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Sammanfattning 
Under 2002 dömdes Sverige av Europadomstolen för brott mot artikel 6 i Europa-

konventionen. Rätten till domstolsprövning ansågs inte uppfylld vad gällde det svenska 

skattetillägget. Orsaken till detta var långa handläggningstider. Efter dessa två domar utlöstes 

en debatt, där även andra aspekter av rättssäkerheten vid skattetillägg lades in.  

Inför taxeringen 2004 omreglerades skattetilläggen, för att bättre uppfylla kraven på 

rättssäkerhet. Nu utökades befrielsegrunderna, anstånd av betalningen blev en rättighet och 

långa handläggningstider kompenserades med nedsättning av skattetillägget. Bedömningen 

skulle nu även bli mer nyanserad och inte alltför restriktiv vad gällde befrielsegrunderna. 

Efter regleringen finns fortfarande de som anser att rättssäkerheten åsidosätts vid 

skattetilläggsförfarandet. Bevishöjden borde vara lika hög som för vanlig straffrätt, dubbel-

bestraffning borde undvikas och det finns andra lösningar på problemet med de långa 

handläggningstiderna. 

Det ankommer på framtiden att visa hur skattetilläggets uppfyllnad av rättssäkerheten 

skall bedömas, genom domstolstolkningar och genom alster av den pågående statliga 

utredningen. Det kan dock konstateras att rättssäkerheten anses vara viktig i samhället och att 

problemet med skattetilläggen har uppmärksammats, vilket är ett steg i rätt riktning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
För skattebetalare som lämnat oriktiga uppgifter till grund för sin taxering påförs skatte-

tillägg. Detta pålägg har under senare tid varit ämne för en het debatt, där rättssäkerheten 

befunnits i centrum. Från allmänhetens sida har det angetts att skattetillägget fungerar bra och 

uppfyller alla krav på rättssäkerhet, medan det från skattskyldigas håll funnits kritik angående 

regelbrott mot Europakonventionen.1  

Europadomstolen dömde Sverige för brott mot denna konvention under år 2002 och 

påpekade genom detta att Sverige inte uppfyller alla krav på rättssäkerhet. De långa 

handläggningstiderna vid skattetilläggen bryter mot artikel 6 och dess krav på den enskildes 

rätt till domstolsprövning.  

Vidare har det funnits kritik i debatten då verkställighet skett före domstolsprövning och 

då skattskyldiga ansett sig dömda två gånger för samma brott. (Oriktig uppgift kan leda till 

såväl skattetillägg som bestraffning för skattebrott.) 

I Sverige fattas ca 100 000 beslut per år angående skattetillägg, för ett värde av ca 2 

miljarder kr2. Det är således uppenbart att skattetillägget berör många skattebetalare och 

behandlar stora summor pengar. Detta medför att det är av största vikt att rättssäkerheten 

efterlevs och att skattebetalare kan känna sig likvärdigt behandlade.   

I denna uppsats kommer därför skattetilläggets uppfyllnad av rättssäkerheten att utforskas, 

där rättssäkerhet definieras med hjälp av Europakonventionen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Vilket framkommer ovan, så är det tveksamt ifall det svenska skattetillägget är rättssäkert ur 

alla perspektiv. Jag anser att rättssäkerhet är en viktig grund i vårt samhälle, varför syftet med 

uppsatsen är att uppmärksamma problemet och att försöka finna klarhet i frågan. Till hjälp har 

jag utformat en huvudfråga, som senare uppdelas i delfrågor. Huvudfrågan lyder; 

 

Är det svenska skattetillägget rättssäkert ur Europakonventionens perspektiv? 

 

Delfrågor används för att tydligare strukturera upp uppsatsen och för att ange inom vilka 

begränsningsramar arbetet befinner sig. Delfrågor som kommer att behandlas är: Vad innebär 

                                                 
1 Alhager, Magnus, s. 613-614. 
2 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 11-12. 
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rättssäkerhet? Vad inom Europakonventionen är aktuellt för frågan om rättssäkerhet i pålägget 

av skattetillägg? Vilket syfte finns med skattetillägg och hur används det idag? Vilka 

konflikter mellan skattetillägget och Europakonventionen har uppkommit? Hur har Sverige 

anpassat sig till detta och är det tillräckligt? Vilka problemområden finns fortfarande kvar?  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen bygger på en traditionell rättsdogmatisk metod, där de olika rättskällorna har 

använts för att beskriva situationen och för att analysera sakläget. Endast ett förarbete har 

varit relevant för min frågeställning, varför jag valt att förbise de övriga som också behandlar 

skattetillägg. Vad gäller rättsfall, så har det varit svårt att hitta fall som behandlar den nya 

regleringen från 2004, varför doktrin har fått spela en betydande roll. Vidare har en del 

artiklar från skattetidningar använts, liksom en del av Skatteverkets eget material. 

1.4 Avgränsning 

Då uppsatsens främsta syfte är att utreda rättssäkerheten vid skattetillägg, har en del 

avgränsningar gjorts gentemot olika närliggande områden. Genom hela uppsatsen har jag valt 

att inte fokusera på gränsdragningar för olika rekvisit, såsom oriktig uppgift och regleringen 

kring befrielsegrunderna. Jag har inte heller valt att lägga någon större vikt vid andra staters 

lösningar.  

Vad gäller Europakonventionens tillämplighet på skattetillägg, har jag valt att endast kort 

beskriva varför konventionen är tillämplig. Detta för att istället inrikta mig mot det som väckt 

mitt intresse mest, nämligen om skattetillägget uppfyller kriterierna i Europakonventionen och 

i så fall varför/varför inte. 

Likabehandling kommer inte att genomgås lika ingående som övrigt material, utan snarare 

finnas med för att bredda förståelsen för rättssäkerheten.  

Taxeringslagen (1956:623) (TL) kommer att användas som utgångspunkt, varför jag har 

valt att endast i enstaka fall beröra övriga lagar som behandlar skattetillägget.   

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i två avsnitt, där det första förklarar och kartlägger rättssäkerhet, 

skattetillägg och deras förbindelse till varandra. I det senare avsnittet behandlas huvudfrågan 

djupare och olika synvinklar angående skattetillägg och rättssäkerhet tas upp. I uppsatsen 

finns sammanfattningar och analyser, för att lättare hjälpa läsaren att komma in i ämnet. Sist i 

uppsatsen finns en slutsats, som besvarar huvudfrågan i uppsatsen. 
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Avsnitt I - Rättsläget 

2. Rättssäkerhet 

2.1 Inledning 
För Frändberg är rättssäkerhet ett av de grundläggande värdena i en rättstat.3 Rättssäkerhet 

innebär att rättsliga angelägenheter är förutsebara, dvs. makthavarna hindras ifrån att göra 

godtyckliga bedömningar. För att uppfylla rättssäkerhet krävs även rättsenlighet, med detta 

menas att alla skall vara lika inför lagen. Makten skall utövas under lagarna, vilket brukar 

kallas legalitetsprincipen.4  

Enligt Petersson är rättssäkerhet en samling minimivillkor, vilka staten måste ta hänsyn 

till i sitt utövande. I hans bok framkommer att Advokatsamfundet ser rätten som ett skydd för 

individen och inte som ett instrument för makthavarna. Rätten får på detta sätt ett egenvärde. 

Rättssäkerhet finns när värden såsom yttrandefrihet och rörelsefrihet skyddas av förutsägbara 

regler, vilka stadsmakten inte kan påverka. Även myndigheternas skyldigheter att behandla 

alla lika, vara opartiska och sakliga gör att diskriminering motverkas och landet får mer 

rättssäkerhet.5

2.2 Europakonventionen  

2.2.1 Inledning 
I Europakonventionen utgör rättssäkerheten en viktig del av de mänskliga rättigheterna. Ur 

frågeställningssynvinkel kommer rättssäkerheten främst till uttryck genom artikel 6. Sedan 

1995 gäller konventionen som lag i Sverige, vilket innebär att inga motstridiga lagar eller 

föreskrifter får stiftas (Regeringsformen (1974:152), RF 2:23). Vid ett förbiseende av 

konventionen kan den enskilde vända sig till Europadomstolen för att få ut sin rätt.6  

Europadomstolen kan inte pröva rimligheten i beslut, endast handläggningen härav. 

Senare kan den även påföra skadestånd, som exempelvis i fallet Janosevic (vilket jag 

återkommer till nedan) där Sverige fick utbetala 15000 euro.7

                                                 
3 En rättstat beskriver han som ett rättsskydd, där den enskilde skyddas från kränkningar av överhetens 
maktutövning.  
4 Frändberg, Åke, s. 31. 
5 Petersson, Olof, s. 22-23. 
6 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 13- 15 och 74-76. 
7 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 74-76. 
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2.2.2 Artikel 6- rätt till domstolsprövning och rättvis rättegång 
I artikel 6 fastställs den enskildes rätt till domstolsprövning och rättssäker process. Detta skall 

medföra att den enskilde får en opartisk prövning, vilket i sin tur är en viktig 

rättssäkerhetsgaranti.8   

 

Europakonventionen artikel 6, delar av stycke 1 samt 2. 

”Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och 

inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag…” 

”Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess 

hans skuld lagligen fastställts.” 

Enligt Europadomstolen skall artikel 6 inte tolkas restriktivt, eftersom rättvis rättskipning 

är en grundsten i ett demokratiskt samhälle. Skattetillägg faller inom tillämpningsområdet för 

artikel 6, eftersom detta tillägg kan räknas som en anklagelse för brott. Skatt i övrigt hamnar 

dock utanför.9 Artikel 6 ger den enskilde rätt till muntlig och offentlig rättegång, rätt till 

rättvis rättegång, rätt till rättegång inom skälig tid och rätt att betraktas som oskyldig. Jag har 

här valt att gå närmare in på de två sistnämnda, då dessa är de mest omdiskuterade ur 

frågeställnings-synpunkt.10  

Vad som är att anse som skälig tid varierar från fall till fall. Tiden börjar räknas från det 

att målet anhängiggöres vid domstol till dess att slutlig dom föreligger. I brottmål börjar 

räknandet vid anklagelsen, dvs. när myndigheten vidtagit åtgärd vilken förändrat personens 

situation väsentligt. För bedömningen av skäligheten väger domstolen in målets komplexitet, 

parternas agerande och myndigheter samt domstolars handläggning.11  

Oskuldspresumtionen innebär att den som är anklagad för brott skall anses oskyldig tills 

det att hans skuld fastslagits. Detta innebär att ingen skall betraktas som skyldig utan att få 

försvara sig och i övrigt haft en rättvis rättegång.12 Det anges vidare i artikel 6 att domstolarna 

skall vara opartiska och oavhängiga, vilket innebär att domstolen ej får vara beroende av 

statsmakter eller parterna.13

                                                 
8 Proposition 2002/03:106, s. 60-61. 
9 Proposition 2002/03:106, s. 61 och 68. 
10 Proposition 2002/03:106, s. 65-66. 
11 Proposition 2002/03:106 s. 67 
12 Proposition 2002/03:106, s. 67. 
13 Proposition 2002/03:106, s. 65-66.  
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2.2.3 Artikel 4, sjunde tilläggsprotokollet - förbud mot dubbelbestraffning 
I sjunde tilläggsprotokollet artikel 4, finns en bestämmelse mot dubbelbestraffning. 

Regeringen bedömer att skattetilläggsförfarandet är förenligt med denna artikel. Det är dock 

tveksamt hur Europadomstolen ställer sig till frågan, då en oriktig uppgift kan leda till såväl 

skattetillägg som straff enligt skattebrottslagen.14  

2.3 Sammanfattning och reflektion av rättssäkerheten 
Rättssäkerhet innebär enligt Frändberg och Petersson en förutsebarhet inom rättsliga 

angelägenheter, dvs. ett hinder för makthavare att göra godtyckliga bedömningar. Lagen skall 

i sig själv ha ett värde och finnas som ett skydd för medborgarna. Vid likabehandling, 

opartiskhet och saklighet ökar rättssäkerheten. En förutsättning för rättssäkerhet är att alla 

skall vara lika för lagen och att alla ska stå under lagen, den så kallade legalitetsprincipen. 

I Europakonventionen kap 6 finns vissa kriterier som måste uppfyllas, för att brottmål 

skall anses vara rättsäkra. Den anklagade skall ha rätt till opartisk och oavhängig domstol, 

rättegång inom skälig tid samt en oskuldspresumtion. Vidare finns inom konventionen ett 

förbud mot dubbelbestraffning. 

Jag anser att Europakonventionens regleringar kring rättssäkerheten stämmer väl överens 

med Frändberg och Peterssons tankar. En opartisk och oavhängig domstol måste anses utgöra 

en grund för rättssäkerhet, då diskrimineringen minskas och likabehandlingen ökar. 

Domstolens beslut kommer vidare att bli betydligt mer förutsägbart, när inte exempelvis 

parterna kan vara med och styra över besluten. För förutsebarhetens skull är det även viktigt 

att rättegången sker inom skälig tid. Enligt mig är det viktigt att den anklagade kan överblicka 

sin situation och inte behöva vänta på beslut i flera år. Dessutom ger snabba beslut en riktlinje 

för nästkommande fall, så att liknande situationer kan bedömas på samma sätt. 

Oskuldspresumtionen borde vara en självklarhet i en rättsstat, att anklagas som skyldig 

utan en chans till försvar känns inte speciellt rättvist. Vart finns förutsebarheten om vem som 

helst, hur som helst, när som helst och för vad som helst kan bli skyldig till brott? För att 

rättssäkerheten skall uppnås krävs att den anklagade får en rättvis rättegång och framförallt en 

tillgång till domstolsprövning överhuvudtaget. 

Vad gäller dubbelbestraffning så kan dessa regleringar vara förutsägbara och även 

likabehandlande, det kan dock ifrågasättas hur rimliga är. Jag tycker att det borde ses som en 

minimirättighet att endast dömas en gång för samma brott, det är inte rättssäkert eller 

                                                 
14 Proposition 2002/03:106, s. 97. 
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proportionerligt att uppbära två straff för samma brott. Dessutom kan förutsägbarheten 

minska när en skyldig har betalat av sitt straff och helt plötsligt belastas med ett till. 

3. Skattetillägg 

3.1 Inledning 

Skattetillägget infördes i Sverige under 1972. Det utformades som en administrativ sanktion, 

vilket var ovanligt under denna tidsperiod. Syftet med skattetillägget var att påverka de 

skattskyldiga till att inge korrekta uppgifter i sina deklarationer, men även att avlasta åklagar-

myndigheten och domstolarna. Sanktionerna mot oriktiga uppgifter förutspåddes nu bli 

jämnare och rättvisare än tidigare.15

Utöver skattetillägg använder Sverige sig av kriminalisering av oriktiga uppgifter, dvs. en 

oriktig uppgift kan leda till såväl skattetillägg som straffpåföljd16.17   

 

TL 5:1 Skattetillägg vid oriktig uppgift 

”Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 

oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. 

Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering och 

uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. 

 

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige 

har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för 

taxeringen som han var skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om 

uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt 

beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den 

uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.” 

3.2 När skattetillägg påförs 

Vilket framkommer ovan, så påförs skattetillägg när skattskyldig på annat sätt än muntligen 

lämnat en oriktig uppgift till grund för sin taxering. Skattetillägg kan även bli aktuellt när en 

oriktig uppgift lämnats vid taxering, exempelvis i ett överklagande eller yttrande.18  

                                                 
15 Proposition 2002/03:106, s. 50. 
16 Skattebrottslagen (1971:69) 
17 Alhager, Magnus, s. 614. 
18 Proposition 2002/03:106, s. 50-51, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 27- 29. 
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Det är inte endast oriktiga uppgifter som kan leda till skattetillägg, utan även tigande från 

den skattskyldiges sida. Avgörande är ifall skattskyldig direkt eller indirekt påstår att han/hon 

har lämnat betydelsefulla uppgifter.19

Enligt praxis20 skall den skattskyldige lämna tillräckliga uppgifter om relevanta sak-

förhållanden i sin deklaration och andra meddelanden. Det innebär att den skattskyldige har 

skyldigheter att lämna in sina uppgifter, endera i deklarationen eller på annat sätt. Dessa 

uppgifter skall lämna så pass mycket information, att Skatteverket kan uppmärksamma skatte-

rättsliga problem. Här övergår nu den skattskyldiges krav på att lämna information, till en 

undersökningsskyldighet för Skatteverket.21  

Skattetillägg kan även utgå när en skönsmässig deklaration avviker från själv-

deklarationen. (Skönsmässiga deklarationer görs av Skatteverket när självdeklaration saknas 

eller innehåller brister, vilka gör att den inte går att använda som tillförlitligt underlag.) Vid 

bedömningen av skattetillägg invägs om skönstaxeringen ändrat en oriktig uppgift och om 

skattebetalaren överhuvudtaget inlämnat självdeklarationen.22

Felaktiga avdrag i deklarationen bestraffas inte, så länge som de faktiskt omständigheterna 

är korrekta. Det är således skillnad mellan oriktig uppgift och oriktigt yrkande. Ett oriktigt 

yrkande består av felaktiga bedömningar och/eller slutsatser, medan en oriktig uppgift består 

av felaktiga faktiska omständigheter. Gränsdragningen är svår och för att få klarhet krävs 

inblick i praxis, detta finns det dock tyvärr inte utrymme till här.23

3.3 Beräkning av skattetillägg 

Skattetillägget beräknas med hjälp av den skatt som skulle ha blivit undandragen om den 

oriktiga uppgiften inte upptäckts. Storleken på skattetillägget är som huvudregel 40 % av den 

undandragna skatten, i fall där den oriktiga uppgiften rört inkomsttaxering. För mervärdeskatt 

tas istället en procentsats på 20 % ut. Procentsatsen kan ibland vara lägre, när den oriktiga 

uppgiften gäller exempelvis periodiseringar. I vissa sammanhang kan även skattetillägget 

undslippas. För att påföra skattetillägg krävs dock att samband återfinns mellan den oriktiga 

uppgiften och den lägre skatten.24  

                                                 
19 Proposition 2002/03:106, s. 51. 
20 RÅ 2003 ref. 4. 
21 Proposition 2002/03:106, s. 51, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 29-30. 
22 Proposition 2002/03:106, s. 53, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 33-35. 
23 Proposition 2002/03:106, s. 51, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 29-30. 
24 Proposition 2002/03:106, s. 51-53. 

  7



3.4 Situationer där skattetillägg inte tas ut 

Skattetillägg tas inte ut när felräkningar och misskrivningar klart framgår i självdeklarationen 

eller annat meddelande, undantagsvis för dolda fel som ibland kan föranleda skattetillägg. 

Vidare påförs skattetillägg inte när en oriktig uppgift kan tillrättas med hjälp av kontroll-

uppgifter eller när den oriktiga uppgiften i själva verket bara är ett felaktigt yrkande (beskrivs 

ovan). Frivilliga ändringar av oriktiga uppgifter belastas inte heller med skattetillägg, dock 

kan det vara svårt att avgöra när en ändring skett frivilligt eller p.g.a. åtgärder från 

Skatteverkets sida.25 Ytterligare en situation där skattetillägg inte påförs är när lämnade 

uppgifter är så anmärkningsvärda att Skatteverkets utredningsskyldighet sätter in.26

3.5 Befrielsegrunder 

Vid bedömning angående om skattetillägg skall påläggas, tas endast hänsyn till objektiva 

kriterier. Detta vägs upp av subjektiva befrielsegrunder, vilka gör att skattskyldig kan 

undslippa skattetillägget även om det är erforderlig. Dessa befrielsegrunder kan ursäktliga 

oriktiga uppgifter genom den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller 

liknande. Liknande situationer åsyftar exempelvis skilsmässa, närstående sjukdom eller 

dödsfall. För att en befrielsegrund skall vara tillämplig krävs att ett samband kan finnas 

mellan denna och den oriktiga uppgiften.27

Förutom dessa grunder kan även själva uppgiftens art eller andra särskilda omständigheter 

leda till att skattetillägg utesluts. Detta kan ske om exempelvis den oriktiga uppgiften härleder 

ur en mycket svårbedömd skatterättslig fråga. Slutligen kan den skattskyldige undslippa 

skattetillägg om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften eller om beloppet är obetydligt i 

sammanhanget.28 Exempel på vad som är oskäligt är om avgiften inte är proportionerlig med 

felaktigheten, handläggningstiden har varit oskälig lång eller om brott redan har tilldömts 

enligt skattebrottslagen.29   

3.6 Bevisbörda 

Skatteverket har bevisbördan för att oriktiga uppgifter förekommer i den enskildes deklaration 

eller meddelande. Exempelvis måste Skatteverket påvisa att den oriktiga uppgiften inte är ett 

oriktigt yrkande. De ärenden som berör skattetillägg måste avgöras i skattenämnden, medan 

                                                 
25 Proposition 2002/03:106, s. 54-56, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 42-46. 
26 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 30. 
27 Proposition 2002/03:106, s. 56-57, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 47 och 50. 
28 Proposition 2002/03:106, s. 56-57. 
29 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 52- 67. 
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övriga skatteärenden (ej tvistiga) avgörs av handläggare. Beviskravet är högre när det kommer 

till skattetillägg, gentemot vanlig taxering. Detta framkommer genom lagtextens formulering 

”klart framgå”, se ovan i TL 5:1 st. 2.30

3.7 Verkställighet 

För verkställighet av skattetillägg gäller samma regler som för skatt i övrigt. Fordringar som 

inte betalas i tid leder till indrivning. Skatteverket måste dock alltid bevilja anstånd med 

betalningen av skattetillägget, om den skattskyldige har begärt omprövning eller överklagat 

till länsrätten.31  

3.8 Sammanfattning och reflektion av skattetillägget 
Skattetillägg påförs den skattskyldige när denne har lämnat oriktiga uppgifter till grund för sin 

taxering. Pålägget är 40 % för inkomsttaxering respektive 20 % för mervärdeskatt. Detta 

pålägg är en administrativ sanktion, vilken helt grundar sig på objektiva kriterier. 

Skattetillägget kan dock helt eller delvis efterges när vissa subjektiva befrielsegrunder 

infinner sig.  

Jag anser att lagen och förarbetena stämmer bra överens, proposition 2002/03:106 

kompletterar lagstiftningen väl. Det finns dock vissa otydligheter i lagtexten, som inte 

vidareutvecklas i förarbetena. Exempelvis framgår ingenstans vad ”klart framgår” eller 

”uppenbart orimligt” egentligen innebär. Gränsdragningen har överlämnats till praxis.  

Det kan ifrågasättas om denna lösning är rättssäker, då första instans utgörs av 

skattemyndigheter. Många skattebetalare begär rimligen varken överprövning eller 

överklagan, varför skattemyndigheternas åsikter formas till lag. Vidare kan det diskuteras ifall 

det är lämpligt att Skatteverket själv avgör dessa bedömningsfrågor, när myndigheten i själva 

verket måste vara att anse som motpart till den skattskyldige. Även det stora antal skatte-

myndigheter borde tala emot denna lösning, då enhetlighet borde bli svår att uppnå.  

Huruvida skattetillägget uppfyller kraven på rättssäkerhet kommer att behandlas under 

resten av framställningen.   

                                                 
30 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 27-30 samt TL  2:2 och 2:4. 
31 Proposition 2002/03:106, s. 58, samt Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 72 -73. 
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Avsnitt II - Är skattetillägget rättssäkert? 

4. Regeringsrättens ställningstagande  
gentemot Europakonventionen 

4.1 Inledning 

Redan 1987 ansåg Regeringsrätten att skattetillägg kunde jämställas med brott. Därav 

användes regler från rättegångsbalken även för skattetillägg, i rättsfallet Rå 1987 ref. 42.  

Under senare år har regeringsrätten återigen tvingats ta ställning till denna fråga, då 

Europakonventionens tillämplighet står och faller med brottskriteriet: 

4.2 AB Volvo mot Skatteverket 

Efter revision hos AB Volvo ifrågasattes en avsättning till internvinstkonto. Bolaget begärde 

omprövning, men Skatteverket faststod vid sitt beslut och pålade även skattetillägg. 

Länsrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg att avsättningen var felaktig. Vidare hade inte 

den oriktiga uppgiften framkommit i deklarationen på sådant sätt att Skatteverket kunnat rätta 

till den. Oriktig uppgift var således lämnad och inget i målet framkom som ursäktligt för 

detta. Kammarrätten betraktade lagtexten på området som klar och medhöll länsrätten om att 

avdraget var felaktigt. Även här ansågs att grunderna för befrielse av skattetillägg saknades.  

Vid bedömningen i Regeringsrätten togs först beslut om huruvida Europakonventionen 

var tillämplig vid skattetillägg. Ställningstagandet blev ett ja, eftersom skattetillägget ansågs 

vara en brottspåföljd. Därav blev även artikel 6 i konventionen tillämplig. 

Kravet på oskuldspresumtion i artikel 6 uppfylldes enligt regeringsrätten vid påförandet av 

skattetillägg. Detta trots att skattetillägget bygger på objektiva grunder. I tidigare praxis har 

nämligen Europadomstolen uttalat att ansvar kan utkrävas när objektiva rekvisit förekommer, 

men däremot måste det finnas subjektiva befrielsegrunder. Enligt regeringsrätten är våra 

skattetillägg rättssäkra, då det finns subjektiva befrielsegrunder för att undslippa tillägget. 

Dock är det av yttersta vikt att domstolen vid varje enskilt fall gör en nyanserad och inte 

alltför restriktiv tolkning, angående förutsättningarna att undanröja skattetillägget. 

Vid prövningen i regeringsrätten uppkom även frågan angående om det är rättssäkert att 

använda Skatteverket som första instans. Regeringsrätten ansåg att det inte var ett 

konventionsbrott, eftersom det finns rätt till överprövning. Sveriges länsrätter kan pröva både 

den materiella och den formella frågan. 
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Även proportionalitetsprincipen uppfylls vid skattetillägg, enligt Regeringsrätten. Denna 

princip, vilken genomsyrar Europakonventionen, är viktig för rättssäkerheten. Skattetillägget 

uppfyller kravet genom att tillägget kan upphöra om det är ”uppenbart oskäligt”. Långa 

handläggningstider kan vara ett skäl till att nedsätta eller slopa skattetillägg anser 

Regeringsrätten, dock kan inte handläggningstiden i målet anses vara oskälig. 

Regeringsrätten anser således att kraven i artikel 6 uppfylls vid tillämpandet av skatte-

tillägg och att Volvo inte har kunnat visa på någon uppfyllnad av befrielsegrunderna för 

skattetillägg.32

4.3 Dubbelbestraffning 

I ett rättsfall blev den skattskyldige ålagd att betala skattetillägg, när frågan om brottspåföljd 

uppkom. Högsta domstolen ansåg att Europakonventionen artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet 

var tillämplig. Denna artikel stadgar att ingen kan dömas för samma brott två gånger. Vid 

påförande av skattetillägg och eventuell brottspåföljd handlade det enligt Högsta domstolen 

om två olika brott. Skattebedrägeri kräver uppsåt, vilket inte skattetillägg gör. Härav såg 

domstolen ingen anledning till att inte påföra brottspåföljd, trots att skattetillägg redan påförts 

för gärningen.33  

I ett liknande fall hade skattskyldig redan dömts för skattebrott när skattetillägg påfördes. 

Här ansågs också att det rörde sig om två olika brott, då oaktsamhet eller uppsåt inte krävs för 

skattetillägg. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet följdes således.34

5. Sverige döms av Europadomstolen 

5.1 Inledning 
I fallen som beskrivits ovan, finner Sverige att Europakonventionen blir tillämplig på skatte-

tillägg. De anser vidare att alla artikelns krav och kriterier följs, varför Sverige inte har gjort 

eller gör något brott gentemot Europakonventionen. Under 2002 var Europadomstolen av en 

annan åsikt i de båda fallen Janosevic och Västberga Taxi AB samt Vulic mot Sverige. 

5.2 Janosevic mot Sverige 

Under hösten 1995 gjorde Skatteverket en stor granskning kring taxibilars beskattning. Bland 

dem som granskades fanns Janosevic. Skatteverket ansåg att han lämnat oriktiga uppgifter 

kring verksamhetens omsättning och beslöt därför att han skulle betala extra skatt samt ett 
                                                 
32 Rå 2000 ref. 66. 
33 NJA I 2000 s. 622. 
34 RÅ 2002 ref. 79. 
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skattetillägg. Den extra skatten uppgick till 1miljon kronor, medan skattetillägget blev drygt 

160 000kr. 

Janosevic bestred skatteändringen och begärde i samband med detta anstånd med 

betalningen. Alla tre instanser nekade honom anstånd, eftersom han inte kunde/hade ställt 

någon säkerhet. När skatteskulden och skattetillägget förföll gick fallet vidare till 

kronofogden och Janosevic försattes i konkurs, överklagan till högre instanser angående 

konkursen fick avslag. 

 Vidare blev Janosevic åtalad för skattebedrägeri och bokföringsbrott, eftersom Skatte-

verket i granskningen hittat oriktiga uppgifter. Janosevic fick tio månaders fängelse. 

Vid början av 1999 omprövade Skatteverket sitt beslut, men med samma resultat. 

Janosevic gick vidare till länsrätt och senare även kammarrätt. När ansökan inkom till 

Europadomstolen befann sig fallet i kammarrätten. 

Europadomstolen började med att undersöka om Europakonventionen var tillämplig på 

det svenska skattetillägget. I svensk lagstiftning är skattetillägget utformat som en 

administrativ sanktion, i tidigare svensk lag har dock skattetillägg befunnits i straffrätten. 

Denna omredigering berodde endast på effektivisering. Vidare framkom att skattetilläggets 

främsta uppgift är att avskräcka och att bestraffa, därav är det oväsentligt att straffet inte kan 

omvandlas till fängelse. Europadomstolen beslutade att skattetillägget var att anse som 

brottspåföljd och därav att det innefattades av tillämpningsområdet för artikel 6. 

Skattetillägget i sig är enligt Europadomstolen förenligt med artikel 6, så länge som den 

enskilde har rätt till överprövning av domstol. I Sverige har domstolarna möjlighet att pröva 

såväl det materiella som det formella i Skatteverkets beslut, varför Sverige anses uppfylla 

detta krav. 

Efter att Janosevic begärt överprövning löpte tre år innan det nya beslutet togs av 

Skatteverket. Under tiden hann konkursen avslutas. För denna långa handläggningstid finns 

inga godtagbara omständigheter i målet. Europadomstolen anser att Sverige genom sina 

myndigheter, brutit mot artikel 6. Däremot har Sverige inte brutit mot oskuldspresumtionen, 

eftersom länsrätten kan pröva såväl materiella som formella beslut. Presumtionen om skuld är 

alltså godtagbar, men dock under förutsättningen att det finns subjektiva befrielsegrunder.  

Sverige bör dock sättas under kritik då domstolen verkställde beslut innan prövning. I 

fallet har Janosevic inte betalat någon större del av sin skatteskuld genom indrivningen, varför 

Sverige klarar sig undan i denna situation. Skattetillägget hade inte ensamt kunnat leda till 

konkurs. 
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Europadomstolen avslutar sin dom med att fälla Sverige för brott mot artikel 6 i 

Europakonventionen, då de långa handläggningstiderna inte är acceptabla. Sverige dömdes att 

utbetala skadestånd till Janosevic.35

5.3 Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige 

Vid den stora granskningen av taxibilars verksamhet 1994 hittade Skatteverket oriktiga 

uppgifter hos Västberga Taxi AB. Extraskatt med drygt 197 000 kr pålades samt även ett 

skattetillägg på nästan 35 000 kr.  

Vulic som vid tillfället ägde halva företaget fick en skatteökning på drygt 169 000 kr samt 

ett skattetillägg på nästan 58 000 kr. 

Båda de anklagade begärde omprövning av beslutet och anstånd med betalningen. 

Anstånd nekades på grund av att säkerhet inte ställts. Skulderna skulle drivas in och 

Västberga taxi AB försattes därför i konkurs i februari 1997, medan Vulic fick sina konton 

tömda och delar av inkomsten beslagtagen under flera år. Vidare blev Vulic anmäld till 

åklagaren, men tingsrätten lade ner åtalet.  

I juni 1997 meddelade Skatteverket att de efter omprövning står fast vid sitt beslut. 

Västberga taxi AB överklagade, men ansågs inte besitta rättskapacitet enligt varken länsrätt 

eller kammarrätt. (Senare kommer Regeringsrätten att tillerkänna dem rättskapacitet och 

återföra målet till länsrätten.36) 

Vad gäller Vulic så gick både länsrätt och kammarrätt på Skatteverkets linje, prövnings-

tillstånd erhölls inte från Regeringsrätten. 

De båda sökande vände sig till Europadomstolen, som ansåg att skattetillägg faller in 

under artikel 6 (beskrivs mer utförligt under rättsfallet Janosevic mot Sverige). 

Europadomstolen konstaterar att det gått över sex och ett halvt år sedan Västberga Taxi 

AB begärde omprövning och att domstolsprövning fortfarande inte har skett. För Vulic tog 

det nästan två år och nio månader innan Skatteverket omprövade sitt beslut. Denna utdragna 

handläggningstid har hindrat en effektiv tillgång till domstol och då även inneburit ett brott 

mot artikel 6. Det finns inga ursäktliga omständigheter i målet. Deras rätt till 

oskuldspresumtion har inte kränkts, av samma anledning som fallet Janosevic ovan.  

Europakonventionens artikel 6 anses kränkt och Sverige har gjort ett konventionsbrott. De 

långa handläggningstiderna kan inte försvaras.37

                                                 
35 Janosevic mot Sverige 23 juli, 2002. 
36 Proposition 2002/03:106, s. 69. 
37 Västberga taxi aktiebolag och Vulic mot Sverige 23 juli, 2002. 
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6. Sveriges nya skattetilläggsbestämmelser från och med 
taxeringen 2004 

6.1 Inledning 

Efter regeringsrättens uttalande och de två domarna i Europadomstolen, står det klart att 

konventionen är tillämplig på skattetillägg. Från och med 2004 års taxering har vi därför nya 

skattetilläggsbestämmelser. Dessa bestämmelser skall tillförsäkra att rättssäkerhetskraven i 

konventionen uttrycks i lagtexten. 38 Bestämmelserna har till huvudsyfte att skapa en mer 

nyanserad användning av skattetillägg.39 Nedan kommer uppsatsen att utreda några av 

förändringarna närmare. 

6.2 Oskuldspresumtion 

Det presumeras vid påförande av skattetillägg att den enskilde har lämnat en oriktig uppgift 

och att det inte är oskäligt att påföra honom tillägget. Denna presumtion kan ifrågasättas, 

vilket den har gjort ovan i rättsfallen. Enligt artikel 6 skall den som är anklagad för brott vara 

tillförsäkrad en oskuldspresumtion, dvs. rätt att vara oskyldig tills domstol beslutat annat.   

Det är dock tillåtet med presumtioner enligt Europadomstolen, om de hålls inom rimliga 

gränser. Genom våra subjektiva befrielsegrunder i Sverige så anser Europadomstolen att vi 

uppfyller kravet på oskuldspresumtion. De hänvisade dock till RÅ 2000 ref. 66 (återfinns 

ovan), där regeringsrätten anger att det är viktigt att domstolen i varje enskilt fall gör en 

nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning angående om det finns förutsättningar att 

undanröja skattetillägg.  

Sverige har efter Europadomstolens uttalande infört bestämmelser där de skattskyldigas 

möjligheter att bli befriade från skattetillägg har utökats och förbättrats. Idag finns 

jämkningsmöjlighet, där beloppet kan nedsättas helt, halvt eller med tre fjärdedelar.  

För oskuldspresumtionens skull är det även viktigt att vara försiktig vid fall när 

verkställighet sker före domstolsprövning. Sverige har med anledning av detta infört nya 

bestämmelser om rätt till anstånd av skattetillägg. Därmed kan den som begär överprövning 

eller överklagar alltid få anstånd med betalningen tills frågan är avgjord.40  

                                                 
38 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 11-12. 
39 Alhager, Magnus, s. 613. 
40 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 16-18 samt Alhager, Magnus, s. 625. 
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6.3 Effektiv domstolsprövning och rättegång inom skälig tid 

När ett förfarande angående skattetillägg fördröjs, kan detta leda till att effektiv 

domstolsprövning inte uppfylls. I de två fallen från Europadomstolen ansågs att Sverige inte 

kunnat erbjuda effektiv tillgång till domstol, då handläggningstiderna var alldeles för långa.41 

Den långa handläggningstiden i sig kan också medföra att rättegången inte sker inom skälig 

tid.  

Genom den nya regleringen av skattetilläggen kan idag den skattskyldige befrias från 

skattetillägget helt eller delvis, om handläggningen tar oskäligt lång tid. Denna tid beräknas 

från det att skattmyndigheten hade anledning att anta att oriktig uppgift lämnats, till dess att 

det slutgiltiga beslutet från högsta instans är taget. Europadomstolens praxis förtydligar inte 

vad som exakt är att anse som för lång handläggningstid, men viss vägledning finns i de två 

fallen mot Sverige ovan. Skatteverket har själva satt en gräns på ett år, när handläggningar tar 

längre tid kan skattetillägget nedsättas.42

Det har funnits fler förslag till lösningar på frågan kring långa handläggningstider, men 

dessa har inte fått genomslag i lagtexten eller förarbetena. Ett par av dessa lösningar kommer 

att diskuteras senare i arbetet.  

6.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen genomsyrar hela Europadomstolens praxis och innebär att åtgärder 

måste stå i rimlig proportion med ändamålet. Skattetilläggen är schablonmässiga och kan 

ibland vara onödigt ingripande, därför har den nya regleringen bestämmelser vilka gör att 

skattetillägget kan nedsättas vid dessa situationer.43

6.5 Dubbelbestraffning 

Vid dubbelbestraffningsfall finns i den nya regleringen en rätt till befrielse av skattetillägg. I 

författningskommentaren anger regeringen att hel befrielse endast skall ses som ett undantag, 

men att en halvering vanligen kan ske. När skattetillägg uttagits innan dom för skattebrott 

skett, är dock inte skattetillägget olämpligt. Då är det istället upp till den allmänna domstolen 

att ta hänsyn till skattetillägget. 

                                                 
41 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 18-19. 
42 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 19 samt Handledning från Skatteverket s. 269. 
43 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 19. 
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Enligt Alhager finns risken att Europadomstolen anser att artikel 4 i sjunde tilläggs-

protokollet är tillämpligt på dessa situationer och att Sverige inte kan fortsätta bestraffa 

samma gärning två gånger.44  

6.6 Passivitetsrätt 

Eftersom skattetillägg är att anse som straff, enligt konventionen, så måste rätten till passivitet 

förstärkas. Europadomstolen har flera gånger påpekat att tvångsmedel inte är tillåtna för att få 

en skattskyldig att lämna uppgifter vilka kan leda till skattetillägg. Pga. det anförda finns i den 

nya lagen ett förbud att mot vite tvinga enskild att inkomma med uppgifter vilka kan leda till 

skattetillägg.45

7. Är de nya reglerna tillräckliga? 

7.1 Inledning 
I doktrinen har ett flertal aspekter för rättssäkerheten diskuterats även efter införandet av de 

nya reglerna. Bl.a. har bevishöjden, dubbelbestraffning och de långa handläggningstiderna 

avhandlats.  

7.2 Bevishöjden 
Angående bevishöjden så ansåg redan skattetilläggskommittén46 att den borde vara högre, 

eftersom den i nuläget är lägre än för vanlig straffrätt. Bevisnivån för skattetillägg borde 

upphöjas till ”utom rimlig tvivel”, eftersom det enligt kommittén är onödigt för Sverige att 

sväva mot gränsen till ett konventionsbrott. Vidare borde rekvisiten uppsåt och oaktsamhet 

införas, för att synka skattetilläggen med straffrätten ytterligare. Allt detta eftersom 

skattetillägg är ett konstaterat brott ur Europakonventionens synvinkel. 

Lagstiftaren ansåg i förarbetet47 att problem kunde uppstå vid en höjning av beviskraven. 

Skattetillägg och eftertaxering skulle då inte vara likformiga längre, vilket skulle göra 

reglerna svåra att tillämpa. Enligt Linderl och Leidhammar kan detta problem lätt lösas 

genom att höja beviskraven inom de båda områdena. Alhager föreslår en annan lösning på 

problemet, nämligen att låta det vara skillnad mellan skattetilläggets och eftertaxeringens 

bevishöjd. I svensk rätt har vi ofta olika bevisnivåer för sak och rättsförhållanden (exempelvis 

skadestånd och brottspåföljd.)  

                                                 
44 Alhager, Magnus, s. 629. 
45 Alhager, Magnus, s. 623-624. 
46 Skattetilläggskommittén för proposition 2002/03:106. 
47 Proposition 2002/03:106. 
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Alhager påpekar också att skattetillägg borde efterges lättare, eftersom brottmål skall 

bevisas genom ”utom rimlig tvivel”. Det kan då inte krävas för mycket av den anklagade, utan 

sannolika skäl borde räcka som motbevis till en anklagelse.48

7.3 Dubbelbestraffning 
Vad gäller den andra diskuterade frågan, dubbelbestraffning, så anser vissa att skattetillägg 

och straffrättslig påföljd är för mycket för endast en gärning. Dessa båda brott har dock inte 

samma rekvisit, utan de skiljs åt då skattetillägg inte kräver oaktsamhet eller uppsåt.  

Regeringsrätten anser att det är oklart om europakonventionens artikel 4 i sjunde tilläggs-

protokollet är tillämpligt på denna situation, dvs. det är oklart om detta utgör en dubbel-

bestraffning. Europadomstolen har dock ännu inte prövat frågan. Linderl och Leidhammar 

anser återigen att det är ytterst onödigt att väga mot gränsen till ett övertramp av 

Europakonventionen, speciellt då denna konvention syftar till att ge individer 

minimirättigheter. Situationen faller enligt dem under konventionens dubbelbestraffning och 

borde åtgärdas.49

7.4 Långa handläggningstider 
Angående de långa handläggningstiderna så har Europadomstolen genom fallen ovan klarlagt 

att en handläggningstid på tre år inte är godkänt. Därefter har Skatteverket själva satt en gräns 

på ett år, vilket innebär att skattskyldig kan få reducerat skattetillägg vid överskridelse av 

denna gräns. Oklart är det dock om ett år är skälig tid enligt Europadomstolen. 

Från domstolsverket kom 2004 en rapport50, vilken gav förslag på lösning av problemet 

med långa handläggningstider. Enligt rapporten skulle en införelse av prövningstillstånd för 

kammarrätten göra förfarandet mer effektivt och på detta sätt bespara tid. Rapporten grundade 

sig på statistik och enkäter från domare och personal på ett antal utvalda läns- och 

kammarrätter. Förslaget fick mycket kritik av Fast och Leidhammar, som ansåg att 

rättssäkerheten skulle äventyras genom förslaget. Rättssäkerhet kräver enligt de båda betydligt 

mer än bara korta handläggningstider, exempelvis krävs även materiellt riktiga domar. 

Prövningstillståndet kan ge oönskade effekter, exempelvis kan det missbrukas och istället 

användas som en balans och arbetsregulator. Vidare kan prövningstillstånd avslås utan 

motivering, varför domarna inte behöver ansvara för sina beslut. Detta kan i sin tur leda till 

avslag utan sakliga grunder.  

                                                 
48 Alhager, Magnus, s. 627- 628. 
49 Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 82-86. 
50 Rapport 2004:4, utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt. 
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Dessutom kräver prövningstillstånd bara två domare istället för tre, vilket kan göra att 

domarnas själständighet och opartiskhet rubbas. Vid prövningstillstånd har den enskilde inte 

heller rätt till kommunicering, vilket gör rättssäkerheten svagare.  

Ytterligare argument mot prövningstillståndet är att skattemål ofta är komplicerade, 

handlar om mycket pengar och berör EG-rätten. Detta medför att tre instanser behövs för 

handläggning av ärendena. Dessutom är det inte bra om kammarrätten blir prejudicerande 

instans, då det i Sverige finns fyra st. Besluten skulle sannolikt inte bli likformiga, varför även 

principen om likhet inför lagen får kliva åt sidan. 

Det finns dessutom inget som bevisar att handläggningstiderna skulle bli kortare av ett 

prövningstillstånd, en risk finns att istället arbetsbelastningen förskjuts till regeringsrätten. 

Denna utveckling har påvisats i bl.a. Tysklands högsta finansdomstol, där har antalet avgjorda 

prövningar av nekade prövningstillstånd klart överstigit antalet avgjorda domar. 

Slutligen anser Fast och Leidhammar att det är av ytterst vikt att skattetilläggsprocessen 

blir materiellt riktig, då denna många gånger används som underlag för skattebrottmål. 

Fast och Leidhammar tycker, vilket framgår av det ovan anförda, att rapportens förslag är 

direkt olämpligt. De anser istället att Sverige borde följa andra länders utveckling på området. 

Vid en jämförelse med elva andra EU-länder och Norge hittas en tendens till specialisering 

snarare än prövningstillstånd, specialdomstolar och specialrotlar är mycket vanligt. Fast och 

Leidhammar anser att en specialiserad domare snabbare skulle kunna bedöma fallen med 

skattetillägg och även besitta högre legitimitet än länsrätten idag gör.51

7.5 Resultatet av förändringarna på området  
Linderl och Leidhammar anser att den nya lagstiftningen har gett upphov till en rad 

frågeställningar, exempelvis när en handläggningstid är oskälig, vad som är en nyanserad och 

inte alltför restriktiv tolkning och hur skattetillägg förhåller sig till dubbelbestraffning. 

Enskilda kommer förmodligen, enligt Linderl och Leidhammar, att behöva stämma fler 

mål till Europadomstolen, då otydligheterna i lagen kan leda till övertramp på konventionens 

rättigheter.52  

Alhager anser att förändringen genom den nya lagen inte blev så stor som många hoppats 

på. Europadomstolen godkänner vårt system för skattetillägg i det stora hela och riktar mest 

kritik till själva förfarandet. Frågan om dubbelbeskattning berörde domstolen inte ens. 

                                                 
51 Fast, Katarina, Leidhammar, Börje, s. 2-4 och 113-144. 
52Axen Linderl, Annica, Leidhammar, Börje, s. 77-88. 
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Enligt Alhager har debatten dock inte varit förgäves, det verkar som att regeringen har 

tagit intryck. Rätt till anstånd och fler befrielsegrunder har införts, trots att Europadomstolen 

inte hade någon kritik på dessa områden.53

Slutligen kan anges att en ny utredning om skattetillägget och de nya regleringarna från 

2004 har startats upp. Utredningen går under namnet dir. 2007:165 och skall bl.a. se hur 

skattetilläggsreglerna utfallit och komma med förslag på justeringar. Arbetet förväntas vara 

klart i december 2008.54

8. Likhet inför skattelag 
För att rättssäkerhet skall uppfyllas i en stat krävs även likhet inför lagen. I RF 1:9 stadgas 

likabehandlingsprincipen, vilken gäller vid all rättstillämpning men dock inte för lagstiftaren. 

Lagstiftaren begränsas istället av bl.a. Europakonventionen.  

Europakonventionen har under senare år spelat en större roll än grundlagen inom 

skatteområdet, exempelvis genom de utökade befrielsegrunderna för skattetillägg. Den är 

dock inte till någon större hjälp när det kommer till likabehandling. Europadomstolen ger inga 

användbara hänvisningar, utan anser att varje stat själv vet sin bästa lösning. 

Regeringsrätten är inte så mycket tydligare, då de oftast inte motiverar sig när de använder 

likabehandlingsprincipen. Ofta anges endast lagrum och om tillämpning har skett eller inte. 

Flera rättsfall står även emot varandra.  

Skatteverket har sedan 2004 utgett styrsignaler, vilka har blivit ett effektivt instrument för 

att likabehandla. Påhlsson anser att Skatteverket bör vara noga med att inte ändra praxis till 

fördel för någon skattskyldig, eftersom detta föranleder olik behandling av föregående 

skattskyldig. Skatteverket bör inte heller uttala sig på områden där de hittills varit tysta, de bör 

vänta på lagstiftarens ord. Även detta pga. likhetsprincipen. 

Påhlsson har uttalat sig om de många och ofta svårtolkade kriterier vilka återfinns i 

exempelvis skattetilläggsbestämmelserna. Han anser att kriterier som ”skälig tid” m.fl. 

behöver preciseras, för att få en större rättssäkerhet och även för att öka likabehandlingen.55

                                                 
53 Alhager, Magnus, s. 629-630. 
54 Skattenyheter, 18 januari. 
55 Påhlsson, Robert, s. 61-62, 71 och 224-229. 
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9. Sammanfattning och reflektion  

av rättssäkerheten inom skattetillägget 
Regeringsrätten ansåg i rättsfall mot AB Volvo, att skattetillägg hamnar inom tillämpnings-

området för Europakonventionen. Under 2002 drar Europadomstolen samma slutsats och 

anser vidare att Sverige bryter mot kraven på rättssäkerhet i artikel 6. 

Efter detta nederlag justeras de svenska reglerna kring skattetillägg, i förhoppning om att 

nu uppfylla kraven på rättssäkerhet i artikel 6 Europakonventionen. De områden som ses över 

är; oskuldspresumtion, effektiv domstolsprövning inom skälig tid, proportionalitetsprincipen, 

dubbelbestraffning och passivitetsrätten. 

I doktrinen framkommer dock ett missnöje med de nya reglerna. Främst framhålls att 

bevishöjden borde ha reglerats uppåt, att skattetillägg och brottspåföljd inte borde kunna 

kombineras samt att bättre lösningar finns för problemet med de långa handläggningstiderna. 

En ny utredning som skall redovisa sitt resultat i december 2008 har tillsats. Denna 

utredning skall närmare se över förändringarna som gjorts angående skattetillägg och 

eventuellt föreslå justeringar. 

För att uppfylla rättssäkerhet krävs även att alla behandlas lika inför lagen. Det finns 

dåligt med vägledning inom detta område och regeringsrättens domar står emot varandra. 

Enligt Påhlsson krävs en del ändringar för att likabehandling, och i sin utsträckning 

rättssäkerheten, skall kunna garanteras. 

 

I rättsfallet AB Volvo mot Skatteverket anser regeringsrätten att handläggningen inte varit 

oskäligt lång. (Tvisten avser en taxeringspunkt från 1991 års taxering, medan den slutliga 

domen utkommer år 2000.) Volvo skulle troligen ha fått ett nedsatt skattetillägg, om tvisten 

uppstått idag istället för 1991, med tanke på de två domarna från Europadomstolen. Ur denna 

synvinkel måste rättssäkerheten anses ha tagit steg framåt inom den svenska skatterätten. 

Frågan är dock om det räcker med en halvering av skattetillägget? Bör kanske skattetillägget 

utgå helt när handläggningstiden löper under oskäligt lång tid?  

Långa handläggningstider leder till att domstolsprövningen inte är effektiv, vilket i sin tur 

leder till minskad rättssäkerhet. Enligt mig bör alla bestraffningar som inte är rättssäkra utgå, 

då rättssäkerheten är ett av de viktigaste demokratiska värdena (se ovan). Ett land som inte 

erbjuder rättssäkerhet till sina medborgare är inget tryggt land. Här kan inte medborgarna 

förutse bestraffningar och behandlas inte heller lika i samma situationer. 
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Det är alltså inte tillräckligt, enligt mig, att endast erbjuda lägre skattetillägg i de 

situationer där handläggningen tar för lång tid. Rättssäkerheten är viktig och därför borde inte 

Skatteverket kunna kompromissa. Under uppsatsens gång har flera förslag för att förkorta 

handläggningstiden tagits upp. Likt Fast och Leidhammar tycker jag att en specialiserad 

länsrätt vore ett bra sätt att arbeta undan fallen snabbare. På detta sätt skulle handläggnings-

tiderna kunna hamna under ett år och då uppfylla rättssäkerheten. Detta skulle även samtidigt 

medföra att Skatteverket får in de pengar som de är berättigade till och slipper förlora pengar i 

form av kompensation för försenat arbete.     

 

Europadomstolen påpekar även i fallen under 2002, att domstolarna i Sverige borde sättas 

under kritik eftersom de verkställer beslut innan tvister är domstolsprövade. Detta 

framkommer väldigt tydligt i de båda fallen från 2002, där företagen sätts i konkurs och 

pengar indrivs innan länsrätten har hunnit pröva frågan. Domstolen framhåller visserligen att 

konkurs skulle ha skett, oavsett skattetillägg eller ej.  

Jag tror att Europadomstolen skulle ha dömt Sverige för brott mot oskuldspresumtionen 

om det i fallen varit skattetilläggen som ensamma startat konkurserna. Därför var åtgärden 

från Sveriges sida, med anstånd för skattetilläggets betalning, en bra lösning. Jag kan inte 

återfinna någon form av rättssäkerhet i att verkställa indrivning innan behörig domstol har 

tagit beslut i tvisten. Skatteverket är ingen domstol och skall inte heller ha de uppgifter och 

den makt som en domstol besitter. Regeringsrätten själv har uttryckt att Skatteverket kan vara 

första instans, just eftersom det finns en rätt till överprövning. När denna överprövningsrätt 

förfaller, genom att handläggningstiderna är för långa eller för att verkställighet sker före 

domstolsprövning, anser jag att ett brott mot artikel 6 har skett. Enligt artikel 6 skall var och 

en ha rätt till domstolsprövning. 

 

I Europadomstolens domar från 2002 tas aldrig frågan angående dubbelbestraffning upp. 

Detta är synd, eftersom ett klargörande i frågan hade varit välkommet. I fall från 2000 har 

regeringsrätten och även Högsta domstolen ansett att skattetillägg och straffrättsliga påföljder 

för oriktig uppgift, är två helt skilda brott. Därav kan den som lämnat oriktig uppgift få sona 

för samma gärning två gånger.  

Jag håller med Linderl och Leidhammar om att dessa två brott är att anse som samma 

brott egentligen och att därför artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet är tillämpligt. Jag är 

ändock tveksam till hur Europadomstolen skulle tillämpa frågan på den specifika situationen. 

I regleringen av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet anges ett förbud mot att just bestraffa 
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samma brott två gånger. Rimligen och även med hänsyn till rättssäkerheten borde denna 

artikel även medföra att ingen skall behöva bestraffas två gånger för samma gärning. 

 

Vad gäller oskuldspresumtionen så sades i RÅ 2000 ref. 66 att domstolen i varje enskilt 

fall måste göra en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning angående om det finns 

förutsättningar att undanröja skattetillägg. Denna formulering är väldigt allmän och egentligen 

inte konkret alls. Vad är nyanserad bedömning och vad är att anse som för restriktivt?  

Under arbetet med uppsatsen har jag inte hittat några nya rättsfall, varför jag inte vet hur 

dessa kriterier skall tolkas. Konstateras kan i alla fall att bedömningen och tolkningsfrågan 

kommer att ligga hos regeringsrätten. Det kan inte anses vara rättssäkert innan regeringsrätten 

har klarlagt rekvisiten, då den enskilde inte kan förutse vad som egentligen menas. 

Vidare tycker jag att det är konstigt att Europadomstolen inte formulerade ytterligare, då 

regeringsrätten nu kan fritt tolka och eventuellt göra så att oskuldspresumtionen inte uppfylls. 

 

Det är lite underligt att skattetilläggsbestämmelserna faller under administrativa 

sanktioner och inte under straffrätten. Ställningstagandet att detta är okey så länge som artikel 

6 uppfylls kan jag helt stödja, även om jag anser att det borde göra hela förfarandet en aning 

komplicerat för dem som skall tillämpa det. Klart står dock att skattetilläggen efter 2004 års 

reglering har närmat sig straffrätt betydligt, exempelvis genom den utökade rätten till 

passivitet.  

Skattetilläggskommittén för prop. 2002/03:106 ansåg att detta inte var tillräckligt, de ville 

att även bevishöjden skulle regleras och anpassas till övrig straffrätt. När nu Europadomstolen 

anser att skattetillägg faller inom kriterierna för brott, kan jag inte annat än hålla med 

kommittén. Varför skulle inte en höjning av bevisnivån kunna ske? Att lämna en oriktig 

uppgift är ett brott, där påföljder finns för att avskräcka och för att bestraffa. Därav anser jag 

att bevisnivån borde vara lika hög som för alla andra brott. Skattetillägget är en stor 

procentandel av den undandragna skatten, varför jag inte finner skäl till en lägre bevisning. 

Det känns inte rimligt att någon oskyldig skall kunna dömas till denna betalning, pga. för låga 

bevisnivåer. 

 

Likabehandling är något som behövs för att rättssäkerheten skall kunna fungera. Det 

verkar dock finnas dåligt med riktlinjer för hur likabehandling görs och regeringsrättens 

domar står emot varandra. Skatteverket är det organ som tagit ansvaret för likabehandlingen 

inom skattetillägg, vilket i och för sig är bra eftersom de är första instans. Det är dock 
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oroväckande att överinstanserna inte har något enhetligt system. Hur ser ett samhälle ut, där 

olika behandlas lika och lika behandlas olika? För att ett samhälle skall kunna klassas som 

rättssäkert behövs en reglering vilken gör att alla behandlas likvärdigt, annars finns ingen 

förutsebarhet inom rättssystemet. Utan förutsebarhet saknas även rättssäkerheten. 

Jag anser att Sverige behöver jobba upp sin likhetsbedömning och skapa fler riktlinjer. 

Vidare är det konstigt att detta inte är ett krav som ställs i artikel 6 Europakonventionen.  

 

Utöver frågorna som diskuterats ovan kan det ifrågasättas hur skattetillägget verkligen 

fungerar i praktiken. Vad händer om handläggarna på Skatteverket anser att det är för 

invecklat och tidskrävande att lägga på skattetillägg? Vem följer upp att dessa handläggare 

faktiskt behandlar alla lika i frågan och inte släpper igenom någon som är trevlig samt 

bedjande om undslippande? Det finns många handläggare runt om i landet och det måste 

nästintill vara omöjligt att få till en enhetlig bedömning. Detta strider mot rättssäkerheten, 

eftersom likhet inför lagen inte uppfylls. 

Ärenden som berör skattetillägg upptas visserligen alltid av skattenämnden, men det kan 

även ifrågasättas om dessa inte blir partiska när de endast lyssnar till handläggarens berättelse. 

En skattebetalare som väljer att överklaga till domstol kommer att få en saklig och rättvis 

bedömning av sin fråga, men hur blir det för de skattebetalare som godtroget accepterar 

Skatteverkets beslut? Rättsäkerhet behöver inte nödvändigtvis betyda att alla ska undslippa 

skattetillägg på samma sätt, utan även att alla skall påföras det på samma sätt. 

En annan synvinkel av praktiken är hur själva bevisningen går tillväga. En skattebetalare 

som lämnar oriktig uppgift, men som senare inte besvarar frågor från Skatteverket kan inte 

tilldömas skattetillägg. För att tilldela någon ett skattetillägg krävs, att sannolika skäl finns för 

att oriktig uppgift har lämnats. De skattebetalare som erkänner att de gör fel blir alltså pålagda 

skattetillägg, medan de som väljer att tiga kan undslippa. Detta måste anses göra ett intrång i 

rättssäkerheten. 

 

Det är mycket möjligt att Europadomstolen vid ett avgörande idag skulle anse att 

skattetilläggen är rättssäkra. Detta gör att svaret på huvudfrågan möjligen kan bli ja. 

Ifrågasättas kan dock ifall detta är tillräckligt. Kanske borde ett demokratiskt land som 

Sverige kräva mer rättssäkerhet än de minimirättigheter som Europakonventionen skyddar? 
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Slutsats 
Genom den nya regleringen av skattetillägg 2004 har Sverige klart ökat sin rättssäkerhet, 

numer finns fler och utökade befrielsegrunder samt en rättighet till anstånd av betalningen. 

Vad gäller den långa handläggningstiden, vilken Sverige kritiserats för i Europadomstolen, 

har det funnits flera diskuterade lösningar. Lagstiftaren har valt att kompensera långa 

handläggningstider med nedsättande av skattetillägget. 

Det finns dock fortfarande källor som hävdar att skattetillägget inte är rättssäkert, deras 

främsta argument är att bevishöjden borde vara lika hög som för övrig straffrätt, att dubbel-

bestraffning faktiskt förekommer samt att bättre lösningar finns för de långa handläggnings-

tiderna. 

Det återstår att se vad den nya utredning kan frambringa samt hur domstolar på nationell 

och internationell nivå kommer att bemöta och bedöma de nya bestämmelserna. I dagsläget 

kan därför inte huvudfrågan i uppsatsen besvaras med ett klart svar. Det kan dock poängteras 

att problemet har uppmärksammats, vilket gör att Sverige är en bra bit på väg för att uppnå 

rättssäkerhet i sin handläggning av skattetillägg. 
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