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Sammanfattning 

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som i en risksituation kan användas för att 

trygga det allmännas fordringar. Dilemmat med dessa tvångsåtgärder består av att 

å ena sidan tillgodose det allmännas behov av att få in skatt på ett effektivt sätt. Å 

andra sidan kan den betalningsskyldige på grund av det allmännas skyndsamhet 

riskera att drabbas av felaktiga beslut. Att upprätthålla den enskildes krav på 

rättssäkerhet samtidigt som det allmännas effektivitetsintresse ska beaktas är 

således inte helt okomplicerat. För att tvångsåtgärden betalningssäkring ska kunna 

tillämpas krävs att det föreligger en påtaglig risk för att den betalningsskyldige 

försöker undandra sig betalningen av skatt. Det har under åren framförts kritik till 

att reglerna om betalningssäkring inte är förenliga med den enskildes krav på 

rättssäkerhet. Syftet med uppsatsen är därför att redogöra för rekvisitet påtaglig risk 

enligt 46 kap. 6 § SFL. Ett annat syfte är att undersöka huruvida HFD motiverar 

sina beslut gällande riskrekvisitet och på vilket sätt proportionalitetsprincipen 

beaktas av HFD vid beslut om betalningssäkring. 

Att upprätthålla den enskildes krav på rättssäkerhet är viktigt i en fungerande 

rättsstat. Legalitetsprincipen ställer krav på att ingen ska kunna dömas utan stöd i 

lag. Den medför också ett krav om förutsebarhet, att den enskilde ska kunna förutse 

konsekvenserna av sitt handlande. Objektivitetsprincipen innebär att beslut om 

betalningssäkring ska vara sakliga och opartiska. Det medför också högt ställda 

krav på domstolens motiveringar av beslut. Motiveringarna ska vara begripliga och 

kontrollerbara för den enskilde. Denne ska kunna förstå vad beslutet har grundat 

sig på. För att ett beslut om betalningssäkring ska kunna aktualiserar måste 

proportionalitetsprincipen beaktas. Tvångsåtgärden ska stå i rimlig proportion till 

den skada det medför den enskilde. 

Reglerna om betalningssäkring har funnit i över 30 år. De kom till för att motverka 

skatteundandragande beteende. Ett beslut om betalningssäkring ska kunna fattas när 

det finns risk för att gäldenären försöker undandra sig sin skyldighet att betala 

fordringen. Vid en utebliven betalning kan det allmänna behålla det som 

betalningssäkrats.  

För att ett beslut om betalningssäkring ska kunna fattas krävs att det föreligger en 

påtaglig risk för att den betalningsskyldige försöker undkomma 

betalningsskyldigheten. Enligt förarbeten ska risken vara av en konkret natur. 

Omständigheter som kan medföra att riskrekvisitet är uppfyllt är enligt förarbeten 

till exempel att gäldenären lämnat oriktig uppgift i deklarationen eller flyttat över 

tillgångar till familjemedlemmar för att göra dessa oåtkomliga för det allmänna. 

Vid en undersökning av HFD:s referat mål gällande rekvisitet påtaglig risk 

framkommer att domstolen anser att de omständigheter som enligt förarbeten utgör 



 

påtaglig risk också gör det i verkligen. Men att en helhetsbedömning måste göra i 

varje enskilt fall. På senare verkar HFD kräva en tydligare bevisning från 

Skatteverket. HFD har blivit bättre på att motivera sina beslut gällande risken, men 

vid proportionalitetsbedömningen är det svårt att avgöra vilka intressen HFD har 

ställt emot varandra för att göra denna avvägning. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en problembeskrivning som ska ge läsaren en förståelse för hur 

frågeställningarna och syfte, som presenteras därefter, valts i uppsatsen. Vidare 

redogörs det för vilka avgränsningar som gjorts i uppsatsen och vad valet av metod 

innebär. Avslutningsvis framställs hur forskningsläget på området ser ut idag och 

hur uppsatsens disposition ser ut. 

 

1.1. Problembeskrivning 

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som i en risksituation kan användas mot en 

betalningsskyldig för att trygga det allmännas fordringar, vid indrivning av skatt, 

tull och avgifter, fram till dess att betalningen aktualiseras. När förvaltningsrätten 

har beslutat om att betalningssäkra tillgångar för den skattskyldige får denne inte 

använda tillgångarna på något sätt som medför att de minskar i värde. Vid en 

utebliven betalning kan det allmänna behålla säkerheten som blivit beslagtagen.1 

Tvångsåtgärder på skatteområdet infördes för mer än trettio år sedan för att 

motverka skatteundandragande och öka skatteuppbörden för det allmänna. 

Eftersom processen fram till en fastställd och indrivningsbar fordran kan ta lång tid 

finns möjligheten för gäldenären2 att göra tillgångar oåtkomliga eller värdelösa.3  

Dilemmat med dessa tvångsåtgärder består av att å ena sidan tillgodose det 

allmännas behov av att snabbt säkerställa sin fordran mot en eventuellt 

sabotagebenägen gäldenär. Å andra sidan kan gäldenären på grund av det allmännas 

skyndsamhet riskera att drabbas av felaktiga beslut som kan medföra stora 

konsekvenser för gäldenären.4 Att allmänhetens effektivitetsintresse måste beaktas 

samtidigt som den enskildes krav på rättssäkerhet måste upprätthållas är således 

inte helt okomplicerat. För att minska risken för felaktiga beslut och upprätthålla 

kraven på rättssäkerhet för den enskilde är domstolarnas motiveringsskyldighet och 

proportionalitetsprincipen av stor betydelse.5 Ett villkor som alltid har varit centralt 

för att tvångsåtgärden betalningssäkring ska kunna tillämpas är att det föreligger en 

påtaglig risk för att gäldenären försöker undandra sig betalningsskyldigheten.6 Det 

har under åren framförts kritik till hur domstolar motiverar sin bedömning av 

riskrekvisitet och huruvida reglerna om betalningssäkring uppfyller kraven på 

rättssäkerhet för den enskilde i skatteprocessen.7 Detta har medfört ändringar i 

                                                 
1 Prop. 1978/79:28 s. 1 f. 
2 Gäldenär betyder den som har en skuld till någon, i det här fallet till det allmänna. Se 
http://www.ne.se/sok?q=g%C3%A4lden%C3%A4r, hämtad 2014-05-22 
3 SOU 1975:104 s. 29 f. 
4 Westberg, SvJT 1990, s. 162. 
5 Fast och Leidhammar, Rättssäkerhet och effektivitet – en omöjlig kombination i den svenska 
skatteprocessen? s. 2. 
6 Prop. 1978/79:28 s. 3 
7 SOU 1987:75 s. 11. SOU 1993:62, s. 116. 
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lagen för att stärka den enskildes ställning gentemot det allmänna. Bland annat har 

en proportionalitetsregel implementerats i lagtexten. Den innebär att det ska göras 

en avvägning mellan det allmännas syfte med betalningssäkringen och den skada 

ett beslut om betalningssäkring kan medföra den enskilde.8 Riskrekvisitets innebörd 

har också ändrats från att tidigare gälla både betalningsoförmåga9 och 

betalningssabotage10 till att på senare tid bara gälla det sistnämnda.11 För den 

enskilde kan ett beslut om betalningssäkring få stora konsekvenser. Det kan till 

exempel medföra minskade krediter från leverantörer, uppsägning av personal och 

i värsta fall konkurs.12 Av den anledningen är det viktigt att kraven på den enskildes 

rättssäkerhet upprätthålls och minimerar risken för felaktiga beslut.13 Artiklar med 

fokus på rättssäkerhet vid beskattning har avlöst varandra och ämnet rättssäkerhet 

är lika aktuellt idag som för trettio år sedan.14 En debatt som har förts på senare år 

behandlar frågan huruvida en skattedomstol får besluta hur de vill, att kraven på 

motiveringsskyldigheten inte alls beaktas in den utsträckningen den borde.15  

Idag regleras rekvisitet påtaglig risk i 46 kap. 6 § skatteförfarandelagen, 

(2011:1244), SFL, och ser ungefär likadant ut som för tjugo år sedan. På senare år 

har debatten om rättssäkerheten för den enskilde vid beslut om betalningssäkring 

avtagit samtidigt som det fortfarande dyker upp artiklar från enskilda som känner 

sig felaktigt behandlade.16 Det gör det intressant att undersöka ämnet. Å ena sidan 

har vi ett i stort sett oförändrat regelverk som kan betyda att reglerna är 

tillfredsställande som de är. Å andra sidan har vi ett flertal enskilda som känner sig 

orättvist behandlade, där ett beslut om betalningssäkring har varit förödande för 

deras livssituation. Hur avgörs det egentligen om en risk för 

betalningssundandragande föreligger och står statens effektivitetsintresse kontra 

den enskildes rättssäkerhet i rimlig proportion till varandra?  

1.2. Frågeställning 

Problembakgrunden som jag redogjorde för i föregående avsnitt har medfört att 

följande frågeställningar har valts i uppsatsen: 

- Vad anses utgöra en påtaglig risk vid ett beslut om betalningssäkring?  

                                                 
8 Prop. 1989/90:3 s. 1. 
9 Betalningsoförmåga innebär att gäldenären saknar tillgångar för att kunna betala sin skuld. 
10 Betalningssabotage innebär att gäldenären inte vill betala och försöker undandra sig 
skyldigheten att betala sin skuld. 
11 Prop. 1978/79:28 s. 2. Prop. 1993/94:151 s.143  
12 RÅ 2006 ref.50. 
13 Prop. 1989/90:3, s.1. 
14 Se Tollerz, SN 1994, Bjerström, Olsson, SN 2013. 
15 Sjölin, Mitt i juridiken, 2012 
16 Se Tegström, NSD 2010, Inedahl, Para§raf 2012, TR T 11258-10 
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- Uppfyller Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sin motiveringsskyldighet 

gällande rekvisitet påtaglig risk i 46 kap. 6 § SFL vid betalningssäkring?  

- Hur beaktas proportionalitetsprincipen vid beslut om betalningssäkring?  

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera rekvisitet påtaglig risk enligt 46 kap. 6 § SFL 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Ett annat syfte är att undersöka huruvida HFD 

motiverar sina beslut gällande riskrekvisitet och på vilket sätt 

proportionalitetsprincipen beaktas av HFD vid beslut om betalningssäkring.  

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsens omfattning avgränsas till att behandla rekvisitet påtaglig risk i 46 kap. 

6 § SFL. De övriga reglerna om betalningssäkring kommer således utelämnas i den 

mån de inte behövs för att ge läsaren den förståelse som behövs i ämnet och för att 

reda ut aktuellt rättsläge. Jag kommer enbart att redogöra för de lagändringar som 

gjorts på betalningssäkringsområdet och lämna övriga lagar som påverkats på grund 

av ändringarna utan beaktande i uppsatsen. Eftersom uppsatsens fokus ligger på 

rekvisitet påtaglig risk kommer jag enbart att beakta mål från HFD som behandlar 

frågan om huruvida det föreligger påtaglig risk. Andra domar om betalningssäkring 

där HFD behandlar frågor om andra förutsättningar för betalningssäkring kommer 

därför att lämnas utan uppmärksamhet. Jag kommer att använda mig av HFD:s 

referatmål och lämna notismål utan beaktande eftersom de förstnämnda målen kan 

anses ha ett högre rättskällevärde.17  

1.5. Metod 

1.5.1. Rättsdogmatisk metod och alternativ metod 

Jag kommer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden när jag skriver min 

uppsats. Det innebär att jag kommer att tolka och systematisera gällande rätt om 

betalningssäkring med fokus på rekvisitet påtaglig risk i 46 kap. 6 § SFL. Det har 

framförts kritik till den rättsdogmatiska metoden. Bland annat att den kan vara 

enkelspårig och ovetenskaplig eftersom den innehåller normativa resonemang. Att 

det är svårt att hålla juridiken helt värderingsfri.18 Rättsdogmatiken fyller enligt 

Jareborg ändå en viktig funktion för mänskligheten. Att metoden kan vara 

nödvändig för att skapa förutsebarhet och bidra till att rättssäkerheten för den 

                                                 
17 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 839. 
18 Lavin, Förvaltningsrättslig tidskrift 1990, s. 115. Se också Peczenik, Förvaltningsrättslig 

tidsskrift 1990, s. 41 ff. Sandgren, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005, s. 649 och Peczenik, SvJT 

2005, s. 252. 
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enskilde upprätthålls.19 Jag väljer trots kritiken att använda den rättsdogmatiska 

metoden eftersom den är en etablerad metod inom juridiken.20 Jag kommer i 

enlighet med den valda metoden att utgå ifrån de rättskällor som finns för att utreda 

gällande rätt, de lege lata, och försöka ta reda på hur lagen kan förbättras i 

framtiden, ange ett perspektiv de lege ferenda.21 Vid valet av metod reflekterade 

jag också över att göra en komparativ studie med utländsk rätt. Den metoden kan 

ha olika syften. Ett tjänande syfte innebär att den utländska rätten tillämpas för att 

skapa förståelse för den egna lagstiftningen och förslag till hur den inhemska 

lagstiftningen kan utformas. Ett annat syfte kan vara ett härskande syfte som 

innebär att den utländska rätten behandlas i samma utsträckning som den 

inhemska.22 Det skulle kunna berika uppsatsen och ge en förståelse för den egna 

lagstiftningen samtidigt som det kan medföra alternativ att beakta vid utformningar 

av nya lagregler. Antingen kan således en förkastning av det andra landets 

lagstiftning göras eller så kan den inspirera svensk rätt. Eftersom det krävs mycket 

god insikt i det andra landets lagstiftning för att kunna göra en sådan komparativ 

studie har jag dock valt bort den.23 Den här uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng 

vilket gör att tiden för en sådan studie inte räcker till. 

1.5.2. Rättskälleläran 

För att utreda gällande rätt kommer jag att använda mig av den traditionella 

rättskälleläran som ingår i den rättsdogmatiska metoden. Den innebär att lagar, 

andra föreskrifter och sedvanerättsliga regler ska beaktas. Prejudikat, förarbeten 

och andra sedvänjor som är accepterade i samhället bör beaktas och institutionella 

rekommendationer, domar, konventioner och doktrin får beaktas.24 Som 

juridikforskare är det viktigt att se helheten och inte bara ett enskilt fall.25 

Utgångspunkten i uppsatsen kommer således vara lagtexten men eftersom 

kärnproblemet ligger i en opreciserad lagregel kommer förarbeten vara minst lika 

viktiga i min studie.26 Jag kommer också att komplettera med de högsta 

förvaltningsdomstolsinstansernas avgörande gällande riskrekvisitet, eftersom de 

har en hög auktoritet, och försöka skapa en bra helhetsbild och det perspektiv som 

behövs för att göra en bra bedömning av rättsläget på området.27  Doktrinen på 

området kommer att beaktas tillsammans med övrigt material för att få det 

helhetsperspektiv och den förståelse som behövs för att kunna uppnå syftet med 

uppsatsen och besvara frågeställningarna. 

                                                 
19 Jareborg, SvJT 2004, s. 5. 
20 Peczenik, FT 1990, s. 45. 
21 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 203 ff. 
22 Strömholm, SvJT 1972, s. 462. Se också Strömholm SvJT 1971, s. 251 ff. 
23 Kristoffersson, SvSkT 2010, s. 278. 
24 Peczenik, FT, s. 47-48. 
25 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203-205. 
26 Leijonhufvud, Finna rätt? s. 109. 
27 Peczenik, Vad är rätt? s. 232. 
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1.5.3.  Tolka och finna gällande rätt 

För att kunna tolka rättsregler på rätt sätt är det av stor betydelse att förstå deras 

samband med verkligheten. Det betyder egentligen att bakom varje regel finns en 

anledning och ett syfte till regelns tillkomst.28 Juridiken är formell och ställer höga 

krav på exakthet vid tillämpning av regler, rekvisit och rättsföljder. Innebörden av 

rättsregler måste förstås i enlighet med rättskällor och tillsammans med andra 

rättsregler för att få fram den rättsnorm som eftersöks.29 Lagtexten kan vara 

utformad med opreciserade rekvisit med syfte att lämna utrymme till domstolarna 

för en friare bedömning.30 Förarbetena till svensk lag är utförliga. Hänsyn till dessa 

bör tas vid lagtolkning eftersom lagtexten oftast är kortfattad.31 Betänkanden är 

viktiga förarbeten med en utförlig bakgrund till de antagna reglerna. Betänkandet 

kan ha en stor betydelse oavsett om den föreslagna lagtexten accepteras eller inte 

eftersom den ofta innehåller problematik och diskussioner som ger en klarare bild 

av rättsområdet.32 Av den anledningen har jag i min studie använt mig av flera av 

statens propositioner och utredningar eftersom det har samlats en hel del kritik i 

dessa gällande reglerna om betalningssäkring och framförallt till hur riskrekvisitet 

bedömts och motiveras i domstolarna.  

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis har hög auktoritet och ska ses 

som vägledande i domstolarnas rättstillämpning är det dessa jag kommer använda 

mig av för utreda gällande rätt och besvara frågeställningarna i uppsatsen.33 I HFD:s 

praxis brukar det skiljas på notismål och referatmål. De sistnämnda brukar anses ha 

ett högre rättskällevärde än det förstnämnda. Det är HFD som gör kategoriseringen 

av huruvida det blir ett referatmål eller ett notismål. Beroende på hur HFD 

benämner rättspraxis kan det ge en indikation på hur domstolen själva värderar 

rättskällevärdet. HFD kan till exempel visa att rättsläget har ändrats eller tar en ny 

riktning genom att benämnda rättspraxis som referatmål.34 Jag kommer därför att 

använda mig av HFD:s referatmål i uppsatsen. Att tolka rättsfall kan medföra 

svårigheter av flera olika slag. Bland annat kan domskälen vara mångtydiga, vaga 

och svårbegripliga.35 Genom att studera lagtext och förarbeten innan jag undersöker 

rättsfall försöker jag att skapa bättre förutsättningar för mig att förstå HFD:s 

motiveringar och beslut. 

                                                 
28 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 103. 
29 Lehrberg, Praktisk Juridisk metod, s. 48. 
30 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 138. 
31 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 149 ff. 
32 Leijonhufvud, Finna rätt, s. 117. 
33 Heuman, Finna rätt, s. 129. 
34 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 839. 
35 Heuman, Finna rätt, s. 140. 
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1.5.4. Objektivitet 

Rättsdogmatiken har som nämnts tidigare fått kritik för att den inte är vetenskaplig.  

Vetenskap ska kunna verifieras eller falsifieras. Vetenskap ska baseras på fakta och 

vara värderingsfri.36 Uppsalaskolan har haft inflytande på det juridiska tänkandet 

och medfört en försiktighet med att ge de juridiska begreppen allt för stor betydelse 

för rättstillämpningen. Anhängare till Uppsalaskolan ansåg att de juridiska 

begreppen saknade verklighetsanknytning och tog avstånd ifrån att värderingar kan 

vara objektiva. Detta har medfört att den skandinaviska rättsläran enligt Lehrberg 

numera har fått en ”pragmatisk inriktning”.37 

Att vara objektiv i sin bedömning är svårt. Värderingar hos människor är subjektiva 

och det skulle vara omöjligt att tvinga fram objektiva värderingar.38 Värderingar 

förekommer ofta i juridiken. Domare värderar bevis och bedömer till exempel 

huruvida ett brott är särskilt hänsynslöst och rättsvetenskapsforskaren värderar 

argumentationens dignitet.39 Att värderingar måste existera är ändå viktigt inom 

juridiken.40 Samtidigt som det finns ett önsketänkande om värderingsfri juridik är 

det lika osannolikt att till exempel en juridikforskare kan redovisa alla värderingar, 

medvetna eller omedvetna, som har påverkat dennes tolkning av olika rättskällor.41 

Juristen förväntas dock inte spegla sina egna värderingar i argumentationen utan 

ska förhålla sig till de värderingar som redan finns på rättsordningens område.42 

Eftersom det alltså är svårt att vara helt objektiv i sin bedömning är det viktigt att 

berörda läsare har detta i åtanke och håller en kritisk inställning till innehållet i 

texten.43 Jag förhåller mig medveten till det ovan nämnda och försöker ha ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt under uppsatsskrivandets gång.  

1.6. Terminologi 

Regeringsrätten bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 1 jan 2011. 

Jag kommer därför att använda mig av HFD genom hela uppsatsen. I Uppsatsen 

kommer jag benämna den person som betalningssäkringen kan tillämpas på som 

den enskilde, den betalningsskyldige och gäldenären. Det som benämns som ”det 

allmänna” i uppsatsen är myndighetsorganen i Sverige. 

                                                 
36 Jareborg, SvJT 2004, s. 8.  
37 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 235 f.  
38 Schultz, JT 1999/00, s. 996. 
39 Schultz, JT 1999/00, s. 996. 
40 Schultz, JT 1999/00, s. 996. 
41 Schultz, JT 1999/00, s. 1001. 
42 Lehrberg, Praktisk Juridisk metod, s. 49 
43 Schultz, JT 1999/00, s. 1001. 
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1.7. Forskningsläge 

Forskning ska utgå från den kunskap som är känd på området. Det kan förklara 

varför problemställningen ser ut som den gör och hur syftet med uppsatsen kommit 

till. Det är därför viktigt med en tydlig redogörelse för detta.44  Rättssäkerhet är ett 

ämne som länge har varit och antagligen kommer att fortsätta vara ett aktuellt ämne. 

Artiklar som handlar om rättssäkerhet kan hittas i nästan varje skatt- och 

juristtidning. Zila, Rydin, Ramberg, Edqvist och Peczenik är bara ett axplock av 

personer som har behandlat ämnet.45 Rättssäkerhet är ett återkommande ämne i 

propositioner och utredningar med förslag till hur rättssäkerheten ska stärkas för 

den enskilde.46 Forskningsläget på betalningssäkringsområdet däremot är mindre 

omfattande. Det är främst statens utredningar och propositioner som ger en 

överblick av reglerna om betalningssäkring och riskrekvisitets innebörd. Det är 

också i dessa den främsta kritiken förts fram.47 Inom doktrinen är ämnet 

betalningssäkring relativt outforskat. Det som finns är mestadels artiklar i samband 

med de regelförändringar som gjorts på betalningssäkringsområdet skrivna av till 

exempel Tollerz, Westberg och Wennerholm.48 Svenskt näringsliv för fram 

synpunkter om hur Skatteverket bör hantera betalningssäkringsärenden för ett 

effektivare och mer rättssäker process.49 Någon utmärkande doktrin om riskrekviset 

är däremot svår att finna. Almgren och Leidhammar har kommenterat reglerna om 

betalningssäkring och därmed också riskrekvisitet.50 Wennerholm har skrivit en 

artikel om riskrekvisitet.51 Forskningsområdet är således relativt outforskat och 

därmed högst relevant för fortsatta studier.   

 

1.8. Disposition 

 

Kapitel två behandlar ämnet rättssäkerhet. Eftersom uppsatsen ska utreda rekvisitet 

påtaglig risk ur ett rättssäkerhetsperspektiv inleds kapitlet med en allmän 

beskrivning av vad rättssäkerhet innebär. Vidare redogörs för vilken betydelse 

EKMR har för den enskildes rättssäkerhet. Därefter framförs de principer som har 

en stor betydelse för uppsatsens rättssäkerhetsperspektiv. I kapitel tre presenteras 

betalningssäkringsreglerna. Kapitlet inleds med en beskrivning av reglernas 

                                                 
44 Sandgren, Vad är rättsvetenskap? s. 131. 
45 Se till exempel Zila, SvJT 1990, s. 284. Rydin, SN 2012, s.160. Ramberg, SvJT 2007, s 154.  
Edqvist, SvJT 1986, s. 375. SOU. 1993:62, s. 75-76. Peczenik, Vad är rätt? s. 89-91. 
46 Se t ex SOU 1987:75, SOU 1993:62, SOU 2010:29, Prop. 1989/90:3, Prop. 1993/94: 151, Prop. 
2010/2011:165.  
47 Se t ex SOU 1975:104, SOU 1987:75, SOU 1993:62, Prop. 1978/79:28, Prop. 1989/90:3, Prop. 
1993/94. 
48 Tollerz, SN 1994, s. 453 ff. Westberg, SvJT 1990, s. 161, Wennerholm, SN 1986, s. 543 ff 
49 Leidhammar, Svenskt näringsliv 2004, s. 38 ff. 
50 Almgren – Leidhammar, Skatteförfarandet (1 mars 2012, Zeteo) kommentaren till 4 § 
betalningssäkringslagen. http://zeteo.nj.se/docview/?state=6283, hämtad 2014-05-23. 
51 Wennerholm, SN 1986, s. 546 f. 
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tillkomst och utveckling för att sedan introducera dagens gällande regler.  I kapitel 

fyra följer en framställning av rekvisitet påtaglig risk. Kapitlet avslutas med en 

tolkning av domar från HFD som behandlar riskrekvisitet. I kapitel fem avslutas 

uppsatsen med en sammanfattning och avslutande kommentarer till gällande rätt. 

Det är också i det här kapitlet som uppsatsens frågeställningar besvaras.  
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2. Rättssäkerhet 

Det här kapitlet inleds med en allmän redogörelse av begreppet rättssäkerhet och 

dess betydelse för den enskilde i svensk skatterätt. Därefter följer en beskrivning av 

vilken betydelse Europakonventionen har för den enskildes krav på rättssäkerhet i 

tvångsåtgärdssammanhang. Det ovannämnda kommer sedan att leda in på de 

skatterättsliga principer som har betydelse vid tillämning av tvångsåtgärder ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 

2.1. Allmänt om rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett etablerat begrepp sedan lång tid tillbaka. Trots det finns det 

egentligen ingen precis begreppsförklaring, snarare många olika tolkningar av 

begreppets innebörd.52 Det innebär att samtidigt som rättssäkerhet används som ett 

etablerat begrepp kan användaren inte vara säker på att andra delar dennes exakta 

uppfattning. Det som många är överens om, och som får säga utgöra grundpelaren 

i begreppet, är kraven på förutsebarhet och kravet på att den offentliga makten 

utövas under lagarna.53 Påhlsson nämner flera faktorer som har en nära anknytning 

till det omtalade begreppet:  

”Exempel på sådana rättssäkerhetsfaktorer är analogiförbud, förbud mot 

viss retroaktivitet, krav på klar och tydlig lagtext, oskyldighetspresumtion, 

krav på förutsebarhet och förbud mot godtycke, krav på saklighet, 

opartiskhet, kommunikation, skyldighet att meddela beslut inom skälig tid, 

motiveringsskyldighet, krav på offentlighet och kontrollmöjligheter, samt, 

sist men inte minst, krav på likhet inför lagen.”54 

Att det finns många rättssäkerhetsfaktorer att beakta kan alltså konstateras. Längre 

fram i kapitlet kommer jag att presentera de rättssäkerhetsaspekter som jag anser 

har stor betydelse för att uppnå syftet med uppsatsen.55 

Rättssäkerhet skapas genom att lagar stiftas genom en etablerad process och att 

myndigheter är tvingade att faktiskt följa lagarna.  Det ska skydda den enskilde 

medborgaren från ett underläge mot staten.56 Det ska således inte kunna förekomma 

något missbruk av makten utan lagar och regler måste vara förenliga med de lagar 

om mänskliga rättigheter som finns. Rättssäkerhet bör i enlighet med det inte kunna 

åsidosättas. För att kunna bekämpa brottslighet måste ändå vissa tvångsåtgärder 

                                                 
52 Se till exempel Zila, SvJT 1990, s. 284. Rydin, SN 2012, s.160. Ramberg, SvJT 2007, s 154.  
Edqvist, SvJT 1986, s. 375. SOU. 1993:62, s. 75-76. Peczenik, Vad är rätt? s. 89-91. 
53 Zila, SvJT 1990, s. 284. Se även de ovannämnda i fotnot 50. 
54 Påhlsson, SvSkT 1998, s. 769.  
55 Se avsnitt 2.3  i uppsatsen. 
56 Rydin, SN 2012, s. 160, se också Ramberg, SvJT 2007, s. 154. 
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vara möjliga att använda, därför kan skyddet för den enskildes krav på rättssäkerhet 

åsidosättas i vissa fall.57  

För att uppfylla kraven på rättssäkerhet måste lagstiftningen vara av bra kvalitet och 

tillämpas av ett oberoende domstolsväsende.58   Det kan behövas göra en avvägning 

mellan tvångsåtgärders effektivitet och den enskildes rättssäkerhet. Samtidigt som 

kraven på den enskildes rättssäkerhet ska upprätthållas måste det allmänna kunna 

utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.59 Rättssäkerhet är alltid viktigt vid 

rättstillämpning, men framförallt på områden som till exempel straffrätt och 

skatterätt. Eftersom det innebär ett intrång i den enskildes personliga och 

ekonomiska intressen.60 Om rättssystemet uppvisar brister kan det ändå accepteras 

av folket om bristerna motiveras utförligt i rättspraxis. Motiveringen ska övertyga 

folket om att makten utövas under lagarna. Om motiveringarna leder till att 

maktutövningen sker i enlighet med detta, är förutsebar och utövas under lagarna 

gynnar den också ”rättens legalitet”.61  

2.2. Europakonventionens betydelse för den enskildes rättssäkerhet 

Sverige tillträdde Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR) 1953. Syftet med konventionen är att 

säkerställa den enskildes rättigheter gentemot det allmänna. De länder som tillträder 

konventionen ska respektera konventionens stadgar om de mänskliga rättigheterna. 

I Sverige antogs EKMR som lag 1994.62 I 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152), 

RF, stadgas numera att lagar och föreskrifter inte får strida mot Sveriges åtaganden 

av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. En person som känner att dennes rättigheter i enlighet 

med EKMR har kränkts kan klaga till Europadomstolen som hanterar dessa 

klagomål.63 Klagomålen berör oftast ett domslut som drabbat en enskild person. 

Europadomstolen ska då bedöma om beslutet genom sin tillämpning strider mot 

konventionens skydd. Bedömningen ska göras genom en granskning av huruvida 

den nationella lagstiftningen tillämpats på rätt sätt och huruvida den tillämpats i 

enlighet med konventionens krav.64 Vidare ska Europadomstolen avgöra om det 

allmännas intrång står i rimlig proportion till den skada det medför den enskilde.65 

                                                 
57 Ramberg, SvJT 2007, s. 154. 
58 Ramberg, SvJT 2007, s. 155. 
59 Edqvist, SvJT 1986, s. 375. 
60 SOU. 1975:104, s. 68, SOU. 1993:62, s. 75 f. 
61 Peczenik, Vad är rätt? s. 49. .  
62 Nilsson, Lundberg, Europa rätten - en introduktion till EG-rätten och europakonventionen, s. 102 
– 104.  
63 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 24. 
64 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 24. 
65 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s.457. 
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För att konventionens syfte ska uppfyllas är det viktigt att medlemsstaterna anpassar 

sin nationella lagstiftning i enlighet med de tolkningar som görs av 

Europadomstolen för att motverka uppkomsten av liknande situationer.66 

Konventionen innehåller bland annat förbud mot straff utan stöd i lag (artikel 7), 

skydd för egendom (artikel 1 första protokollet), rätt till skydd för privat -och 

familjeliv (artikel 8).67 . Artikel 1 i första tilläggsprotokollet i EKMR stadgar att 

varje fysisk och juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom.68 Denna får 

endast inskränkas om det ligger i det allmännas intresse och under förutsättningar 

som finns i lag eller folkrättsliga principer.69 Artikel 8 i EKMR innehåller 

bestämmelser om att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och 

hem. Myndighetsorgan får endast inskränka den rätten med stöd av lag och om det 

i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens och allmänhetens 

säkerhet, landets ekonomiska intressen, för att motverka oordning och brott eller 

till skydd för hälsa och moral och för andra personers fri- och rättigheter.70  

Konventionen innehåller alltså många förbud för staten att göra intrång på den 

enskilde människans rättigheter. Det finns dock undantagsbestämmelser, till 

exempel reglerna om betalningssäkring, som gör detta intrång möjlig i vissa fall för 

att skydda vissa viktiga intressen. EKMR inskränker alltså inte ett lands rätt att stifta 

lagar som behövs för att reglera områden som främjar det allmännas intressen och 

som säkerställer till exempel betalning av skatt.71 Med det allmännas intressen 

förstås framförallt myndighetsorgan som till exempel regering och domstol.72 Det 

allmänna intresset som krävs för att kunna ta en egendom i anspråk måste vägas 

emot den enskildas intressen. Förfarandet måste stå i rimlig proportion till det 

lidande det medför den enskilde.73 Att inskränkningar i egendomsrätten får 

förekomma under de förutsättningar som finns reglerade i lagen betyder inte enbart 

att det ska vara lagstadgat. Det ställs också krav på att lagtexten är tillgänglig och 

                                                 
66 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 24. 
67 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 18. 
68 Egendom är egentligen allt som har ett penningvärde, t om fordringar och imateriella rättigheter 
omfattas av begreppet. Se Nilsson, Lundberg, Europa rätten - en introduktion till EG-rätten och 
europakonventionen, s. 129-130. 
69 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 457. 
70 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 457. 
71 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 457. 
72 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 457. 
73 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 459. 
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utformad på ett begripligt sätt så att förutsebarheten inte går förlorad.74 Dessa krav 

som EKMR ställer finns alltså för upprätthålla rättssäkerheten.75  

2.3. Rättsprinciper 

Det finns många allmänna rättsprinciper som har en nära anknytning till 

rättssäkerhet. Enligt Peczenik är skillnaden mellan regler och principer att regler 

innebär ett val mellan två möjligheter. En gränsdragning, tydlig eller mindre tydlig, 

mellan det påbjudna och det förbjudna området. Beroende på vilken sida av gränsen 

handlingen utförs avgör vilka konsekvenser det medför. Principer däremot sätter 

upp ideal att sträva efter och ger ofta uttryck för enskilda rättigheter.76  Principer är 

i vissa fall lagstadgade, men långt ifrån alla. De kan istället komma till uttryck i till 

exempel rättspraxis. Det finns tre viktiga rättsliga principer som ställer krav på 

myndighetsutövning och som överlappar varandra. Den ena ställer krav på lagstöd, 

den andra kräver att utövning ska vara opartisk och saklig och den tredje kräver en 

balans mellan utövningens syfte och de konsekvenser den medför. Dessa principer 

samarbetar för att upprätthålla en modern välfärdsstat.77  

I början av kapitlet gjordes en kortfattad redogörelse av viktiga 

rättssäkerhetsfaktorer. Några av dessa stämmer enligt mig väl överens med 

principer som är betydelsefulla på rättssäkerhetsområdet. I kommande avsnitt i 

uppsatsen kommer jag därför att redogöra för dessa med syfte att ge läsaren 

förståelse för deras betydelse för den enskildes krav på rättssäkerhet. 

2.3.1. Legalitetsprincipen och förutsebarhet 

En viktig grund för att upprätthålla rättssäkerheten är legalitetsprincipen. Den finns 

stadgad i artikel 7 i EKMR och innebär att myndighetsorgan måste ha stöd i lag för 

att ta beslut och att lagen måste tolkas i enlighet med dess språkliga innebörd.78  Ett 

beslut får alltså inte beslutas enbart på motivuttalanden.79  Detta medför ett krav på 

förutsebarhet, att en person ska veta innan en handling utförs om den är brottslig 

eller inte.80 Lagen måste följa de krav på rättssäkerhet som finns och 

legalitetsprincipen ska skydda den enskilde från maktmissbruk av 

myndighetsorganen.81 Den skatterättsliga legalitetsprincipen finns stadgad i 2 kap. 

                                                 
74 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 469. 
75 SOU. 2010:87, s. 150. 
76 Peczenik, Rättsnormer, s. 53-58. 
77 SOU. 2010:29, s. 155.  
78 Rydin, SN 2012, s. 160, Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 295. 
79 Rydin, SN 2012, s. 160. 
80 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 295. 
81 SOU. 2010:87, s. 150. 
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10 § RF och betyder ingen skatt utan lag.82  Det är dock viktigt att vara medveten 

om att det inte finns en helt klar och generellt giltig formulering. Sterzel uttrycker 

legalitetsprincipens innebörd som att: 

 ”Det är fråga om ett övergripande samlingsbegrepp som fått sitt konkreta 

innehåll av lagstiftare och rättspraxis i olika stater och på olika områden”.83 

Legalitetsprincipen ställer krav på tillgänglighet och förutsebarhet för att främja 

rättssäkerheten. Lagtexten ska vara utformad på ett precist sätt så att den enskilde 

är medveten om vilka inskränkningar som är tillåtna och kan förutse vilka 

konsekvenser ett handlande kan leda till.84  Kravet på förutsebarhet upprätthålls på 

bästa sätt med konkreta regler och tydliga rekvisit. Subjektiva rekvisit som påtaglig 

risk innebär att hänsyn ska tas till omständigheterna i det enskilda fallet vilket kan 

göra förutsebarheten svåruppnåelig.85  

Två av de viktigaste aspekterna gällande rättssäkerhet är alltså att rättstillämpning 

ska ha stöd i lag och vara förutsebar. Det behövs för att medborgare ska känna 

trygghet till rättstillämparen. För att detta förtroende ska infinna sig krävs att 

rättskällor används i sin rätta ordning och att förda resonemang motiveras på ett 

utförligt sätt så att uttalade argument har stöd i lag och kan kontrolleras.86 

2.3.2. Objektivitetsprincipen 

I 1 kap. 9 § RF stadgas att myndighetsutövning ska ske med beaktande av saklighet 

och opartiskhet. Utövningen ska alltså ske i enlighet med myndighetens 

befogenheter och enbart beakta de omständigheter som får beaktas enligt 

tillämpliga författningar vid ett ärendes prövning.87  Saklighet innebär kortfattat att 

myndigheter inte ska främja vissa enskilda intressen framför andra intressen utan 

stöd i lag.88 Eftersom varje fall bedöms för sig själv finns det risk för att lika fall, 

på grund av övriga omständighet, ändå behandlas olika.89  

Skillnaden på begreppet saklighet och objektivitet består av att den förstnämnda 

behandlar myndigheternas gränser gällande maktutövning. Saklighetskravet kan 

sägas komplettera legalitetsprincipen där denna inte räcker till för att skydda den 

enskilde mot övergrepp från staten.90 Opartiskhet rör däremot främst förhållandet 

mellan maktutövare och den enskilde. Grunden ligger i tilliten till maktutövaren. 

                                                 
82 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 5. 
83 Sterzel, Offentligrättsliga principer, s. 74. 
84 SOU. 2010:87, s. 150. 
85 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 274 f. 
86 SOU. 1993:62, s. 75–76 
87 SOU 2010:29, s.149. 
88 Bull, Offentligrättsliga principer, s. 101. 
89 Bull, Offentligrättsliga principer, s. 101 f. 
90 Bull, Offentligrättsliga principer, s. 102. 
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Till exempel skulle en domare kunna döma sin son till samma straff som en person 

som domaren saknar relation till. Det skulle ändå kunna ifrågasätta domarens 

trovärdighet. Det skulle kunna skapa misstro till hela domarväsendet och är således 

en fråga om tilliten till hela den beslutsfattande institutionen.91 Att vara saklig är 

alltså en fråga som berör de omständigheter och faktorer som ligger till grund för 

ett beslut medan opartiskhet handlar om hur ett beslut kan uppfattas utåt.92 Det är 

viktigt att Skatteverket och Tullverket är objektiva i sina utredningar eftersom det 

oftast är utredningen som ligger till grund för beslutet. Omständigheter som 

kommer fram under utredningen ska spegla de verkliga omständigheterna. För att 

upprätthålla kraven på rättssäkerhet för den enskilde och kraven på de mänskliga 

rättigheterna är det av stor betydelse att omständigheterna speglar verkligheten vid 

ett beslut, att besluten är sakliga och att utredningen är kontrollerbar.93  

Det har framförts kritik till att en skatteutredning inte alltid är så omfattande som 

den kanske borde vara. Vid en jämförelse mellan förundersökningar i brottmål och 

skatteutredningar framkommer flera skillnader. Bland annat krävs det i brottmål att 

förundersökningens fokus ligger på den gärningen som utförts. I skatteutredningar 

saknas de kraven och oftast ligger fokus i utredningen på personen istället för på 

den utförda handlingen. Detta kan medföra risk för bristande objektivitet i 

utredningen där alternativa hypoteser inte beaktas.94 Vid en jämförelse mellan 

förundersökningar i brottmål och skatteutredningar medför regleringen av kraven 

på objektivitet en risk att i större utsträckning leda till fler felaktiga beslut i 

skatteförfarandet än vid brottmål.95 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har sin grund i 

EKMR och innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter som 

ekonomiska och sociala rättigheter. Stadgan är bindande för alla medlemsländer 

och därmed också artikel 41 som stadgar rätten till god förvaltning. Denna princip 

innebär att alla har rätt till att få sina ärenden beaktade på ett opartiskt och rättvist 

sätt av beslutsfattande organ. I artikel 41 stadgas också att principen innebär en rätt 

att bli hörd (2a), rätt att ta del av akter som berör den enskilde (2b) och att 

förvaltningen har en skyldighet att motivera sina beslut (2c).96 Eftersom det bara är 

den sista punkten som ska behandlas i uppsatsen har jag lämnat de andra utan 

beaktande. Rätten till motiverade rättsakter stadgas vidare i artikel 296 i EUF 

fördraget.97  

                                                 
91 Bull, Objektivitetsprincipen, s. 103. 
92 Bull, Objektivitetsprincipen, s. 103. 
93 Borison, Lindkvist och Matsson, SN 2013, s. 43.  
94 Borison, Lindkvist och Matsson, SN 2013, s. 167. 
95 Borison, Lindkvist, Mattsson, SN 2013, s. 172. 
96 SOU 2010:29, s. 67. 
97 SOU 2010:29, s. 75. 
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Motiveringsskyldigheten har en central betydelse för ett rättssäkert system. En 

bristfällig motivering gör det svårt för den enskilde att förstå vad bedömningen 

grundat sig på. Vilken fakta som har beaktats och hur denna har bedömts i 

förhållande till gällande rättsregler. Det kan antingen skapa en övertygelse hos den 

enskilde om att beslutet fattats på rätt grunder eller ge denne en anledning att 

överklaga.98 Kravet på motiverade beslut kan också fylla en preventiv funktion 

eftersom det medför en medvetenhet hos det allmänna om att besluten grundats på 

rätt sätt. Att en övervägning av om underlaget är tillräckligt och har tolkats på rätt 

sätt har gjorts. Dessa ställningstagande vid motiveringsframställningen borde öka 

medvetenheten och därmed kan risken för felaktiga beslut minimeras.99 För att 

skapa tilltro till rättssystemet och myndigheters saklig- och opartiskhet är tydliga 

motiveringar en viktig faktor. Skulle underinstanserna tillämpa en utförligare 

motivering av sina beslut kan det medföra mindre överklagande och i sin tur leda 

till en effektivare och rättssäker process i de ärenden som överklagas.100 En 

motivering av beslut ska göra enligt 20 § förvaltningslagen (1986:223), FL, och 

innehålla de skäl som har bestämt utgången. Vidare stadgas i 20 § FL att om 

beslutet inte är till nackdel för någon part eller om det saknas en uppenbar anledning 

till en utförlig motivering kan skälen utelämnas. Likaså om beslutet berör rikets 

säkerhet eller är till skydd för den enskildes personliga förhållanden. Skälen bör 

dock i dessa undantagsfall motiveras om den som berörs kräver det i efterhand. Det 

torde vara självklart att onödiga resonemang och fakta kan lämnas utanför 

motiveringen och att motiveringarna inte bör bli allt för omfattade. Det är viktigare 

med kvalitet framför kvantitet men otillräckliga och alltför korta motiveringar bör 

inte heller eftersträvas. Det viktigaste är att motiveringen är begriplig för den 

enskilde.101 

 En utredning som tillsattes för att granska behovet av en ny förvaltningslag har 

uttryckt att den nuvarande lagstiftningen till viss del är bristfällig. Till exempel 

nämns inte ens ordet motivering i lagtexten i 20 § FL. Motivering benämns istället 

som skälen. Det är bara rubriken till 20 § FL som innefattar begreppet motivering. 

Utredningen anser att motivering är ett mer långtgående begrepp som skulle 

tydliggöra lagstiftningen. Utredningen framför förutom önskemål om att begreppet 

skäl byts ut till motivering att det borde ställas krav på att motiveringen ska vara 

begriplig för den enskilde.102 Förutom det nyss nämnda ansåg utredningen att 

legalitetsprincipen borde få en plats i den nya förvaltningslagen för att förtydliga 

att besluten måste ha förankring i de olika rättskällorna och vidare att detta 

motiveras på ett utförligt sätt. Detta borde enligt utredningen vara en självklarhet i 

                                                 
98 SOU 2010:29, s. 491. 
99 SOU 2010:29, s. 76. 
100 SOU 2010:29, s. 491. 
101 SOU 2010:29, s. 510. 
102 SOU 2010:29, s. 510. 
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en fungerande rättsstat. Problematiken består av att försöka hitta en balans, 

samtidigt som den enskilde har rätt till en utförlig motivering av ett beslut ställs 

krav på att motiveringen ska vara begriplig. En omfattande motivering kan 

eventuellt medföra att den samtidigt blir mer komplicerad.103 Utredningen har också 

framför kritik mot undantagsregeln i 20 § FL till rekvisitet om beslutet inte går 

någon part emot. De hävdar att det kan finnas utomstående intressenter som inte är 

part i målet men som ändå har rätt att överklaga som till exempel staten som har 

som uppgift att tillgodose det allmännas intresse. Det kan också föreligga ett 

allmänt kontrollbehov som föranleder motivering av även dessa beslut. Undantaget 

kan däremot anses vara bra i det hänseende att den kan förhindra att 

motiveringsregeln tillämpas på ett rent ”absurt” sätt.104  Trots att utredningen 

framfört många brister som finns i lagstiftningen har det ännu inte gjorts några 

förändringar. Jag väljer ändå att föra fram deras resonemang eftersom det är en 

intressant problematik i relation till en av uppsatsen frågeställningar gällande 

HFD:s motiveringar av rekvisitet påtaglig risk. 

2.3.3. Proportionalitetsprincipen 

För att upprätthålla den enskildes krav på rättssäkerhet och bevara de mänskliga 

rättigheterna är proportionalitetsprincipen en viktig grundsten. Den återspeglas i 

Europadomstolens rättspraxis och genomsyrar hela EKMR vilket också gör den 

viktig på det svenska skatteområdet.105 I den svenska skattelagstiftningen har den 

kodifierats i 2 kap. 5 § SFL och lyder: 

”Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas 

bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som 

beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat 

motstående intresse.” 

Den ska tillämpas vid skatteförfarandet och de skatterättsliga beslut det medför.106  

Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att beslut enbart får fattas om skälen 

för intrånget väger upp det lidande det medför för det enskilde. Eftersom EKMR 

stadgar flera fri- och rättigheter som kan inskränkas på grund av skatterättsliga 

tvångsåtgärder fyller proportionalitetsprincipen en viktig funktion vid 

bedömningen om inskränkningen står i rimlig proportion till syftet med den.107 Vid 

tillämpning av proportionalitetsprincipen ska alltså en avvägning göras av hur stort 

ingreppet mot den enskilde är och vilket behov som ska tillgodoses med åtgärden. 

                                                 
103 SOU 2010:29, s. 511. 
104 SOU 2010:29, s. 512. 
105 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna, s. 49. Se också Moëll, proportionalitetsprincipen i skatterätten,  
106 Prop. 2010/2011:165, s. 888. 
107 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 53. 
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Står dessa i rimlig proportion till varandra kan ingreppet anses befogat.108 Helmius 

har sammanfattat tre moment som har haft betydelse i doktrinen gällande 

myndigheters maktutövning. Makt får bara användas när det anses nödvändigt för 

att uppnå syftet, maktutövning ska stå i rimlig proportion till det ska uppnås med 

utövningen, finns det ett lindrigare ingrepp ska detta alltid väljas. Det har dock 

förekommit olika resonemang huruvida dessa tre moment ska infalla under 

proportionalitetsprincipen eller inte.109   

2.4. Sammanfattning och avslutande kommentarer till kapitel två 

Det är viktigt att upprätthålla kraven på den enskildes rättssäkerhet vid tillämpning 

av tvångsåtgärder. Eftersom detta utgör ett intrång i den enskildes personliga sfär 

är det av stor vikt att minimera risken för felaktiga beslut. EKMR innehåller krav 

på att de mänskliga rättigheterna endast får inskränkas med stöd i lag eller om det 

är nödvändigt ur samhällssynpunkt. För att rättssäkerheten inte ska åsidosättas finns 

flera principer som också ska verka till skydd för den enskilde. Legalitetsprincipen 

ställer krav på att ingen ska kunna dömas utan stöd i lag. Det innebär också ett 

medföljande krav om förutsebarhet. Den enskilde ska kunna förutse 

konsekvenserna av sitt handlande. Objektivitetsprincipen innebär att 

myndighetsutövning ska vara saklig och opartisk. Myndigheter ska motivera sina 

beslut begripligt så att den enskilde kan kontrollera och förstå vad beslutet grundat 

sig på. För att det allmänna inte ska använda mer våld än nöden kräver ska en 

proportionalitetsbedömning göras vid skatterättsliga beslut. Samtidigt som staten 

behöver ett effektivt rättsmedel för att få in sina skatter och tillgodose sina intressen 

måste hänsyn tas till den enskildes intressen och den enskildes krav på rättssäkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna, s. 50. Se också Helmius, proportionalitetsprincipen, s. 133-135. 
109 Helmius, Offentligrättsliga principer, s. 137. 
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3. Betalningssäkring 

Kapitel tre inleds med att ge läsaren en förståelse för varför reglerna om 

betalningssäkring kom till och hur dessa har utvecklats. Kapitlet lyfter fram kritik 

som framförts till regelverket och vilka förändringar det medfört. Eftersom 

uppsatsens fokus ligger på riskrekvisitet vid beslut om betalningssäkring är det detta 

som kommer utgöra kärnan genom hela kapitlet. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för dagens gällande regler om betalningssäkring.  

3.1. Bakgrund och behov av en säkerhetsåtgärd inom skatt, tull och avgifter 

1973 tillsattes en utredningsgrupp för att utreda möjligheterna att använda 

processuella tvångsmedel för att säkerställa en fordran. Tidigare hade flera åtgärder 

som till exempel införandet av skattebrottslagen (1971:69) vidtagits för att 

motverka skattefusk och andra förfaranden som medfört minskad skatte- och 

avgiftsberäkning. Tvångsåtgärder på andra områden hade gynnat det allmänna och 

ökat skattemoralen hos allmänheten. En tvångsåtgärd gällande skattefordringar 

skulle vara ännu ett steg i riktningen mot att förhindra skatteundandragande 

beteenden.110  

Det fanns redan säkerhetsåtgärder för att säkra civilrättsliga fordringar men dessa 

möjligheter saknades gällande skattefordringar.111 Detta var enligt utredningen en 

brist i lagstiftningen eftersom processen fram till en fastställd och utmätningsbar 

skattefordran kan ta lång tid. Under den tiden hade det visat sig att den 

skatteskyldige ibland vidtagit åtgärder som medfört att skattefordran saknat värde 

vid verkställandet. Säkerhetsåtgärder skulle i sådana situationer enligt utredningen 

kunna leda till högre skatteuppbörd för det allmänna och samtidigt stärka 

skattemoralen hos allmänheten.112  

Gällande regler angående fordringar är att de inte kan drivas in i exekutiv ordning 

förrän de fastställts genom en dom. För att skydda borgenärer mot scenarier där 

gäldenären gör sina tillgångar oåtkomliga eller att de saknar värde vid 

verkställandet finns vissa säkerhetsåtgärder. De får vidtas av myndigheter för att 

ställa säkerhet fram tills dess att en dom verkställs. Utmärkande för dessa 

säkerhetsåtgärder är alltså att de är avsedda att trygga en kommande dom. Ett 

exempel på en säkerhetsåtgärd på det civilrättsliga området är kvarstad.113 Det 

innebär att vid en situation där någon som är misstänkt för brott eller när en person 

                                                 
110 SOU 1975:104, s. 29. 
111 SOU 1975:104, s. 29. 
112 SOU 1975:104, s. 30. 
113 SOU 1975:104, s. 33. 
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som är skyldig någon pengar tillfälligt fråntas rätten att förfoga över sin egendom, 

egendomen beläggs med kvarstad.114 

Åtgärder som till exempel kvarstad saknades dock som nämnts tidigare gällande 

skattefordringar.115 Utredningen kom efter enkätundersökningar116 fram till att det 

allmänna årligen gick miste om stora belopp vid inkassering av skatter, tullar och 

avgifter och att det förelåg ett behov av tvångsåtgärder på skatteområdet för att 

komma tillrätta med problemet.117 Den nya lagen om betalningssäkring för skatter, 

tullar och avgifter (1978:880), BtSL, skulle utöka skatte- och avgiftsprocessens 

område med en säkerhetsåtgärd för att stärka det allmännas ställning som borgenär 

vid indrivandet av fordringar.118   

3.1.1. De första reglerna om betalningssäkring 

BtSL, trädde i kraft 1979. Betalningssäkring skulle få användas som en åtgärd för 

att säkerställa betalning av skatt, tull eller avgift.119 Betalningssäkring skulle alltså 

vara en säkerhetsåtgärd som, vid en risksituation, provisoriskt skulle trygga det 

allmännas fordringar fram till att dessa betalats.120 De villkor som ställdes upp för 

att betalningssäkring skulle kunna tillämpas var att det allmänna skulle ha en 

existerande fordran på skatt, tull eller avgift. Det skulle också kunna antas att 

fordran uppgick till ett visst belopp och att skönsmässiga bedömningar var tillåtna. 

Vidare skulle fordran hänföra sig till en avslutande beskattningstidpunkt eftersom 

det annars kunde vara svårt att avgöra storleken på fordringen. Det skulle också 

föreligga en påtaglig risk för att gäldenären inte skulle komma att betala skatt, tull 

eller avgiftsfordringen. Antingen på grund av betalningssabotage, att gäldenären till 

exempel lämnat oriktig uppgift i deklarationen eller att gäldenären försökt göra 

tillgångar oåtkomliga. Riskrekvisitet kunde också anses uppfyllt genom 

betalningsoförmåga, en konkret risk för att gäldenären skulle sakna möjlighet att 

betala fordringen. Betalningssäkring skulle endast kunna användas när skulden 

uppgick till betydande belopp.121 Ett betydande belopp ska vara av ansenlig storlek, 

men det är rättstillämparen som avgör vad det faktiskt innebär.122 Ett beslut om 

betalningssäkring innebar att gäldenären inte fick göra sig av med egendomen eller 

vidta andra åtgärder som kunde medföra skada för det allmänna. Egendomen som 

                                                 
114 http://www.ne.se/kvarstad, hämtad 2014-05-22. 
115 SOU 1975:104, s.33. 
116 Enkäter skickades ut till dåvarande länsstyrelser och vissa kronofogdemyndigheter. 
117 SOU 1975:104, s. 67. 
118 Prop. 1978/79:28, s. 1. 
119 SOU 1975:104 s. 11 
120 Prop 1978/79:28, s. 1. 
121 SOU 1975:104, s.71-72. Prop 1978/79:28, s. 2. 
122 Prop. 1978/79:28, s. 143. 

http://www.ne.se/kvarstad
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blev ställd som betalningssäkring skulle föregås med förmånsrätt gentemot andra 

fordringsägare med vissa undantag som till exempel viss konkurs.123 

Betalningssäkring aktualiseras oftast i samband med en revision när det 

framkommer omständigheter som kan antas leda till väsentliga skattehöjningar för 

den enskilde. Tvångsåtgärder kan och ska också användas i andra fall på 

skatteområdet där det behövs för att säkerställa det allmännas fordringar.124  

3.1.2. Ändringar i betalningssäkringslagen 

Reglerna om betalningssäkring blev kritiserade och ifrågasatta om huruvida de 

levde upp till den enskildes krav på rättssäkerhet. Därför gjordes tio år efter att lagen 

trätt i kraft en översyn av reglerna med den enskildes rättssäkerhet i fokus.125 

Ändringarna skulle stärka den enskildes ställning i mål om betalningssäkring och 

skydda den enskilde från att drabbas av felaktiga beslut om betalningssäkring.126  

Riskrekvisitet var en av de mest kritiserade faktorerna. Det var inte själva 

utformningen av rekvisitet som kritiserades, det var domstolarnas motivering av 

rekvisitet som inte var tillfredsställande. Det var svårt att avgöra vad domstolarna 

grundat beslutet att det förelåg påtaglig risk på.127 Det framfördes också kritik till 

att felaktiga beslut kunde medföra stora konsekvenser för den enskilde. Det 

framfördes önskemål om att det borde göras en avvägning mellan syftet med 

betalningssäkringsbeslutet och de skador det kunde medföra för den enskilde. 

Departementschefen menade på att kravet på att fordringarna skulle uppgå till 

betydande belopp egentligen redan innebar en indirekt proportionalitetsbedömning 

men att denna borde förtydligas.128  Av dessa anledningar infördes 

proportionalitetsprincipen i lagtexten.129 

3.1.3. Betalningssäkringsreglerna i rättssäkerhetens fokus 

Trots att en reformering av lagen som jag redogjorde för i föregående avsnitt 

genomfördes kvarstod kritik till riskrekvisitet och till domstolens motiveringar.130  

Riskrekvisitet kan sägas bestå av två delar. En del anger graden av risk, påtaglig 

risk. Denna del ansågs motsvara de krav som ställs ur rättssäkerhetssynpunkt på 

grund av att denna hade preciserats väl i proposition och i praxis. Den andra delen 

består av vilken risk som ska föreligga, att gäldenären inte kommer att betala sin 

skuld. Antingen på grund av att gäldenären försöker undkomma att betala sin skuld 

                                                 
123 Prop. 1978/79:28, s. 2. 
124 Se SKV, Handledning för skatteförfarandet 2013, s. 2. 
http://juridik.karnovgroup.se/document/1404217/1?versid=166-1-2005, hämtad 2014-05-23. 
125 SOU 1987:75, s.42, Dir. 1992:27 
126 Prop. 1989/90:3, s. 1. 
127 SOU 1987:75, s. 42. 
128 Prop. 1989/90:3, s. 21. 
129 Prop. 1989/90:3, s. 1. 
130 SOU 1993:62, s. 116. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/1404217/1?versid=166-1-2005
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eller att denne helt enkelt inte kommer att kunna betala på grund av bristen av 

utmätningsbara tillgångar.131 

Kritiken berörde främst betalningsoförmågan, att gäldenären saknar möjligheter att 

betala sin skuld. Det allmänna kunde då på grund av sin förmånsrätt gå in tidigare 

än övriga borgenärer för att säkra sin fordran vid misstanke om att gäldenären inte 

skulle kunna betala sina fordringar vid till exempel en konkursrisk.132 Det allmänna 

kunde till och med orsaka konkurs genom sin rätt att gå in tidigare än andra 

borgenärer och betalningssäkra sin fordran.  Syftet med förmånsrätten var att 

minska kreditrisken som finns vid skattefordringar med en förklaring om att det 

allmänna inte väljer sina gäldenärer och därmed saknar möjlighet att göra en 

kreditprövning. Det bör dock framhållas att det finns andra som inte heller väljer 

sina gäldenärer. Till exempel de situationer där någon utsätts för en skada och har 

en skadeståndsfordran på någon men saknar förmånsrätt gentemot andra 

borgenärer. Därför saknades egentligen motivet att använda betalningssäkring vid 

betalningsoförmåga.  Tillämpningen av betalningssäkring i dessa fall hade också 

använts i liten utsträckning vid en granskning av dåvarande domslut. Dessa fall 

antogs därför inte ha haft så stor ekonomisk betydelse för det allmänna och gjorde 

det tveksamt till om betalningssäkring borde få tillämpas i dessa fall. En avvägning 

av effektivitetsintresset ställt mot den minskade rättssäkerheten för den enskilde 

borde i dessa fall inte medföra att betalningssäkring var tillämpbart.133  

 Kritiken medförde ändringar av lagen som skulle stärka den enskildes rättssäkerhet 

i samband med tvångsutövning. Riskrekvisitet ändrades från Beslut om 

betalningssäkring får fattas om påtaglig risk föreligger att gäldenären inte kommer 

att betala fordringen till Beslut om betalningssäkring får fattas om det finns en 

påtaglig risk att gäldenären försöker undandra sig att betala fordringen. 

Betalningsoförmåga, att den betalningsskyldige helt enkelt saknar resurser att 

betala med, skulle således inte längre utgöra en grund för betalningssäkring och 

därmed skulle också förmånsrätten försvinna.134   

Kritiken mot att bedömningar av riskrekvisitet inte motiverades på ett 

tillfredställande sätt i domstolarna kvarstod. Riskrekvisitet har en central roll vid ett 

beslutande om betalningssäkring och borde därför ägnas större uppmärksamhet än 

vad som kunnat utläsas från avgjorda domar.135 En förutsättning för att bibehålla 

rättssäkerheten i all juridisk verksamhet är som nämnts tidigare att det följer en 

motivering med varje rättsligt beslut. Det behövs för att parterna ska förstå vad 

beslutet grundat sig på. Vilka bevis som har ansetts godtagbara och hur lag och 

                                                 
131 SOU 1993:62, s. 116 f. 
132 SOU 1993:62, s. 117. 
133 SOU 1993:62, s. 125. 
134 Prop. 1993/94:151, s .20. SOU 1993:62, s. 126. BtSL1978:880)  
135 SOU 1993:62, s. 118. 
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andra rättskällor tolkats i ärendet. Detta är speciellt viktigt i mål där rekvisiten inte 

är så utförligt preciserade som till exempel påtaglig risk i betalningssäkringsmål.136 

Kritiken mot domsmotiveringar till beslut bestod av att de inte uppfyllde de krav 

som redan fanns. Någon ändring av lagen i detta avseende var därför inte nödvändig 

utan snarare en ökad kontroll av tillämpningen av de lagar som fanns.137 Förslaget 

innebar inte enbart en förändring av dåvarande regler. Nu skulle alla tvångsåtgärder 

regleras i en egen lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

Rättssäkerheten skulle stärkas ytterligare med hjälp av klarare direktiv på 

myndigheters befogenheter.138 

3.2. Nu gällande regler om betalningssäkring  

Idag finns reglerna om betalningssäkring reglerade i 46 kap. SFL. 

Tillämpningsområdet är detsamma som jag redogjort för i de föregående avsnitten 

med hänsyn till de ändringar som gjorts. Innehållet i regeln som uppsatsens fokus 

är riktat på, som numera stadgas i 46 kap. 6 § SFL, har vid förflyttningen till SFL 

inte ändrats på mer sätt än att ordet gäldenär bytts ut till betalningsskyldig. Vid 

förflyttningen av reglerna till SFL utökades också tillämpningsområdet och 

innefattar nu även kontrollavgifter som det inte gjort tidigare.139 Vid förflyttningen 

av reglerna framförde regeringen än en gång att det fanns skäl att undersöka hur 

rättssäkerheten på skatteområdet kan förbättras. En av de viktigaste frågorna i det 

avseendet var fortfarande att risken vid betalningssundandragande bör 

undersökas.140 Trots det är lagtexten i 46 kap. 6 § SFL i stort sett oförändrad. Vad 

gäller innebörden av rekvisitet påtaglig risk görs fortfarande en hänvisning till 

förarbeten till den första och ursprungliga lagen om betalningssäkring.141  

Enligt Skatteverkets handledning är syftet med betalningssäkring att vid en 

risksituation temporärt säkerställa det allmännas fordringar och trygga en 

kommande betalning eller indrivning av skatt.142 De borgenärer skatteverket brukar 

tillämpa tvångsåtgärden på är de som kan betala men av någon anledning inte vill, 

oftast de som avsiktligt undandragit sig att redovisa och betala skatter.143 Det är 

förvaltningsrätten som beslutar om betalningssäkring efter en ansökan från Skatte- 

eller Tullverket.144  Som nämnts tidigare är det vanligt förekommande att en 

ansökan om betalningssäkring har sin grund i en revision men att det också finns 

andra situationer som kan föranleda en ansökan om betalningssäkring. För att 

                                                 
136 SOU 1993:62, s. 128. 
137 SOU 1993:62, s. 129. 
138 SOU 1993:62, s. 137. 
139 Andersson, Svensson, Det nya skatteförfarandet, s. 105. 
140 Prop. 2010/2011:165, s. 2-3, 2011/12:SkU1y, s. 6. 
141 Prop. 2010/11:165, s. 908.  Prop. 1978/79:28 s. 119 & s. 143. 
142 Se SKV, Handledning för skatteförfarandet 2013, s. 2. 
143 Se SKV, Handledning för skatteförfarandet 2013, s. 3. 
144 Prop. 2010/2011:165, s. 274. 



28 

 

processföraren ska kunna avgöra om det finns förutsättningar för driva en process 

angående betalningssäkring behöver denne få in relevant information från de 

personer som varit handläggare i ärendet. Hur fordran har uppkommit, vilken 

tidsperiod den avser och omständigheter som kan medföra att påtaglig risk 

föreligger att den skatteskyldige försöker undandra sig att betala fordringen.145 Det 

är viktigt att processföraren redogör utförligt för alla omständigheter som medför 

att det föreligger en påtaglig risk för betalningsundandragande hos den 

skatteskyldige. Processföraren måste också redogöra för hur ett beslut om 

betalningssäkring inte kommer att strida mot proportionalitetsprincipen.146  

3.3. Sammanfattning och avslutande kommentarer till kapitel tre 

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som kan användas i en risksituation för att 

säkerställa det allmännas fordringar gentemot den enskilde. För att ett beslut om 

betalningssäkring ska kunna fattas krävs att det föreligger en påtaglig risk för att 

den enskilde försöker undandra sig betalningsskyldigheten. Under åren har det 

framförts kritik till reglerna huruvida de uppfyller den enskildes krav på 

rättssäkerhet. Att domstolarna inte uppfyller sin motiveringsskyldighet gällande 

riskrekvisitet och att det är viktigt att de felaktiga besluten minimeras. Därför borde 

det rimligtvis ställas ganska höga beviskrav på att det verkligen föreliggen en risk 

för betalningsundandragande. Det måste förkomma en balans mellan det 

allmännas- och den enskildes intressen, därför är det enligt mig bra att 

proportionalitetsprincipen infördes i lagstiftningen vid beslut om betalningssäkring. 

Proportionalitetsprincipen uttrycker dock inget konkret angående hur olika 

intressen ska beaktas, vilka intressen som väger tyngre än andra. 
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4. Riskrekvisitet  

I det här kapitlet undersöks vad som krävs för att rekvisitet påtaglig risk ska vara 

uppfyllt. En tolkning av lagtext, förarbeten och HFD:s referat mål ligger till grund 

för att utreda rekvisitets innebörd. En undersökning av hur HFD har motiverat sina 

beslut och huruvida de har beaktat proportionalitetsprincipen vid riskrekvistets 

bedömning görs också i det här kapitlet. 

4.1. Rekvisitet påtaglig risk 

Rekvisitet påtaglig risk utgör ett beviskrav i lagstiftningen och måste således vara 

uppfyllt för att beslut om betalningssäkring ska kunna aktualiseras.147 

I 46 kap. 6 § SFL stadgas att: 

”Betalningssäkring får beslutas om  

1. det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig drar sig 

undan skyldigheten” 

Enligt förarbeten ska risken vara konkret och bedömas i det enskilda fallet. Det ska 

också föreligga en betalningsovilja hos den betalningsskyldige eller risk för 

betalningssabotage som innebär att den betalningsskyldige medvetet försöker 

undkomma sin betalningsskyldighet.148 Det innebär alltså att det måste göras en 

subjektiv prövning huruvida den betalningsskyldige vill göra rätt för sig eller inte. 

Att bedöma gäldenärens avsikter ställer höga krav på Skatteverkets utredning.149 

Det ska det finnas omständigheter som kan knytas till den betalningsskyldige som 

medför en risk om att denne försöker undgå betalningsskyldigheten.150  

Anledningar till att det kan föreligga en påtaglig risk för betalningsundandragande 

kan enligt förarbetena vara en misskött deklaration eller andra felaktigt lämnade 

uppgifter. Risken kan också uppkomma genom att den betalningsskyldige försökt 

göra sina tillgångar oåtkomliga genom att till exempel föra över tillgångarna till 

familjemedlemmar eller förbereda en utlandsflytt. Att gäldenären tidigare 

försummat betalningar eller visat på betalningsovilja kan också utgöra en anledning 

till att riskrekvisitet är uppfyllt.151  

HFD har tidigare konstaterat att det måste göras en riskbedömning i varje enskilt 

fall baserat på en helhetssyn av omständigheterna i fallet.152 Enligt Hultqvist kan 

denna bedömning knappast göras på ett objektivt sätt på grund av att bedömningen 

                                                 
147 HFD 2011 ref 6 
148 Prop. 1993/94:151, s. 143. 
149 Wennerholm, SN 1986, s. 547. 
150 Prop. 2010/2011, s. 908. 
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152 Prop. 1993:94:151, s. 143 
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måste göras från fall till fall. Det är först i efterhand ett uppföljande, om befarandet 

för betalningsundandragande förverkligades, kan göras. För den enskilde kan som 

nämnts tidigare ett beslut om betalningssäkring vara förödande och därför kan det 

anses som ett litet krav att domstolarna i alla fall motiverar sin riskbedömning. 

Vilka omständigheter har beaktats? Har domstolen kontrollerat Skatteverkets bevis 

eller räcker det med att Skatteverket anser att det föreligger en påtaglig risk för 

skatteundandragande?153 Westberg ifrågasätter domstolens osäkra bedömning av 

riskrekvisitet och om det kan vara möjligt att kräva att den enskilde ska följa 

beslutet om till exempel betalningssäkring på så vaga grunder. Det kan i värsta fall 

leda till att gäldenären tvingas säga upp personal eller till och med försättas i 

konkurs.154 Därför är det viktigt att domstolen gör en proportionalitetsbedömning 

och hypotetiskt försöker avgöra vem som kommer lida mest av beslutet.155 På 

samma sätt som det är viktigt att motverka att den enskilde drabbas av felaktiga 

beslut är det också viktigt att skydda staten från de som faktiskt försöker undra sig 

betalning av skatt.156  

Riskrekvisitet har i samband med rättssäkerhetsutredningar bedömts motsvara de 

krav som ställs på lagens utformning, däremot har utredningarna framfört att 

domstolarnas motiveringar, av hur riskrekvisitet har bedömts, visat sig vara 

bristfällig.157  I ett rättsfall när HFD ska avgöra om det föreligger påtaglig risk i ett 

helt annat sammanhang än betalningssäkring hänvisar de till förarbetena om 

betalningssäkring. HFD framhåller att risken inte ska vara av subjektiv karaktär, att 

det alltså ska finnas omständigheter som ger belägg för att risken kan ge upphov till 

skada.158 Att HFD hänvisar riskbedömningar inom andra områden till förarbetena 

på betalningssäkringsområdet borde enligt mig betyda att HFD anser att rekvisitet 

getts en utförlig innebörd i de förarbetena. 

4.2.  Hur tillämpar HFD rekvisitet? 

Tidigare i kapitlet har jag redogjort för vilken innebörd riskrekvistet har getts i 

lagtext, förarbeten och doktrin. Vilka omständigheter som kan innebära att 

rekvisitet anses uppfyllt. I det här avsnittet kommer jag att presentera de sex 

referatmål från HFD som behandlar frågan huruvida riskrekvisitet är uppfyllt eller 

inte. Efter varje presenterad dom följer kommentarer till vad som ligger till grund 

för riskbedömning, hur detta har motiverats och huruvida 

proportionalitetsprincipen har beaktats. Eftersom proportionalitetsprincipen 
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157 SOU. 1993:62, s. 118. 
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infördes på betalningssäkringsområdet först 1989 kommer denna inte att beaktas i 

de äldsta domarna.159  

4.2.1. RÅ 1980 1:75 

En företagsledare hade använt sig av osanna fakturor som medförde avdrag för 

kostnader som bolaget inte hade haft i verkligheten. Företagsledaren erkände att 

han hade medverkat till upprättandet av de osanna fakturorna, men att företaget 

hade haft andra kostnader som medförde att de totala avdragsgilla kostnaderna ändå 

var riktiga. Under målets gång framkom det att företagsledaren hade orsakat det 

allmänna förluster i ett annat bolag som han var företagsledare i. Företagsledaren 

framhävde dock att denne aldrig hade haft några personliga 

betalningsanmärkningar och att han därför inte hade visat på någon 

betalningsovilja. HFD ansåg att de osanna fakturorna och storleken på fordringarna, 

30 000 kr, utgjorde en anledning att anta att påtaglig risk förelåg att företagsledaren 

skulle försöka undandra sig sin betalningsskyldighet. Därmed var riskrekvisitet 

uppfyllt och betalningssäkring en tillämpbar åtgärd.160 

I rättsfallet framkommer således att osanna fakturor och storleken på 

fordringsbeloppet, 30 000 kr, utgjorde att en påtaglig risk förelåg. Osanna fakturor 

är en typ av oriktig uppgift. I förarbetena nämns oriktig uppgift som en anledning 

till att riskrekvisitet kan vara uppfyllt. HFD gör dock ingen hänvisning i domen till 

förarbeten eller någon annan stans där det finns uttryckt vad som utgör påtaglig 

risk. Domstolen motiverade att de hade beaktat risken och vilka omständigheter 

som utgjorde att påtaglig risk förelåg. Jag tycker ändå att det hade varit önskvärt 

med en hänvisning till förarbetena. Det hade kunnat göra beslutet sakligare. 

Företagsledaren skulle antagligen känna en större tillit till rättssystemet om han 

hade kunnat urskilja att beslutet hade stöd i lag och förarbeten. Nu kan det vara 

svårt för företagsledaren att kontrollera vad beslutet grundat sig på och eventuellt 

medföra att han känner sig orättvist behandlad. 

4.2.2. RÅ 1981 1:81 

Målet handlade om en företagsledare som hade tillgodogjort sig entréintäkter utan 

att redovisa dessa. HFD bedömde målet kortfattat. HFD ansåg det klarlagt genom 

Skatteverkets revisionspromemoria att oredovisade intäkter hade förekommit. 

Beloppen var betydande, sammanlagt 170 000 kr, och påtaglig risk förelåg för att 

företagsledaren inte skulle betala fordringarna. 

I det här rättsfallet framkom alltså att oredovisade intäkter kan utgöra en grund för 

att påtaglig risk föreligger. Detta framkommer också av förarbetena, ändå gjorde 
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inte HFD någon hänvisning till dessa. Domstolen gav ingen utförlig motivering till 

hur de beaktat risken. Var det fordringarnas belopp, 170 000 kr, som innebar att 

riskrekvisitet var uppfyllt eller var det andra omständigheter tillsammans med 

beloppet som utgjorde risken. Med en sådan här kortfattad motivering är det 

antagligen svårt för den enskilde att förstå hur riskrekvisitet egentligen har bedömts 

och vilka omständigheter som faktiskt har beaktats. Enligt min mening får 

motiveringen inte anses tillfredsställande i det här fallet.  

4.2.3. RÅ 1984 2:26 

Målet handlade om ett bolag som inte hade redovisat vissa försäljningsintäkter. 

Skatteverket framförde att den betalningsskyldige tidigare hade misskött sina 

skattebetalningar och att det förelåg en påtaglig risk för betalningsundandragande. 

HFD bedömde att Skatteverkets utredning inte helt hade bevisat att den 

betalningsskyldige tidigare hade försummat betalningar av skatter och avgifter. Den 

betalningsskyldige hade också bankmedel och fastigheter som motsvarade 

fordringens belopp. Av den anledningen förelåg det inte påtaglig risk för att den 

betalningsskyldige inte skulle betala sina fordringar.161  

Målet innebar alltså att det krävdes stark bevisning för att det faktiskt har 

förekommit oredovisade intäkter. Oredovisade intäkter kan enligt förarbetena vara 

en grund för att betalningssäkring ska aktualiseras. Motiveringen till hur 

riskrekvisitet bedömdes var egentligen ganska kortfattad. Enligt utredningen till en 

ny förvaltningslag kan en motivering vara bra också vid positiva besked för den 

enskilde.162 Samtidigt ska den inte vara för lång. Det här kanske är tillräckligt. Målet 

ger i alla fall en hint om att HFD ställer ganska höga beviskrav. Inte ens en 

revisionspromemoria där bristerna framkom räckte i det här fallet för att påvisa att 

påtaglig risk förelåg, inte så länge det finns tillgångar som täcker fordran i vart fall. 

I det här faller görs inte heller någon hänvisning till riskrekvisitets innebörd. Som 

jag nämnt tidigare skulle det vara önskvärt för att skapa en ökad förståelse för 

beslutet. 

4.2.4. RegR 7106-2003 

I ett mål som handlade om osanna fakturor framförde Skatteverket efter en revision 

att bolaget saknade underlag till flera fakturor. Vidare saknades timrapporteringar 

som styrkte antalet arbetade timmar, vilken person som hade utfört arbetet, och åt 

vilken kund arbetat hade utförts. Anledningen till detta var enligt Skatteverkets 

framförande att försöka göra en så låg vinst som möjligt. Dessa omständigheter 

tillsammans med att bolagets tillgångar mestadels bestod av lös egendom, som är 
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lätta att göra oåtkomliga, utgjorde enligt skatteverket att det förelåg en påtaglig risk 

för betalningsundandragande. HFD motiverade att omständigheterna i målet gjorde 

att det förelåg en påtaglig risk att den betalningsskyldige inte skulle betala. Skälen 

var enligt HFD av sådan tyngd att de vägde upp det intrång åtgärden medförde 

bolaget.163  

Omständigheterna i målet borde då innebära det som framkom under Skatteverkets 

revision hos bolaget. Att bolaget faktiskt hade använt sig av osanna fakturor för att 

minska sin vinst. Osanna fakturor tillsammans med bolagets lösa tillgångar utgjorde 

således att riskrekvisitet var uppfyllt. HFD lyfte i det här fallet fram att påtaglig 

risk måste vara uppfyllt. Men inte heller i det här målet gjordes någon hänvisning 

till rekvisitets innebörd. Domstolen hänvisade endast till lagtexten och att det måste 

föreligga en påtaglig risk för att betalningssäkring ska kunna bli aktuellt. Det skulle 

enligt min mening vara tydligare om domstolen motiverar vilka omständigheter 

som faktiskt kopplas till risken. För den enskilde kan det vara svårt att förstå vad 

beslutet faktiskt grundat sig på. Har bolagets invändningar mot Skatteverkets 

utredning alls beaktats? Proportionalitetsprincipen i det här fallet har enbart 

motiverats med att skälen väger upp intrånget det medför bolaget. Det väcker 

funderingar om det är på grund av fordringens stora belopp, eller på grund av att 

det föreligger en påtaglig risk som gör att principen är uppfylld.   

4.2.5. RÅ 2006 ref 50 

I ett annat rättsfall anklagades ett bolag för att ha misskött sin bokföring och för att 

inte ha fakturerat och intäktsfört vissa köttförsäljningar. HFD ansåg att det kunde 

saknas intäktsredovisningar men att bolagets invändningar, att bolaget bytt lokaler, 

mot den misskötta redovisningen inte helt kunde sakna fog. Att Skatteverkets 

utredning inte bevisade att det förelåg någon påtaglig risk för 

betalningsundandragande. HFD hänvisade till förarbeten gällande riskrekvisitets 

innebörd. Att risken ska vara av en konkret natur och kunna tillämpas i det enskilda 

fallet. HFD lyfte fram exempel på handlingar som kan medföra att riskrekvisitet 

blir uppfyllt. Till exempel att den skattskyldige inte fullgör sin deklarations- och 

uppgiftsskyldighet. Risken kan också uppkomma genom att den skattskyldige 

försöker göra sina tillgångar oåtkomliga eller har misskött betalningar tidigare. En 

anledning till att det föreligger en risk för betalningsovilja kan vara att den 

skattskyldige medvetet försökt undkomma betalning. HFD bedömde att det kunde 

ha förekommit oredovisade intäkter, men att bolagets invändningar inte helt kunde 

lämnas utan beaktande. Det hade inte heller gjorts gällande att bolaget tidigare visat 

prov på betalningsförsummelse. På grund av detta ansåg HFD genom en 
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helhetsbedömning att det inte förelåg någon påtaglig risk för att bolaget skulle 

försöka undandra sig betalning av fordringen.164 

I det ovannämnda rättsfallet ställde HFD än en gång ganska höga beviskrav.  

Oredovisade intäkter kan alltså utgöra en grund för att påtaglig risk föreligger om 

det har skett medvetet. Bolagets invändningar har antagligen inneburit att det inte 

kunde bevisas att detta skett medvetet. Det krävs bevis som styrker att de osanna 

fakturorna verkligen inte är verkliga. I det här målet gav HFD en ganska utförlig 

motivering av riskrekvisitet. Domstolen hänvisade till förarbeten och gav konkreta 

exempel på vad som kan anses utgöra påtaglig risk. Samtidigt motiverade de vissa 

omständigheter i förhållande till rekvisitets innebörd. Det gjorde det ganska lätt att 

förstå att domstolen hade beaktat båda parters framföranden och vad domstolen 

grundat sitt beslut på. Eftersom riskrekvisitet inte uppfylldes gjordes således ingen 

proportionalitetsavvägning. 

4.2.6. RÅ 2007 ref 79 

I det här målet misstänktes ett bolag för att ha lämnat felaktiga uppgifter om köpare 

i en tulldeklaration för att slippa betala mervärdesskatt. Bolaget hävdade å andra 

sidan att mervärdesskatten är avdragsgill och att det därför inte medförde staten 

någon egentlig skada. Tullverket hade inhämtat uppgifter från utländska 

skattemyndigheter som styrkte att bolaget hade lämnat oriktiga uppgifter.  De 

felaktiga uppgifterna kunde ifrågasätta bolagets vilja att göra rätt för sig eftersom 

dessa utgör en anledning till att det kan föreligga en påtaglig risk för att bolaget 

försöker undandra sig betalning. HFD gjorde en hänvisning till förarbeten och gör 

gällande att innebörden av rekvisitet påtaglig risk är att risken ska vara av konkret 

natur och bedömas i det enskilda fallet. Att oriktiga uppgifter kan utgöra en grund 

för risk för betalningsundandragande. HFD ansåg att påtaglig risk för 

betalningsundandragande inte förelåg eftersom mervärdesskatten var avdragsgill 

och därmed inte medför någon skattemässig belastning för bolaget. Bolaget hade 

således inte försökt undkomma betalning av skatten.165  

I det här målet utgjorde inte felaktiga uppgifter grund för att påtaglig risk förelåg. 

Trots att Tullverket hade gjort en ganska utförlig utredning som styrk att bolaget 

faktiskt hade lämnat felaktiga uppgifter. HFD gjorde bedömningen att det måste 

skett medvetet med syfte att försöka undkomma betalning av skatt för att 

riskrekvisitet skulle anses uppfyllt. Att bedöma om något är medvetet eller inte kan 

verka ganska svårt. I det här fallet får medvetenheten sägas bedömts på så sätt att 

handlingen i sig inte medförde någon minskad skattekostnad för bolaget. HFD 

hänvisade till lagförarbeten gällande risken och beskrev vilka omständigheter som 
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beaktades i samband med riskbedömningen. Eftersom HFD upphävde beslutet om 

betalningssäkring gjordes ingen proportionalitetsbedömning i det här fallet heller. 

4.3. Sammanfattning och avslutande kommentarer till kapitel fyra 

För att ett beslut om betalningssäkring ska kunna aktualiseras krävs som nämnts 

tidigare att det föreligger en påtaglig risk för att den enskilde försöker undandra sig 

betalningsskyldigheten. Risken ska vara av konkret natur och bedömas i det 

enskilda fallet. Enligt förarbetena kan till exempel oredovisade intäkter och osanna 

fakturor utgöra faktorer för att riskrekvisitet är uppfyllt. Enligt avgjorda domar i 

HFD verkar domstolens bedömning grunda sig på den innebörd rekvisitet har fått i 

förarbetena samtidigt som det verkar vara viktigt att göra en helhetsbedömning i 

det enskilda fallet. Domsmotiveringarnas begriplighet skiljer sig åt mellan de olika 

domarna. Motiveringarna verkar dock ha blivit tydligare på senare år. Eftersom 

proportionalitetsprincipen endast beaktas när förutsättningarna för 

betalningssäkring är uppfyllda finns inte så mycket vägledning att få av de 

ovannämnda rättsfallen. I den mån principen har beaktats är det enligt mig önskvärt 

med ett tydliggörande av vilka intressen som vägts mot varandra. Det skulle kunna 

medföra en ökad förståelse för den enskilde att dennes intressen också har 

uppmärksammats och på så vis en medföra en ökad tilltro till rättssystemet för den 

enskilde. 
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5. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I det avslutande kapitlet kommer jag att sammanfatta uppsatsens innehåll 

tillsammans med egna tankar och reflektioner. Rättssäkerhetsaspekterna som 

framförts i uppsatsen sätts i relation till rekvisitet påtaglig risk i 46 kap 6 § SFL för 

att på så vis kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet i uppsatsen.  

5.1. Rekvisitet påtaglig risk 

Skatter fyller en viktig funktion för samhället. De behövs för att staten ska kunna 

finansiera sina kostnader. Betalningssäkring fyller således en viktig funktion för att 

det allmänna ska kunna säkerställa sina fordringar och få in skatterna. Samtidigt 

som denna effektivitet bör eftersträvas får det däremot inte medföra att den 

enskildes rättssäkerhet åsidosätts. 

Rekvisitet påtaglig risk får sägas vara oprecist uttryckt i lagstiftningen. Därför 

måste den egentliga innebörden av rekvisitet sökas i andra rättskällor. I förarbeten 

och rättspraxis ges exempel på vad som kan utgöra påtaglig risk för 

betalningsundandragande. Det kan vara en misskött deklaration eller andra felaktigt 

lämnade uppgifter. Det kan också bero på att gäldenären försökt göra sina tillgångar 

oåtkomliga genom att till exempel föra över tillgångarna till familjemedlemmar 

eller förbereda en utlandsflytt. Att gäldenären tidigare försummat betalningar kan 

också utgöra en anledning till att det föreligger en påtaglig risk för att gäldenären 

inte kommer att betala sina skulder. Det kan vid första anblicken verka vara 

någorlunda konkreta exempel. Med tanke på att skatteregler är ett relativt komplext 

område och att en situation sällan är den andra lik kan det enligt min mening ändå 

vara ganska svårtolkade regler för den enskilde. Legalitetsprincipen ställer krav på 

att ingen ska kunna dömas utan stöd i lag och förutsebarhet. Subjektiva rekvisit som 

rekvisitet påtaglig risk kan därför ifrågasättas ur ett legalitetsperspektiv. Om den 

enskilde ska kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande och förstå innebörden 

av rekvisitet krävs att den enskilde sätter sig in i förarbeten och domstolsuttalande. 

För den enskilde som saknar juridisk kunskap kan det antagligen vara svårt att 

tillgodogöra sig informationen i förarbeten och rättspraxis på ett tillfredsställande 

sätt. För att upprätthålla kraven på rättssäkerhet för den enskilde är det viktigt att 

lagtexten håller en bra kvalitet. För domstolar kan ett opreciserat begrepp som 

påtaglig risk vara till fördel eftersom det lämnar ett större utrymme till tolkningar. 

För den enskilde kan det däremot vara ett hot mot rättssäkerheten eftersom det kan 

ifrågasättas huruvida det egentligen överensstämmer med den grundlagsskyddade 

legalitetsprincipen. I förarbetena framförs att risken ska vara av konkret natur och 

bedömas i det enskilda fallet. Det sistnämnda medför en minskad förutsebarhet för 

den enskilde. Med tanke på att skattemål ofta som sagt är komplexa och att det är 

många omständigheter som ska beaktas kan det ifrågasätta om det alls går att skapa 
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förutsebarhet i dessa mål. I alla fall på de områden där lagtexten inte ger något klart 

besked.  

I RÅ 1980 1:75 anser HFD att osanna fakturor i beaktande tillsammans med 

fordringarnas belopp utgjorde en påtaglig risk för betalningsundandragande. I RÅ 

1981 1:81 som också handlade om osanna fakturor var domen knapphändigt 

motiverad, fordringen bestod av ett betydande belopp och en påtaglig risk för 

betalningsundandragande förelåg. Det gör det svårt att avgöra om det var de osanna 

fakturorna eller fordringarnas belopp som gjorde att riskrekvisitet uppfylldes. 

Kanske var det båda två tillsammans? Det enda som egentligen kan konstateras är 

att det enligt förarbetena framgår att oredovisade intäkter kan vara en anledning till 

att riskrekvisitet uppfylls och det antagligen var så i den här domen också. I ett 

annat rättsfall, RÅ 1984 2:26, som också handlade om oredovisade intäkter ansåg 

HFD inte att riskrekvisitet var uppfyllt. I det här målet beaktade HFD snarare hur 

den skattskyldige hade skött sina skattebetalningar tidigare än huruvida det 

förekommit oredovisade intäkter. HFD beaktade också att den skattskyldige hade 

tillgångar som troligtvis täckte fordringens belopp i riskbedömningen. När en 

jämförelse mellan de två sistnämnda rättsfallen görs väcks frågor om vad som väger 

tyngst. De oredovisade intäkterna eller huruvida den skattskyldige har tillgångar 

eller har haft betalningsanmärkningar tidigare eller inte. I den förstnämnda domen 

beaktade inte HFD dessa omständigheter alls, trots att den skattskyldige framförde 

att denne inte haft betalningsanmärkningar tidigare. Oredovisade intäkter kan alltså 

medföra att påtaglig risk föreligger, men behöver inte alltid göra det.  

I RegR 7106-2003 ansåg HFD att omständigheterna i målet medförde att 

riskrekvisitet var uppfyllt. HFD ansåg att Skatteverket hade bevisat att de osanna 

fakturorna inte var verkliga. Alltså utgjorde de osanna fakturorna att bolaget 

medvetet försökt minska sin vinst och undkomma betalning av skatt. Att det förelåg 

en påtaglig risk för att bolaget inte skulle betala fordringarna. I RÅ 2006 ref 50 

framkom att ett bolag hade misskött sin intäktsredovisning. I det här målet ansåg 

dock HFD att det inte förelåg någon risk för att bolaget försökte undra sig 

skattebetalning. Trots att HFD ansåg att det antagligen saknades 

intäktsredovisningar så godtog de bolagets anledningar till varför redovisningen 

hade brister. Oredovisade intäkter behöver således inte, som nämnts tidigare, alltid 

leda till att riskrekvisitet uppfylls. En godtagbar anledning kan då som i det här 

fallet vara att bolaget bytt lokaler och att det varit rörigt på arbetsplatsen. Samtidigt 

som det ger tyngd åt att omständigheterna måste bedömas i varje enskilt fall kan 

det ifrågasätta domstolarnas saklighet. Om domstolarna tolkar förarbeten och 

beaktar vissa omständigheter i vissa fall och andra omständigheter i andra fall, hur 

ska då den enskilde kunna göra en korrekt bedömning. Domstolarna ska vara 

objektiva i sin bedömning för att skapa tillit för den enskilde till rättssystemet. 
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Eftersom det innebär att de ska hålla sig sakliga och opartiska till det som 

framkommer i målet gällande riskrekvisitet anser jag att det är bra att HFD ställde 

höga beviskrav i det här målet och tydliggjorde att de beaktade båda parters 

framföranden vid riskbedömningen. I RÅ 2007 ref 79 bedömde HFD inte att det 

förelåg någon påtaglig risk på grund av att bolaget trots oriktiga uppgifter inte 

medvetet försökt undkomma betalningsskyldigheten. Att betalningsundandragande 

ska ske medvetet är således också ett krav för att riskrekvisitet ska vara uppfyllt. 

Trots det är det bara i det senaste fallet detta beaktats. I de äldre rättsfallen har det 

antagligen också varit ett krav, eftersom det står uttryckt i förarbetena, men det är 

inget som har kommit till uttryck i domarna.  

Den sammantagna bedömningen av det ovannämnda tyder på att anledningarna 

som stadgas i förarbeten tillämpas av domstolarna. Efter en helhetsbedömning kan 

det dock ibland krävas mer än att endast en omständighet som nämns i förarbetena 

är uppfylld. Det verkar som att domstolarna tillämpar förarbetena i stor 

utsträckning. Bedömningen av huruvida riskrekvisitet är uppfyllt eller inte verkar i 

alla fall ha gått i en positiv riktning. I de nyare domstolsavgörandena hänvisar 

domstolen på ett tydligare sätt till förarbeten än tidigare, vilket gör det lättare för 

den enskilde att kontrollera hur riskbedömningen har gjorts och vilka 

omständigheter som har legat till grund för att riskrekvisitet ska anses uppfyllt. 

5.2.  Motiveringsskyldigheten 

Domstolarnas motiveringar fyller en viktig funktion för en fungerande rättsstat med 

tilltro till rättssystemet. Det har framförts kritik till bristfälliga motiveringar 

gällande rekvisitet påtaglig risk i betalningssäkringssammanhang. Det har varit 

svårt att förstå vad domstolen har grundat sina beslut på angående huruvida 

riskrekvisitet varit uppfyllt eller inte. Eftersom ett beslut om betalningssäkring kan 

medföra stora konsekvenser för den betalningsskyldige kan ett krav om en begriplig 

motivering anses vara ett relativt litet krav.  

I de äldre domsluten från HFD gällande betalningssäkring och rekvisitet påtaglig 

risk verkar kritiken vara befogad. I RÅ 1980 1:75 motiverar HFD vad som föranlett 

att riskrekvisitet är uppfyllt. Det saknas dock en koppling till lagstöd och förarbeten 

som kan göra beslutet begripligt och kontrollerbart för den person beslutet gäller. I 

RÅ 1981 1:81 kopplas inte alls omständigheterna ihop med riskbedömningens 

motivering. I det här fallet saknas också en hänvisning till gällande rätt. Det kan 

tänkas att det är svårt för den skattskyldige att avgöra vilka omständigheter som har 

beaktas. Att avgöra om domstolen har varit saklig i sin bedömning och inte enbart 

beaktat Skatteverkets framförande. Antagligen har HFD gjort detta, men för den 

skattskyldige kan det antagligen öka tilliten till domstolen om de förstår att alla 

omständigheter faktiskt har uppmärksammats. I de äldsta domsluten kunde 
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betalningsoförmåga också utgöra en grund för att betalningssäkring skulle kunna 

bli aktuellt.  I RÅ 1984 2:26 beslutade HFD om att en påtaglig risk inte förelåg. 

Domstolen motiverade detta ganska kortfattat, men samtidigt på ett sätt som gjorde 

det förståeligt för att alla omständigheter hade beaktats. I den här domen hade den 

betalningsskyldige tillgångar som täckte fordringens belopp. Det väcker dock 

frågor om HFD har beaktat dessa omständigheter i de äldre fallen också. Det har 

inte nämnts något om domstolen har beaktat huruvida den betalningsskyldige haft 

tillgångar eller inte i de tidigare domsluten i alla fall. I den här domen saknas också 

en önskvärd hänvisning till den innebörden rekvisitet fått i förarbetena. Likaså i 

RegR 7106-2003 saknas en hänvisning till vad besluten grundar sig på. I den domen 

görs en helhetsbedömning med en hänvisning till at riskrekvisiter är uppfyllt på 

grund av omständigheterna i målet. Begriplighet och kontrollmöjlighet är viktigt 

för att upprätthålla rättssäkerheten. I RÅ 2006 ref 50 och RÅ 2007 ref 79 däremot 

gör HFD en genomgående redogörelse för vilka omständigheter som har beaktats 

tillsammans med riskrekvisitet. De hänvisar till både lagrum och förarbeten och gör 

det lätt att förstå vad beslutet har grundat sig på. Det är viktiga framsteg för den 

enskildes rättssäkerhet att motiveringarna har blivit begripligare på senare år. Det 

antyder på att HFD tagit till sig av kritiken och utför sin motiveringsskyldighet i en 

högre utsträckning nu på senare år.  

5.3. Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är viktig för att upprätthålla kraven på den enskildes 

rättssäkerhet. Den ska användas för att väga olika intressen mot varandra för att på 

så vis förhindra att den enskilde blir utsatt för mer våld än nöden kräver. På 

skatteområden har den kodifierats i SFL och ska därmed tillämpas på alla 

skatterättsliga beslut. Eftersom proportionalitetsprincipen implementerades i 

skattelagstiftningen först den 1 jan 1990 har den inte beaktats i de äldsta domsluten.  

I RegR 7106-2003 har proportionalitetsprincipen motiverats med att skälen väger 

upp det intrång det medför den skatteskyldige. HFD hänvisar till att principen 

stadgas i EKMR men inte vilka omständigheter som kan utgöra att åtgärden är 

proportionerlig. Det kan framkalla frågor om det är anledningen till att riskrekvisitet 

är uppfyllt eller fordringarnas belopp, 550 000 kr, som är skälen till att intrånget 

vägs upp? Antagligen är det på grund av att bolaget inte framfört några synpunkter 

på huruvida det skulle vara oproportionerligt eller inte. Det måste också beaktas att 

betalningssäkring är en åtgärd som ska säkra det allmännas fordringar.  Det väcker 

också funderingar över om den enskilde är medveten om principens innebörd. Det 

kan vara svårt för den enskilde att åberopa en princip som den saknar kännedom 

om. Det kanske är först när en konkurs blir aktuell som den enskilde känner sig 

orättvist behandlad och att betalningssäkringen stod i orimlig proportion till den 

enskildes intressen? Eftersom de två senaste fallen som HFD har tagit upp har 
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medfört en upphävning av betalningssäkring för den enskilde har inte 

proportionalitetsrekvisitet beaktats. Det medför svårigheter att avgöra hur HFD 

egentligen tillämpar proportionalitetsprincipen. Det enda som egentligen kan 

konstateras i den här uppsatsen är att principen beaktades i RegR 7106-2003. Att 

osanna fakturor tillsammans med ett stort fordringsbelopp kan utgöra skäl för att 

åtgärden står i rimlig proportion till det intrång den medför den skattskyldige. För 

att den enskilde ska förstå hur avvägningen gjorts skulle det vara önskvärt med en 

tydligare motivering till hur intressen vägs mot varandra och en tydligare 

vägledning för hur proportionalitetsprincipen beaktas vid beslut om 

betalningssäkring. 

5.4. Förslag på vidare forskning 

Det kan vara intressant att jämföra rekvisitet påtaglig risk vid betalningssäkring 

med rekvisitet påtaglig risk vid bevissäkring. Det är vidare inte mycket skrivet på 

området om betalningssäkring eller tvångsåtgärder vilket gör att det kan vara 

intressant att analysera andra rekvisit och regler i 46 kap. SFL. Bland annat har det 

införts skadeståndsregler som ska kunna tillämpas till fördel för den enskilde som 

drabbats av felaktiga beslut. Det skulle vara intressant att studera om skadestånden 

verkligen väger upp de felaktiga beslut som fattats. 
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