41. Svensk Handel 

42. Svenskt Näringsliv 

43. Sveriges advokatsamfund 

44. Sveriges Akademikers Centralorganisation Saco 

45. Sveriges Kommuner och Landsting 

46. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF 

47. Tjänstemännens Centralorganisation TCO 

48. Transportindustriförbundet 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 

den 22 november 2013 avseende frågorna om förbudet mot dubbla 

förfaranden, normalt tillgängligt kontrollmaterial (benämns tillgängliga 

avstämningsuppgifter i betänkandet) och nivåerna på skattetillägg. 

Läshänvisningar finns på s. 4 och 5. 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 

23 januari 2014 avseende övriga frågor som tas upp i betänkandet. 

Svaren bör lämnas både på papper och per e-post, gärna i word-format 

till fi.registrator@regeringskansliet.se. 

 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, 

anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att 

remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 

det att svaret ger besked om detta. 

 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 

laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Lena Gustafson 

Departementsråd 

Kopia till 

Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 

Riksdagens utredningstjänst 

Riksdagens skatteutskott 

Registrator, Fi 

Kerstin Wahlkvist, Ju 

 

Läshänvisningar: 

Förbudet mot dubbla förfaranden 
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Del I Författningsförslag m.m. 

Författningsförslag och tillhörande ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser: 

- Avsnitt 1.1, förslag till lag (2014:000) om skattetillägg och 

tulltillägg i allmän domstol. 

- Avsnitt 1.2, förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, 

- Avsnitt 1.4, förslag till lag om ändring i skattebrottslagen 

(1971:69). 

- Avsnitt 1.11, förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om 

straff för smuggling. 

- Avsnitt 1.12, förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281), 

8 kap. 6–6 b §§ och 10 § samt 10 kap. 3 §. 

- Avsnitt 1.13, förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om 

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande 

verksamhet. 

- Avsnitt 1.15 , förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen 

(2011:1244), 46 kap. 14 §, 49 kap. 10 och 10 b §§, 51 kap. 1 §, 

52 kap. 8 och 8 a §§, punkterna 16 och 18 i 

övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen. 

- Avsnitt 1.16, förslag till förordning (2014:000) om skattetillägg 

och tulltillägg i allmän domstol m.m. 

- Avsnitt 1.17, förslag till ändring i tullförordningen (2000:1306). 

Avsnitt 2, Inledning. 

Del II Förbudet mot dubbla förfaranden 

Avsnitt 3–9. 

Del IV Ikraftträdande, konsekvenser och författningskommentarer 

- Avsnitt 14.1, ikraftträdande. 

- Avsnitt 15.1, 15.2 och 15.7, konsekvensanalys. 

- Avsnitt 16 i tillämpliga delar (se ovan avseende del I), 

författningskommentar. 

Del V Särskilda yttranden och bilagor 

- Särskilda yttranden i tillämpliga delar. 

- Bilagor 1–9. 

Normalt tillgängligt kontrollmaterial (tillgängliga 

avstämningsuppgifter) 

Del I Författningsförslag m.m. 

Författningsförslag och tillhörande ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser: 

- Avsnitt 1.15 , förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen 

(2011:1244), 3 kap. 5 §, 49 kap. 10, 10 a, 12 och 15 §§. 

Avsnitt 2, Inledning. 

Del III Andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet 

Avsnitt 10. 

Del IV Ikraftträdande, konsekvenser och författningskommentarer 

- Avsnitt 14.2, ikraftträdande. 

- Avsnitt 15.1, 15.3 och 15.7, konsekvensanalys. 

- Avsnitt 16 i tillämpliga delar (se ovan avseende del I), 

författningskommentar. 

Del V Särskilda yttranden och bilagor 

Bilaga 1. 
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Nivåerna på skattetillägg 

Del I Författningsförslag m.m. 

Avsnitt 2, Inledning. 

Del III Andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet 

Avsnitt 13. 

Del IV Ikraftträdande, konsekvenser och författningskommentarer 

Avsnitt 15.1, 15.6 och 15.7, konsekvensanalys. 

Del V Särskilda yttranden och bilagor 

Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


