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Sammanfattning 
 
Enligt Svensk intern rätt kan en skattskyldig som lämnat en oriktig uppgift till 
ledning för taxeringen både påföras skattetillägg genom ett disciplinärt förfarande 
och dömas till straffansvar enligt skattebrottslagen för samma oriktiga uppgift. 
 
Sedan Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953 är vi rättsligt bundna av 
konventionsrätten. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet stadgar bland annat att 
”ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för 
ett brott för vilket han redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med 
lagen och rättegångsordningen i denna stat”. En fråga som uppstår är huruvida 
skattetillägget är förenligt med detta dubbelbestraffningsförbud. 
 
”Brottmålsrättegång” är ett autonomt begrepp. I konventionens mening är skatte-
tilläggsförfarandet därför enligt de flesta experter en brottmålsrättegång på samma 
sätt som ett förfarande utifrån skattebrottslagen är det.  
 
Artikel 4 avser emellertid enbart att någon blir dömd två gånger för ett och samma 
brott snarare än en och samma gärning. Det är fråga om samma brott om de vä-
sentliga rekvisiten är likvärdiga. Stöd för dessa påståenden finns i praxis från 
Högsta domstolen, Regeringsrätten och Europadomstolen. 
 
De flesta experter anser därför att skattetilläggssystemet såsom förekomst är för-
enligt med artikel 4. Vissa menar emellertid att rekvisiten för att dömas för skatte-
förseelse och vårdslös skatteuppgift är så pass lika rekvisiten för att påföras skat-
tetillägg att skattetillägget på dessa punkter riskerar att vara konventionsstridigt. 
Ett slutgiltigt svar på detta kan enbart ges genom en dom i Europadomstolen.   
 
Vissa remissinstanser som har yttrat sig över 1999 år skattetilläggskommittés be-
tänkande anser att även om skattetilläggsreglerna kan anses vara förenliga med 
dubbelbestraffningsförbudet i konventionen så finns det andra skäl att ta hänsyn 
till principen om ne bis in idem. Bland annat anförs att resonemanget bakom slut-
satsen kan vara svårt för den enskilde att förstå och att det inte är förenligt med 
god rättsskipning att kännbara sanktioner kan utdömas i två olika förfaranden när 
de drabbar samma person och i allt väsentligt avser samma gärning. 
 
Författarens uppfattning är att skattetillägget som förekomst inte är konventions-
stridigt men att det vad gäller brotten skatteförseelse och vårdslös skatteuppgift är 
mer osäkert och att Sverige inte skall balansera på gränsen till vad som är fören-
ligt med de mänskliga rättigheterna. För att helt undvika dubbelbestraffning, inte 
bara med hänsyn till Europakonventionen utan även för att upprätthålla en hög 
rättssäkerhetsnivå, borde skattetillägget tillämpas enbart vid lindrigare fel medan 
skattebrottslagen griper in vid allvarligare brott.  
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1 Introduktion 
 
I detta avsnitt redogör jag för bakgrunden till det problem som skall studeras. I 
syftet, som följs av en disposition, preciseras problemet ytterligare. 

1.1  Problembakgrund 
 
När skattetilläggssystemet infördes den 1 januari 1972 var administrativa sanktio-
ner på detta område en nyhet i Sverige. Den tidigare ordningen innebar påförande 
av straffrättsliga sanktioner när en skattskyldig lämnat oriktig uppgift i en dekla-
ration, underlåtit att deklarera eller inte lämnat in deklarationen i rätt tid. För 
straffansvar krävdes att den skattskyldige handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. 
Vid införandet av skattetillägget infördes en princip om strikt ansvar, vilket inne-
bar att rekvisiten grovt oaktsamt eller uppsåtligt togs bort. Huvudsyftet med infö-
randet av skattetillägget var att det skulle ha en preventiv verkan för att garantera 
att de skattskyldiga fullgjorde sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.1 
 
Systemet med skattetillägg har debatterats flitigt alltsedan det infördes. Vid infö-
randet ställde många dels den principiella frågan om skattemyndigheterna borde 
anförtros uppgiften, dels om myndigheterna hade tillräckliga resurser och en 
lämplig organisation för att klara den.2 Debatten har intensifierats ytterligare se-
dan Sveriges inkorporering av Europakonventionens deklaration om de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna år 1995. Debatten har i detta samman-
hang i huvudsak handlat om huruvida skattetillägget är att betrakta som ett straff 
och således omfattas av rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6 samt artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet.  
 
Den 23 juli 2002 avgjorde Europadomstolen två mål rörande skattetillägg. Dom-
stolen konstaterade att skattetillägg utgör ett sådant straff som avses i artikel 6. 
Kortfattat fann domstolen att de svenska skattetilläggen inte kränker oskuldspre-
sumtionen eller att indrivningsåtgärder när skattekravet inte var slutgiltigt fast-
ställt stred mot artikel 6. Däremot fälldes svenska staten i bägge målen för att de 
skattskyldiga inte fått sin sak prövad av domstol inom skälig tid.3 
 
Efter att Europadomstolen har konstaterat att skattetillägget är ett straff, uppstår 
frågan huruvida ett utdömande av en straffrättslig sanktion utifrån skattebrottsla-
gen parallellt med ett utdömande av skattetillägg genom ett administrativt förfa-
rande strider mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. Denna artikel innehåller ett 
förbud mot dubbel lagföring för ett och samma brott (principen ne bis in idem). 
Denna fråga har ännu inte prövats av Europadomstolen vad gäller det svenska 
skattetillägget.  
 
Även om skattetillägget skulle anses vara förenligt med artikel 4, finns det de som 
menar att det finns andra skäl än Sveriges åtagande på grund av Europakonven-

                                                 
1 Prop. 2002/03:26, sid. 50 
2 SOU 2001:25, sid. 71 
3 Janosevic mot Sverige, dom den 23 juli 2002 samt Västberga Taxi och Vulic mot Sverige, dom 
den 23 juli 2002 
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tionen som talar för en reformering av skattetilläggsbestämmelserna där innebör-
den av principen om ne bis in idem ges en vidare innebörd än i artikeln. 
 
Skattetilläggets förhållande till artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet är en mycket 
viktig fråga. 1999 års skattetilläggskommittés särskilde utredare Johan Munck ut-
talar i en artikel i Domareförbundets tidskrift att ”om förbudet mot dubbelbestraff-
ning slår till mot att någon påläggs skattetillägg och döms för skattebrott i skilda pro-
cedurer…är det helt övervägande antalet domar avseende skattebrott konventionsstri-
diga sedan det sjunde tilläggsprotokollet trädde i kraft den 1 november 1988. Sedan 
konventionen den 1 januari 1995 fått giltighet som svensk lag skulle de i så fall även 
vara lagstridiga.”4   
  

1.2  Syfte 
 
Att utreda huruvida de svenska reglerna om skattetillägg är förenliga med princi-
pen om ne bis in idem i första hand såsom den uttrycks i artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet i Europakonventionen. I andra hand är syftet att utreda ifall det 
finns annan anledning att ge innebörden av principen en vidare innebörd än vad 
den ges i Europakonventionen och att anpassa lagstiftningen till denna vidare in-
nebörd. 
 

1.3  Metod 
 
För att besvara den första frågan i syftet – huruvida skattetillägget är förenligt 
med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen – kommer jag att 
tillämpa sedvanlig juridisk metod där jag huvudsakligen utgår från konventions-
texten, svenska rättsfall samt rättsfall från Europadomstolen. Visst stöd kommer 
även att inhämtas i doktrinen. Även betänkandet från 1999 års skattetilläggskom-
mitté, vissa remissvar, regeringens proposition med anledning av betänkandet 
samt lagrådets yttrande kommer att spela en roll – dock inte såsom ”rättskälla” 
utan snarare för att förklara argumentationen bakom nuvarande regler och för att 
söka utvärdera rimligheten i argumentationen. 
 
Den andra frågan i syftet – att utreda ifall det finns andra skäl än Sveriges åtagan-
den enligt Europakonventionen att anpassa skattetilläggsreglerna till principen om 
ne bis in idem – kommer att besvaras med hjälp av remissvaren på Skattetilläggs-
kommitténs betänkande samt doktrinen. 
 

1.4  Disposition 
 
I nästkommande avsnitt ges läsaren en översiktlig inblick i syftet med att införa 
skattetillägget och hur bestämmelserna har förändrats sedan de infördes. Därefter 
presenteras de nuvarande reglerna om skattetillägg enligt taxeringslagen samt 

                                                 
4 Munck, Johan, Tidskrift för Sveriges Domareförbund, Skattetilläggen och Europakonventionen, 
nr. 1 2000 
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brott enligt skattebrottslagen. Slutligen redogörs för vilken kritik som har riktats 
mot skattetillägget i den allmänna debatten. 
I påföljande avsnitt redogörs för innebörden av en princip i allmänhet och princi-
pen om ne bis in idem – förbudet mot dubbel lagföring för ett och samma brott el-
ler en och samma gärning – i synnerhet. Vidare presenteras Europeiska konven-
tionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och hur 
principen om ne bis in idem har konkretiserats i konventionens artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet. Slutligen diskuteras vilka problem som är förknippade med att 
tillämpa konventionsrätten.  
 
I avsnitt 4 diskuteras förhållandet mellan skattetillägget och principen om ne bis 
in idem - i synnerhet utifrån den innebörd principen har fått i konventionsrätten, 
genom att studera rättsfall från både Europadomstolen och svenska domstolar. 
Därefter presenteras 1999 års skattetilläggskommittés betänkande, relevanta re-
missyttranden med anledning av betänkandet, regeringens proposition samt lagrå-
dets kommentarer. Slutligen presenteras och diskuteras andra skäl att ta hänsyn 
till ne bis in idem än Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. 
 
I det sista avsnittet, avsnitt 5, presenterar jag mina slutsatser och egna kommenta-
rer. Dels besvaras syftet såsom det formulerats ovan, dels presenterar jag mina 
egna synpunkter på vilken innebörd principen om ne bis in idem bör ges och hur 
en anpassning av skattetilläggs- och skattebrottsbestämmelserna kan ske till denna 
innebörd. 
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2  Reglerna om skattetillägg 
 
Här presenteras de svenska bestämmelserna om skattetillägg – dess syfte och 
bakgrund, de ursprungliga reglerna, utvecklingen av reglerna fram till idag samt 
den kritik som har framförts mot bestämmelserna i den allmänna debatten. Syftet 
med det senare är att påvisa den stora uppmärksamheten skattetillägget har fått i 
media.  

2.1  Bakgrund och syfte 
 
Skattetilläggssystemet infördes den 1 januari 1972. Administrativa sanktioner var 
då, till skillnad från i exempelvis Finland och Norge, en nyhet på skatteområdet i 
Sverige. Den tidigare ordningen innebar ett straffrättsligt förfarande, i huvudsak 
enligt 1943 års skattestrafflag, som sanktion när en skattskyldig lämnat en oriktig 
uppgift i en deklaration, underlåtit att deklarera eller att lämna in deklarationen i 
rätt tid. För straffansvar krävdes att den skattskyldige handlat grovt oaktsamt eller 
uppsåtligt.5 
 
Det straffrättsliga systemet kritiserades i flera avseenden, inte minst för bristen på 
systematik, likformighet och effektivitet. Idén med ett administrativt sanktionssy-
stem var enligt Skattebrottsutredningen6, som hade till uppgift att utreda ett sy-
stem med skattetillägg, att öka det ekonomiska trycket på de skattskyldiga att 
iaktta skyldigheterna i skatte- och avgiftsförfattningarna. Det skulle göra det möj-
ligt att undanta vissa lindrigare skattebrott från handläggning hos åklagarmyndig-
heterna och domstolarna utan att brotten därmed undgick reaktion. Förfarandet 
skulle bli enklare, snabbare och mindre kostsamt för både samhället och den en-
skilde. Den skam som många upplevde vid ingripande från åklagarmyndigheter-
nas sida skulle försvinna i de fall där det var kriminalpolitiskt meningslöst att 
ingripa med straffåtgärder. Vissa förfaranden, som inte omfattades av det allmän-
na rättsmedvetandet som brott i egentlig mening, kunde därmed avkriminaliseras.7 
 
Remissinstanserna var i stort sett överens om behovet av en mer effektiv skatte-
kontroll och många ansåg att ett administrativt påföljdssystem var praktiskt. Det 
restes dock invändningar av olika skäl om bland annat rättssäkerheten. Dessa in-
vändningar gällde, som nämnts i inledningen, dels den principiella frågan om 
skattemyndigheterna borde anförtros uppgiften, dels om myndigheterna hade till-
räckliga resurser och en lämplig organisation för att klara den.8 
 
Den administrativa sanktionsformen skulle i princip tillämpas parallellt med den 
straffrättsliga. I propositionen9 uttalades att frånsett att en annan ordning skulle bli 
administrativt otymplig fick redan de väsentliga skillnaderna mellan sanktions-
formerna avgift och straff anses utesluta möjligheterna att införa ett system där 
utdömande av straffpåföljd skulle utesluta påföring av skatte- eller avgiftstillägg. 

                                                 
5 SOU 2001:25, sid. 69 
6 SOU 1969:42 
7 SOU 2001:25, sid. 69ff 
8 SOU 2001:25, sid. 71 
9 Prop. 1971:10, sid. 201 



SKATTETILLÄGGET 
och principen om ne bis in idem 

 

 - 5 -

2.1.1  De ursprungliga reglerna 10 
 
Det skatteadministrativa systemet fick ett brett tillämpningsområde. Det infördes i 
fråga om inkomstskatterna, förmögenhetsskatten, mervärdesskatten, punktskatter-
na och socialförsäkringsavgifterna. 
 
För att tillämpningen skulle bli enkel konstruerades reglerna så att om vissa ob-
jektivt konstaterbara fakta förelåg skulle skattetillägg påföras. Subjektiva rekvisit 
i form av uppsåt eller oaktsamhet behövde alltså inte föreligga, vilket utgjorde en 
skillnad jämfört med den tidigare straffrättsliga regleringen. 
 
Skattetillägg skulle påföras dels vid "oriktigt meddelande", dels vid skönstaxe-
ring. Med "oriktigt meddelande" avsågs att den skattskyldige lämnat deklaration 
eller annat skriftligt meddelande till ledning för beskattningen, att meddelandet 
innehöll oriktig uppgift och att detta skulle ha lett till ett lägre skatteuttag om den 
oriktiga uppgiften hade följts vid beskattningen. Skattetillägg skulle i fråga om 
inkomst- och förmögenhetsskatten påföras med 50 procent och i fråga om de indi-
rekta skatterna och arbetsgivaravgifterna med 20 procent av det skatte- eller av-
giftsbelopp som skulle ha undandragits. Uppenbara fel eller en oriktig uppgift 
som den skattskyldige rättat frivilligt skulle inte leda till påförande av skattetill-
lägg. Skattetillägget skulle dessutom kunna efterges om felaktigheten eller under-
låtenheten med hänsyn till den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet 
eller den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller därmed jämförlig omständighet 
var att anse som ursäktlig eller om det belopp som kunde ha undandragits genom 
felaktigheten eller underlåtenheten var att anse som ringa. 
 

2.1.2  Utvecklingen fram till idag 11 
 
Redan år 1975 fick Skattetilläggsutredningen i uppdrag att göra en översyn av 
reglerna i skattetilläggssystemet. Kritik hade riktats mot systemet i olika sam-
manhang, bland annat i motioner i riksdagen och av justitieombudsmannen i den-
nes ämbetesberättelser. Motionärerna ansåg att man borde införa ytterligare befri-
elsegrunder och en möjlighet att jämka skattetillägget. Justitieombudsmannen an-
såg att skattemyndigheterna tillämpade befrielsegrunderna alltför restriktivt. Även 
enskilda organisationer framförde bland annat att det var en svaghet i systemet att 
det saknades möjlighet till nyansering. Sanktionen stod inte i förhållande till för-
seelsens svårighetsgrad utan istället till den skatt som skulle ha undantagits och 
många organisationer menade att sanktionen i normalfallet blev för hård.  
 
Skattetilläggsutredningen resulterade i att lagen ändrades så att skattetillägg skulle 
påföras med lägre procentsats i vissa fall och en ny eftergiftsgrund infördes. Den 
nya eftergiftsgrunden var, till skillnad från de tidigare, inte kopplad till den skatt-
skyldiges person utan till om felaktigheten framstår som ursäktlig med hänsyn till 
uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet.  
 

                                                 
10 SOU 2001:25, sid. 72ff 
11 Ibid 
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Även Skatteförenklingskommittén föreslog år 1988 vissa ändringar i skattetill-
läggsreglerna. Förslagen till ändringar lades dock åt sidan med förklaringen att de 
skulle tas upp i ett senare sammanhang. 
 
En del av de förslag som tidigare lagts fram av Skattetilläggsutredningen och 
Skatteförenklingskommittén bearbetades på nytt inom Finansdepartementet och 
lades till grund för 1991 års förändringar av bestämmelserna om bland annat skat-
tetillägg. Ändringarna gjordes för att anpassa det administrativa sanktionssyste-
met till reformen av inkomst- och förmögenhetsbeskattningen och för att komma 
tillrätta med vissa tillämpningsproblem som hade uppmärksammats.  
 
I propositionen till 1991 års förändringar uttalades att den grundläggande ut-
gångspunkten vid utformningen av skattetilläggssystemet borde vara att det skulle 
uppfattas som rättvist av de skattskyldiga. En annan utgångspunkt var att skatte-
tillägget måste stå i rimlig proportion till den försummelse som den skattskyldige 
har gjort sig skyldig till. Systemet måste därför tillåta ett hänsynstagande till om-
ständigheter i det enskilda fallet. En ytterligare utgångspunkt var att likartade för-
summelser skulle medföra likartade påföljder, samtidigt som systemet måste vara 
enkelt att tillämpa. Mot bakgrund av dessa utgångspunkter utvidgades tillämp-
ningsområdet för skattetillägg till statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pen-
sionsmedel och särskild löneskatt på pensionskostnader. Dessutom infördes en 
lägre uttagsnivå på skatte- och avgiftstillägg för oriktiga uppgifter avseende peri-
odisering eller därmed jämställd fråga. En ny eftergiftsgrund, om det framstod 
som uppenbart oskäligt att påföra skattetillägg, infördes också. Syftet var att ska-
pa en ventil för fall när eftergift inte kunnat medges enligt de tidigare eftergifts-
grunderna. 
 
I och med införandet av skattebetalningslagen 1997 gjordes vissa ändringar av 
skattetilläggsreglerna. Tillämpningsområdet för skattetillägg utvidgades till att 
gälla för arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter att göra skatteavdrag. Ef-
ter framställningar från Riksskatteverket och Sveriges Industriförbund om beho-
vet av vissa förändringar av skattetilläggsreglerna halverades uttagsnivån för skat-
tetillägg vid periodiseringsfel. 
 
1998 utfärdade regeringen ett direktiv om att en särskild kommitté, som kom att 
kallas 1999 års skattetilläggskommitté, skulle göra en förutsättningslös översyn 
av skattetilläggsbestämmelserna, särskilt med avseende på dess förenlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen.12 Utredningen ledde fram till att 
befrielsegrunderna utökades och att den skattskyldige skall beviljas anstånd med 
betalningen om han eller hon överklagat beslutet till länsrätt.  
 
Den grundläggande konstruktionen av de skatteadministrativa sanktionerna finns 
alltså kvar oförändrad. Sedan skattetilläggsreglerna infördes har de förändringar 
som ändå gjorts, till största del inneburit en liberalisering av bestämmelserna ur 
de skattskyldigas perspektiv, särskilt när det gäller befrielsegrunder och uttagsni-
våer. Ändringarna 1992 och 1997 innebar emellertid att tillämpningsområdet ut-
vidgades.13 Syftet med att utvidga tillämpningsområdet var dock, som nämnts 

                                                 
12 Dir. 1998:34 
13 SOU 2001:25, sid. 87 
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ovan, att göra systemet mer likformigt. Att lika fall behandlas lika torde uppfattas 
som rättvist av de flesta skattskyldiga och därmed inte ses som någon skärpning 
av reglerna i negativ bemärkelse.  
 
 
2.2  Dagens skattetilläggsbestämmelser 14 
 
Skattetilläggsbestämmelserna återfinns i flera lagar; 
 

- taxeringslagen (1990:324), 
- skattebetalningslagen (1997:483), 
- tullagen (2000:1281), 
- fordonsskattelagen (1988:327), samt 
- lagen om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga 

(1696:200). 
 
De regler som jag presenterar här är hämtade ur taxeringslagen. Skillnaderna från 
de övriga lagarna är dock endast marginella. För övrigt är de regler som presente-
ras de nu gällande, det vill säga så som de kommit att utformas efter Skattetill-
läggskommitténs förslag.  
 

2.2.1  Grunder för påförande (5 kap. 1-2 §§ TL) 
 
Liksom enligt de ursprungliga reglerna, påförs skattetillägg om den skattskyldige 
till ledning för taxeringen på annat sätt än muntligen lämnat oriktig uppgift, som 
skulle ha lett till för låg skatt om den hade godtagits. Även underlåtenhet att läm-
na en uppgift till ledning för taxeringen kan anses utgöra en oriktig uppgift. 
 
Skattetillägg tas också ut vid underlåtenhet att lämna deklaration eller om inkomst 
eller förmögenhet på grund av brister i deklarationen eller i underlaget måste upp-
skattas efter annan grund (skönstaxering). 
 
Viktigt att notera är att det räcker med att det objektiva rekvisitet oriktig uppgift 
föreligger för att den skattskyldige skall påföras skattetillägg. Det spelar alltså 
ingen roll huruvida den oriktiga uppgiften lämnats med uppsåt eller på grund av 
oaktsamhet. 
 

2.2.2  Situationer där skattetillägg inte skall tas ut (5 kap. 8 § TL) 
 
Skattetillägg skall inte tas ut vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som 
uppenbart framgår av deklarationen eller något annat meddelande från den skatt-
skyldige som inte är muntligt. Detsamma gäller om den oriktiga uppgiften har rät-
tats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrolluppgift som arbetsgivare med 
flera skall lämna.  
 
                                                 
14 Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2004, sid. 260 samt Skatteregler för privatpersoner, 
sid. 59 
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Skattetillägg tas inte heller ut om avvikelsen avser bedömning av ett yrkande och 
avvikelsen inte gäller någon uppgift i sak. Med detta, som huvudsakligen är aktu-
ellt vid privatpersoners årliga självdeklaration, menas att den skattskyldige kor-
rekt har återgivit de faktiska omständigheterna men gjort en felaktig bedömning 
av de rättsliga konsekvenserna. Vidare skall skattetillägg inte heller tas ut om den 
skattskyldige frivilligt har rättat en oriktig uppgift. Om Skatteverket däremot 
kommit så långt i kontrollen att man har begärt upplysningar från den skattskyldi-
ge, bör möjlighet att göra en frivillig rättelse inte längre föreligga.  
 
Den slutliga situationen när skattetillägg inte skall tas ut är om det skattebelopp 
som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetyd-
ligt. Med obetydligt avses i detta sammanhang ett belopp motsvarande 10 procent 
av basbeloppet15, vilket år 2005 respektive år 2006 motsvarar 3 940 kr respektive 
3 970 kr16. 
 

2.2.3  Befrielsegrunder (5 kap. 14 § TL) 
 
De så kallade befrielsegrunderna utgör ett subjektivt inslag vid påförande av skat-
tetillägg. Som nämnts tidigare har befrielsegrunderna utökats sedan skattetilläggs-
systemet infördes. De senaste förändringarna skedde efter Skattetilläggskommit-
téns utredning och tillämpades första gången vid 2004 års taxering. 
 
Den skattskyldige kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om felaktigheten 
eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om ett uttag av avgiften med 
fullt belopp annars skulle vara oskäligt. 
 
Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäkt-
lig beaktas särskilt om denna kan antas ha stått i samband med den skattskyldiges 
ålder, hälsa eller liknande förhållanden, eller om den skattskyldige har felbedömt 
en svårtolkad skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena eller om 
den är föranledd av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. 
 
Detsamma gäller om ett uttag av avgiften med fullt belopp annars skulle vara 
oskäligt med hänsyn särskilt till om avgiften inte står i rimlig proportion till felak-
tigheten eller underlåtenheten eller om en oskäligt lång tid förflutit efter det att 
Skatteverket funnit att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att denna 
kan lastas för dröjsmålet, eller felaktigheten eller underlåtenheten även har med-
fört att den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen.  
 
Den sistnämnda bestämmelsen infördes efter Skattetilläggskommitténs utredning 
och är den bestämmelse som har störst relevans med avseende på dubbelbestraff-
ningsförbudet i Europakonventionen. Bestämmelsen innebär helt eller delvis att 
dubbelbestraffning inte kan uppkomma genom att den skattskyldige påförs skatte-
tillägg efter att han blivit dömd till ansvar för skattebrott. Även om resultatet av 
bestämmelsen blir att dubbelbestraffning helt eller delvis hindras är det emellertid 
inte syftet med regeln. Enligt propositionen syftar regleringen till att undvika att 

                                                 
15 Skatteverkets ställningstagande, Dnr 130 358414-05/111 
16 http://www.regeringen.se/sb/d/5871/a/49106, 2005-11-18 
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den sammanlagda påföljdsbördan för den skattskyldige blir orimligt tung. Jag 
återkommer till detta i avsnitt 4. 
 
En annan viktig förändring av bestämmelserna efter Skattetilläggskommitténs ut-
redning är möjligheten till delvis befrielse från skattetillägg. Vid delvis befrielse 
skall avgiften sättas ned till hälften eller till en fjärdedel. Den tidigare ordningen 
innebar “allt eller inget”. Var förutsättningarna för att ta ut skattetillägg uppfyllda 
skulle också fullt belopp beräknas. Lagändringen syftar till att komma ifrån den 
stelbenthet som systemet i detta avseende tidigare innebar. Delvis befrielse kan 
komma i fråga till exempel när omständigheterna är av det slaget att frågan om 
skattetillägg skall utgå är ett gränsfall.17  
 

2.2.4  Beräkning av skattetillägg (5 kap. 4-7 §§ TL) 
 
Skattetillägg påförs med 40 procent av skatten på det undanhållna beloppet. I frå-
ga om mervärdesskatt tas skattetillägg ut med 20 procent av den skatt som felak-
tigt skulle ha tillgodoräknats. Har skönstaxering skett, påförs skattetillägg med 
40 procent av den skatt som till följd av skönstaxeringen påförts utöver den skatt 
som annars skulle ha påförts den skattskyldige. 
 
När den oriktiga uppgiften hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial 
som normalt är tillgängligt och som varit tillgängligt för Skatteverket före utgång-
en av november månad taxeringsåret, sänks beräkningsprocenten från 20 respek-
tive 10 procent (vid mervärdesskatt) till 10 respektive 5 procent av den undan-
dragna skatten. Skälet till de sänkta procentsatserna är att det ytterligare skall 
komma den skattskyldige tillgodo att den oriktiga uppgiften har kunnat rättas med 
ledning av sådant kontrollmaterial som normalt finns tillgängligt för Skatteverket. 
Bestämmelsen gäller i första hand annat kontrollmaterial än kontrolluppgifter. I 
de fall den oriktiga uppgiften har eller hade kunnat rättas med ledning av en kon-
trolluppgift skall skattetillägg, som nämnts ovan, över huvudtaget inte tas ut. 
 
Vid periodiseringsfel, det vill säga när en inkomst respektive en utgift eller ingå-
ende respektive utgående mervärdesskatt redovisats i fel period, utgår skattetill-
lägg med 10 procent vid fråga om inkomstskatt och med 5 procent vid fråga om 
mervärdesskatt.  
 

2.2.5  Beslut fattas av skattenämnd 18 
 
Det rent praktiska förfarandet hos Skatteverket vid påförande av skattetillägg går 
till så att myndigheten först konstaterar att den objektiva grunden för att påföra 
skattetillägg föreligger, det vill säga att det är fråga om en oriktig uppgift och att 
situationen inte är sådan att skattetillägg inte skall påföras (avsnitt 2.4.2 ovan). 
Därefter utreds huruvida någon av befrielsegrunderna är tillämpliga.  
 

                                                 
17 Prop. 2002/03:106, sid. 239f 
18 Praxis enligt Skatteverkets hantering. 
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Om utredaren eller handläggaren i det aktuella ärendet finner grund för att påföra 
skattetillägg och att någon av befrielsegrunderna inte är tillämplig, underrättas 
den skattskyldige om att Skatteverket överväger att påföra skattetillägg. Den 
skattskyldige har därefter en viss tid att inkomma med invändningar mot övervä-
gandet. När svarsfristen har löpt ut eller då svar har inkommit, föredrar utredaren 
eller handläggaren ärendet i en så kallad skattenämnd som sedan beslutar i ären-
det. Skattenämnden utgörs av en tjänsteman från Skatteverket som fungerar som 
skattenämndsordförande samt sex folkvalda kommunalpolitiker. Den skattskyldi-
ge har möjlighet att inställa sig personligen vid denna föredragning.    
 

2.3  Skattebrottslagen 
 
Som konstaterats tidigare kan den skattskyldige, förutom att påföras skattetillägg, 
även åtalas för lämnandet av en oriktig uppgift utifrån skattebrottslagen19. Som 
kommer att påvisas senare, är rekvisiten för dessa brott i jämförelse med rekvisi-
ten för att påföras skattetillägg av intresse för skattetilläggets förhållande till arti-
kel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. Jag presenterar därför de relevanta delarna 
av reglerna för skattebrott, skatteförseelse, grovt skattebrott samt vårdslös skatte-
uppgift. Skattebrott benämndes tidigare skattebedrägeri. I vissa delar av uppsatsen 
använder jag den äldre benämningen, då jag även inkluderar grovt skattebrott. Jag 
presenterar även den så kallade åtalsprövningsregeln i 13 §, som jag återkommer 
till. 
 

2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 
myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift el-
ler annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt un-
dandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom 
själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. 
 
3 § Om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, döms för skatteförseelse till 
böter. 
 
4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till 
fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
    
5 § Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift 
till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det all-
männa eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan 
döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
13 § Åtal för brott enligt 3 § får väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl. 
 

 
Att lämna en oriktig uppgift kan även leda till andra brott i brottsbalken, exem-
pelvis bokföringsbrott. Det är dock endast skattebrottslagen som behandlas av 
Skattetilläggskommittén och senare instanser.  

 
 

   
 

                                                 
19 SFS (1971:69) 
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2.4  Den allmänna debatten 
 
Skattetillägget har diskuterats och kritiserats flitigt de senaste åren. Kritikerna har 
främst menat att systemet med skattetillägg är för schablonartat och slår godtyck-
ligt. Många har också ifrågasatt det faktum att den skattskyldige kan bestraffas två 
gånger för en och samma gärning.20 
 
Börje Leidhammar, skattejurist och adj. professor, kräver i en debattartikel i Da-
gens Industri att regeringen skall ”slopa dubbelbestraffningen, sänka skattetilläg-
gen, slopa skattetilläggen vid skönstaxering när deklaration inte lämnats, och in-
föra krav på uppsåt eller vårdslöshet för skattetillägg”. Det skulle, enligt Leid-
hammar, ge ökad rättssäkerhet utan att berättigade krav på effektivitet behöver ef-
tersättas.21  
 
I medlemstidningen Sunt Förnuft skriver Skattebetalarnas förening att Skattever-
ket inte omedelbart utan domstolsprövning skall kunna inkräva skattefordringar 
och skattetillägg. Artikelförfattaren fortsätter med ”Dubbelbestraffningen - att den 
skattskyldige kan dömas till både skattetillägg i länsrätten och böter eller fängelse 
i allmän domstol för en och samma gärning - måste omedelbart avskaffas.  Skat-
temyndigheten måste tvingas att välja en av två åtalsvägar.” Detta skrevs innan 
regeringen lade fram sin proposition, vilken som bekant ledde till att den skatt-
skyldige kan beviljas anstånd med betalningen om han eller hon överklagar till 
domstol. Problemet med dubbelbestraffningen står dock kvar.22 
 
Det finns förstås en större vilja att författa tidnings- och debattartiklar om ett om-
råde som författaren vill förändra än något denne önskar bevara. Det innebär att 
man som läsare lätt kan få en skev uppfattning om folkopinionen ifall man låter 
de kritiska artiklarnas överrespresentation generaliseras till hela populationen. 
Trots denna vetskap, tycker jag det är slående att jag trots intensiv sökning inte 
har lyckats finna en enda debatt- eller tidningsartikel som går till försvar för sy-
stemet med skattetillägg, samtidigt som det finns en uppsjö artiklar som går till 
angrepp mot det. 

                                                 
20 Jfr bl.a. Straffskatt ses över, Dagens Nyheter, 2002-12-24, Debatt: Sverige uppfyller inte EU:s 
krav på rättssäkerhet, Dagens Industri, 2000-10-12, Skattetilläggen, arvsskatten - förmögenhets-
skatten nästa, Sunt Förnuft, 2003-02-05. 
21 Debatt: Oriktig tillämpning av skattetillägg?, Dagens Industri, 2002-10-04. 
22 Skattetilläggen, arvsskatten - förmögenhetsskatten nästa, Sunt Förnuft, 2003-02-05. 
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3  Principen om ne bis in idem 
 
I detta avsnitt presenteras principen om ne bis in idem. Först förklaras innebör-
den av en rättsprincip i allmänhet, därefter principen om ne bis in idem och slut-
ligen principen så som den kommer till uttryck i Europakonventionen. 

3.1  Vad är en princip? 
 
En princip är enligt rättsfilosofen Dworkin en norm som ger vägledning och bör 
följas. För att förstå innebörden av en princip bör en jämförelse med betydelsen 
av en regel göras. En regel skall i motsats till en princip följas och utgör ett defini-
tivt skäl för eller emot en viss lösning. En princip däremot, kan vara bindande 
men behöver inte alltid tillämpas. Anledningen till det är att olika principer kan 
strida mot varandra vilket innebär att de måste sammanjämkas eller att någon av 
principerna ges företräde.23 
 
De principer som kan utläsas ur en lagregel väger förstås tyngst, men även princi-
per som har fått acceptans i rättspraxis eller branschsedvana har ett värde. Därmed 
kan det ses som att en princip utgör en uppfattning om rättvisa som bygger på den 
positiva rätten.24 
 
Principer har debatterats livligt inom den moderna rättsfilosofin. Debatten försvå-
ras av att ordet ”princip” är vagt och måhända till och med mångtydigt. Vissa 
principer, såsom jämlikhetsprinciperna och frihetsprinciperna, är att ses som ideal 
medan andra vedertagna rättsprinciper, såsom avtalsfrihet, snarare är utgångs-
punkter för juridiskt resonemang och för bedömningen av olika avtalsrättsliga 
frågor. Den tidigare betydelsen av princip uppställer ett ideal som kan förverkli-
gas till en viss grad, således mer eller mindre. Sådana principer kallas för värde-
principer. Vissa av dessa värdeprinciper kännetecknar en demokratisk rättsstat, 
till exempel likhet inför lagen, domstolarnas oavhängighet, fri åsiktsbildning, 
myndighetsutövningens anpassning till medborgarnas intressen och medborgarnas 
kontroll över politiska beslut. Andra värdeprinciper återfinns bland annat inom 
processrätten och straffrätten i form av exempelvis principen att båda parter måste 
höras, oskyldighetspresumtion i brottmål, legalitetsprincipen med flera.25 
 

3.2  Ne bis in idem 
 
Principen ”ne bis in idem” – inte två gånger samma sak – är en princip enligt vil-
ken ingen bör åtalas eller dömas två gånger för samma gärning på grundval av 
samma eller väsentligen samma handlingar och omständigheter. Förbudet mot 
dubbel lagföring har fastställts som en individuell rättighet i internationella rätts-
liga instrument om mänskliga rättigheter, exempelvis i Europeiska unionens stad-
ga om de grundläggande rättigheterna och i Europeiska konventionen om skydd 
                                                 
23 Simmonds, Nigel E, Juridiska principfrågor, sid. 103ff 
24 Dotevall, Rolf, Ekvivalensprincipen och jämkning av ett långvarigt avtal, SvJT 2002, sid. 
441ff. 
25 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, sid. 75ff 
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för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  Principen är att 
betrakta som ett grundläggande skydd mot förtryck av människor genom miss-
bruk av statsmakten, och icke-efterlevnad av denna princip är, enligt utskottet för 
rättsliga frågor och den inre marknaden i Europaparlamentet, ”ett tydligt tecken 
på att rättsstatsprincipen har åsidosatts och att själva rättsstatens karaktär har un-
dergrävts”. 26 
 

3.3  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

3.3.1  Allmänt om konventionen 
 
Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är en 
konvention tillkommen på initiativ av Europarådet. Redan år 1948 hade FN:s ge-
neralförsamling antagit en universell förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Syftet med Europakonventionen var att skapa effektiva garantier för individen i 
fråga om åtnjutandet av en rad av de rättigheter som FN:s förklaring innehöll. Eu-
ropakonventionen täcker dock ett mindre område än FN:s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.  
 

3.3.2  Konventionens artiklar och tilläggsprotokoll 
 
Europakonventionen består av en förklaring och 66 artiklar. Konventionen är 
uppdelad i fem avdelningar. Avdelning I (art. 2-18) innehåller de materiella be-
stämmelserna om rättigheter och friheter; rätten till liv (art. 2), förbud mot tortyr 
samt omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning (art. 3), förbud mot 
slaveri, träldom och tvångsarbete (art. 4), rätten till frihet och personlig säkerhet 
(art. 5), rätten till domstolsprövning och garantier i domstolsförfarandet (art. 6), 
förbud mot att döma till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar (art. 
7), rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens (art. 8), rät-
ten till tanke-, samvets- och religionsfrihet (art. 9), rätten till yttrandefrihet (art. 
10), rätten till församlings- och föreningsfrihet (art. 11), rätten att ingå äktenskap 
och bilda familj (art. 12), rätten till ett effektivt rättsmedel (art. 13) samt förbud 
mot diskriminering (art. 14). 
 
Artiklarna 15-18 innehåller bestämmelser om möjlighet för staterna att vid vissa 
situationer göra inskränkningar i rättigheterna. Avdelning II består av en artikel 
som behandlar upprättandet av en europeisk kommission och en europeisk dom-
stol för de mänskliga rättigheterna. Avdelning III innehåller regler om kommis-
sionen och avdelning IV innehåller regler om domstolen. Avdelning V innehåller 
regler rörande förhållandet mellan deltagarstaterna och Europarådet, konventio-
nens förhållande till nationell lagstiftning, ratifikationsbestämmelser och bestäm-
melser om uppsägning och ikraftträdande.  
 

                                                 
26 Yttrande från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, 2003/0811(CNS) 
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Europakonventionen har senare kompletterats med elva tilläggsprotokoll. I fyra 
av dessa har nya rättigheter tillfogats; skydd för äganderätten och rätten till un-
dervisning och fria val (första tilläggsprotokollet från 1952), förbud mot frihetsbe-
rövande enbart på grund av oförmåga att fullgöra avtalad förpliktelse, rätten till 
personlig rörelsefrihet, rätten att vistas i sitt hemland, förbud mot kollektiv utvis-
ning av utlänningar (fjärde tilläggsprotokollet från 1963), förbud mot dödsstraff i 
fredstid (sjätte tilläggsprotokollet från 1983) och rätten till förfarandegarantier i 
utvisningsärenden, rätten att överklaga straffdom, rätten till ersättning vid oriktig 
straffdom, förbud mot nytt åtal och ny bestraffning för brott som redan prövats i 
tidigare rättegång och makars rätt till likabehandling under äktenskap och vid dess 
upplösning (sjunde tilläggsprotokollet från 1984).27 Övriga tilläggsprotokoll be-
handlar i huvudsak förfarandet inför Europeiska domstolen. 
 

3.3.3  Efterlevnadskontroll 28 
 
Det system som inrättades för att kontrollera efterlevnaden av Europakonventio-
nen byggde tidigare på två organ, den europeiska kommissionen för de mänskliga 
rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Detta 
system har reformerats och de två organen har slagits ihop till en domstol som har 
hela ansvaret för prövningen av klagomålen. Europadomstolen behandlar både 
mellanstatliga mål och enskilda klagomål. Rätten för enskilda att klaga gäller mot 
alla konventionsstater.  
 
Europadomstolens avgöranden är slutliga och bindande för medlemsstaterna. Ef-
terlevnaden av domarna övervakas av Europarådets ministerkommitté. 
 

3.3.4  Konstitutionell status 
 
Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 och erkände samtidigt den indivi-
duella klagorätten. Den officiella ståndpunkten var vid denna tidpunkt att Sverige 
uppfyllde konventionens krav. Denna uppfattning har med tiden kommit att fram-
stå som inte alldeles korrekt, då Sverige vid ett flertal tillfällen har fällts för brott 
mot konventionen. En förklaring är att Europakommissionen och Europadomsto-
len genom sin tolkning kommit att ge vissa av konventionens artiklar en innebörd 
som inte kunde förutses vid tillträdandet.29 Till följd av Europadomstolens avgö-
randen har svensk lagstiftning i större eller mindre utsträckning anpassats till Eu-
ropakonventionens krav.  
 
Trots Sveriges konventionsvänliga rättstillämpning blev det med tiden besvärande 
att man inte tillämpade konventionen direkt i den interna rättskipningen. I flertalet 
konventionsstater var konventionen en del av den interna rätten. 1991 tillsatte re-
geringen en utredning för att studera frågor kring bland annat utvidgat skydd för 
grundläggande fri- och rättigheter. Fri- och rättighetskommittén, som kommittén 
kom att heta, föreslog att Europakonventionen skulle införlivas med svensk rätt. 

                                                 
27 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid. 18 
28 Prop. 2002/03:106, sid. 60 
29 SOU 1993:40 sid. 17 
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Åtgärden var ”en markering av konventionens betydelse i vårt land och klargör 
dess status inom den inhemska rätten”. Införlivningen skulle också skapa ”ett ut-
tryckligt underlag att direkt tillämpa konventionen”.30 Europakonventionen in-
korporerades i svensk rätt genom lagen om den europeiska konventionen angåen-
de skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna31. Lagen 
trädde i kraft den 1 januari 1995. I lagen föreskrivs att Europakonventionen skall 
gälla som lag i Sverige, vilket innebär att den är direkt tillämplig här i landet. 
 
Vid sidan av att Europakonventionen inkorporerades i svensk lagstiftning genom 
vanlig lag, infördes i regeringsformens 2 kap. 23 § en bestämmelse om att lag el-
ler annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
Europakonventionen. Denna bestämmelse är tänkt som en markering av konven-
tionens särskilda betydelse och ger möjlighet att sätta en konventionsstridig före-
skrift åt sidan med stöd av lagprövningsregeln i 11 kap. 14 § regeringsformen.32 
 

3.3.5  Svårigheten att tillämpa konventionsrätten 
 
Många av begreppen som används i konventionen har en autonom karaktär, det 
vill säga de har en gemensam innebörd i samtliga konventionsstater oberoende av 
den rättsliga klassificeringen i den enskilda staten. Syftet med att ge ett begrepp 
en autonom innebörd är att hindra konventionsstaterna från att kringgå sina för-
pliktelser genom att definiera bort olika företeelser från de olika artiklarnas till-
lämpningsområde. Jag återkommer kring detta senare, då jag behandlar frågan om 
begreppet ”brottmålsrättegång” i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet skall ges en 
autonom innebörd eller inte. 
 
Nationella domstolar kan ibland ha svårigheter att tolka autonoma begrepp, fram-
förallt att förutse om en viss företeelse faller inom eller utom tillämpningsområdet 
för en viss artikel. Svårigheten beror dels på att konventionsförpliktelser kan för-
ändras genom årens lopp (eftersom Europadomstolen använder en teleologisk lag-
tolkningsmetod), dels att domstolen ofta använder sig av en sammanvägningstek-
nik där det av domskälen kan vara svårt att utläsa hur stor betydelse olika faktorer 
har tillmätts.33 
 

3.3.6  Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 
 
I sjunde tilläggsprotokollet har genom artikel 4 införts en bestämmelse som inne-
bär ett principiellt förbud mot nytt åtal i samma stat efter en slutlig dom för ett 
brott.  
 
 
 
 

                                                 
30 SOU 1993:40 sid. 123-124, Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid. 43 
31 SFS 1994:1219 
32 SOU 1993:40, sid. 127f 
33 Cameron, Iain, Skattetilläggen och Europakonventionen, sid. 746 
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Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet har följande lydelse på svenska. 
 

1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för 
ett brott för vilket han redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med 
lagen och rättegångsordningen i denna stat. 
 
2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot att målet tas 
upp på nytt i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om 
det föreligger bevis om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt 
fel har begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången 
i målet. 
 
3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen. 
 

Principen om ne bis in idem torde, enligt min slutsats, med tidigare anförda defi-
nition (se avsnitt 3.2) anses utgöra en så kallad värdeprincip, som utgör ett slags 
ideal för en rättsstat. Det faktum att den har konkretiserats i lag genom Sveriges 
inkorporering av Europakonventionen innebär att principen har erhållit status som 
en rättsligt bindande sådan. 
 
Förbudet mot dubbel lagföring finns även stadgad i den interna rätten genom 
30 kap. 9 § i rättegångsbalken. Den bestämmelsen är dock inte tillämplig på skat-
tetillägget eftersom den avser dubbla brottsmålsförfaranden och sanktionssyste-
met med skattetillägg utgör ett administrativt förfarande enligt svensk rätt. Princi-
pen finns även i artikel 14 punkt 7 i 1966 års FN-konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter.  
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4  Skattetillägget och principen ne bis in idem 
 
I detta avsnitt redogörs för och analyseras dels skattetilläggets förhållande till 
dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen, dels skattetilläggets förhål-
lande till principen om ne bis in idem i andra sammanhang än vid en jämförelse 
med konventionsrätten. 

4.1  Skattetilläggets förhållande till artikel 4 i sjunde tilläggspro-
tokollet 
 
Som nämnts i tidigare avsnitt handlar en stor del av den allmänna debatten om hu-
ruvida det är moraliskt rätt med ett system som kan innebära att samma gärning 
bestraffas två gånger och ifall detta faktum är förenligt med dubbelbestraffnings-
förbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. 
 
Även i vetenskapliga tidskrifter såsom Svensk Juristtidning, Svensk Skattetid-
ning, Skattenytt med flera har frågan behandlats av akademiker och yrkesverk-
samma jurister. Jag återkommer till ett par av dessa i ett senare avsnitt. 
 
I det följande kommer jag att i kort referera samt diskutera kring några relevanta 
rättsfall från Europadomstolen och de svenska domstolarna där dubbelbestraff-
ningsförbudet har behandlats. Efter det kommer jag att presentera och föra en dis-
kussion kring Skattetilläggskommitténs betänkande, de remissvar på betänkandet 
som berör dubbelbestraffningsproblematiken samt regeringens proposition och 
Lagrådets yttrande.  
 

4.1.1  Problemet34 
 
Som påvisats ovan utgör enligt tidigare och nuvarande regler den omständigheten 
att skattetillägg påförts inte något hinder mot att den skattskyldige åtalas vid all-
män domstol för skattebrott, skatteförseelse eller vårdslös skatteuppgift med an-
ledning av den oriktiga uppgift som föranlett skattetillägget, eftersom det i det ena 
fallet rör sig om en administrativ sanktion och i det andra om en straffrättslig på-
följd. I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet finns, som redan nämnts, emellertid 
ett förbud mot dubbelbestraffning. 
 
Eftersom skyddet i artikel 4 punkt 1 är begränsat till straffrättsliga förfaranden 
mot en person gäller, enligt den officiella kommentaren till tilläggsprotokollet35, 
att bestämmelsen inte hindrar att den dömde beträffande samma gärning kan bli 
föremål för förfarande av annan karaktär, till exempel ett disciplinärt förfarande. 
Med anledning av detta är det lätt att tro att ett straffrättsligt förfarande för exem-
pelvis skattebrott parallellt med ett disciplinärt förfarande med skattetillägg är 
fullt tillåtet enligt konventionen. 

                                                 
34 SOU 2001:25, sid. 208ff 
35 Explanatory report on Protocol No 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedom, Strasbourg 1985 
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De flesta experter är emellertid numer överens om att ”brottmålsprocess” är ett 
autonomt begrepp, vilket innebär att det inte spelar någon avgörande betydelse för 
tolkningen huruvida konventionsstaterna i sina nationella rättsordningar klassifi-
cerar ett förfarande som en brottmålsrättegång eller inte. Det spelar således ingen 
roll för bedömningen av de svenska skattetilläggsbestämmelserna att de i den in-
terna rätten inte räknas till straffrätten. Det vitala är istället vad som är en brott-
målsrättegång enligt artikeln.36 I doktrinen och i rättspraxis finns stöd för att det 
svenska skattetilläggsförfarandet utgör en sådan brottmålsprocess som avses i ar-
tikeln. 
 
Med denna vetskap kan det istället vara lätt att tro att artikel 4 tveklöst förbjuder 
att någon både påförs skattetillägg och döms till ansvar utifrån skattebrottslagen 
för samma oriktiga uppgift. Artikeln förbjuder enligt ordalydelsen emellertid en-
bart att någon ställs till ansvar i en brottmålsrättegång för ett och samma brott. 
Följande rättsfall från Europadomstolen, Högsta domstolen samt Regeringsrätten 
påvisar detta förhållande och vad som avgör om en gärning är att betrakta som ett 
och samma brott eller om det är fråga om flera brott. 
 

4.1.2  Rättsfall från Europadomstolen 
 

4.1.2.1  Ponsetti och Chesnel mot Frankrike37 
 
I fallet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, som är ett beslut om prövningstill-
stånd, behandlar Europadomstolen frågan huruvida skattetillägg och dom avseen-
de skattebedrägeri utgör straff för ett och samma brott. 
 
Ponsetti och Chesnel hade under vissa år inte lämnat in självdeklarationer och 
momsdeklarationer i tid. Skattemyndigheten gjorde revision, vilket bland annat 
resulterade i att de påfördes skattetillägg för underlåtenheten att lämna in deklara-
tioner. Dessutom åtalades och dömdes såväl Ponsetti som Chesnel för skattebe-
drägeri. 
 
I Europadomstolen hävdade Ponsetti och Chesnel att det faktum att de både på-
förts skattetillägg och dömts för skattebedrägeri innebär att de straffats två gånger 
för ett och samma brott.  
 
Europadomstolen hänvisade till att det av rättspraxis i den Franska domstolen 
framgår att även om det inte är nödvändigt att handlingarna har begåtts med upp-
såt för att de skall falla in under gärningsbeskrivningen för skattebedrägeri, måste 
den anklagade ändå ”medvetet” ha underlåtit att lämna in självdeklaration inom 
föreskriven tid. För att påföras skattetillägg räcker det däremot med att självdekla-
rationen inte lämnats i tid. Europadomstolen fann därmed att de grundläggande 
rekvisiten för skattebedrägeri skiljer sig från dem som gäller för en överträdelse 
som leder till skattetillägg. Därmed ansåg domstolen att de två aktuella bestäm-
melserna i den franska taxeringslagen inte reglerar samma brott och att artikel 4 i 

                                                 
36 Se bl.a. Cameron, I, Skattetilläggen och Europakonventionen, sid. 746f 
37 Domar den 14 september 1999, målnr. 36855/97 och 41731/98  
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sjunde tilläggsprotokollet därför inte är tillämplig. Domstolen ansåg att klagomå-
len var uppenbart ogrundade och beslöt därför att inte ta upp målen till prövning i 
sak. 
 
Slutsatsen man kan dra av detta mål torde dels vara att artikel 4 syftar till att und-
vika dubbel bestraffning för ett och samma brott, snarare än en och samma gär-
ning, dels att om rekvisiten för de två brotten skiljer sig åt så är det fråga om två 
olika brott. 
 

4.1.2.2  Franz Fischer mot Österrike38 
 
Franz Fischer hade varit inblandad i en trafikolycka där han alkoholpåverkad 
krockade med en cyklist. Han ålades ett bötesstraff för att ha kört bil onykter och 
dömdes senare till fängelse av domstol för att han orsakat cyklistens död. Den 
omständigheten att han framfört sitt fordon under alkoholpåverkan utgjorde en 
straffskärpande omständighet. 
 
För att besvara frågan huruvida Franz Fischer, i strid med artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet, hade åtalats och dömts två gånger för ett och samma brott, an-
förde Europadomstolen att den måste undersöka om de två brotten har samma vä-
sentliga rekvisit eller inte. Domstolen för alltså samma resonemang i detta mål 
som i Ponsetti och Chesnel mot Frankrike. 
 
Europadomstolen fann att förutsättningarna för brottet rattonykterhet som bestraf-
fades genom böter och den straffskärpande omständigheten för fängelsestraffet i 
väsentliga delar överensstämde med varandra. Domstolens slutsats blev således 
att Fischer dömts två gånger för ett och samma brott och att artikel 4 inte hade re-
spekterats. 
 
Domskälen i detta mål förstärker, enligt min mening, rimligheten i slutsatsen som 
drogs av fallet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike – att artikel 4 syftar till att 
undvika dubbel bestraffning för ett och samma brott, snarare än en och samma 
gärning, samt att om rekvisiten för de två brotten skiljer sig åt så är det fråga om 
två olika brott. I detta fall var dock de väsentliga rekvisiten likvärdiga för de två 
brotten, varför Europadomstolen drog slutsatsen att det var fråga om ett och sam-
ma brott och att dubbelbestraffningsförbudet därmed hade kränkts. 
 

4.1.3  Rättsfall från Högsta domstolen och Regeringsrätten 
 

4.1.3.1  HD:s dom den 29 november 2000 39 
 
I sitt avgörande den 29 november 2000 hade Högsta domstolen att avgöra huruvi-
da artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet utgjorde hinder mot att en person som ti-
digare påförts skattetillägg även döms för skattebedrägeri. 

                                                 
38 Dom den 29 maj 2001, målnr. 37950/97 
39 NJA 2000 s. 622 
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Domstolen anmärker att artikel 4 avser brott och inte gärning. Detta skulle inne-
bära att konventionen inte hindrar ett nytt åtal för samma gärning, om det nya åta-
let avser ett annat brott än det som personen ifråga påförts skattetillägg för (ob-
servera att jag här använder begreppet ”brott” för gärningen som leder till skatte-
tillägg eftersom en oriktig uppgift på grund av rättsföljden är att betrakta som ett 
brott enligt konventionen trots att vår interna rätt inte klassificerar det som ett 
brott).  
 
Högsta domstolen konstaterar att påförande av skattetillägg varken kräver uppsåt 
eller oaktsamhet medan ett av rekvisiten för att dömas för skattebedrägeri däremot 
kräver uppsåt. I likhet med fallet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike finner högs-
ta domstolen därmed att skattebedrägeri och skattetillägg till följd av oriktig upp-
gift utgör två olika brott och att det därför inte är konventionsstridigt att döma nå-
gon för skattebedrägeri efter att personen ifråga påförts skattetillägg. 
 

4.1.3.2  Regeringsrättens dom den 13 september 200240 
 
I detta mål prövar Regeringsrätten frågan om artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 
utgör hinder att låta ett påfört skattetillägg bestå när personen ifråga dömts för 
skattebedrägeri (numera skattebrott). Situationen är alltså den omvända mot i 
Högsta domstolens mål ovan. 
 
Av fallet Franz Fischer mot Österrike drar Regeringsrätten slutsatsen att den in-
bördes ordningen mellan två rättsliga förfaranden saknar betydelse i detta avseen-
de. Att ordningen är omvänd i detta fall jämfört med Högsta domstolens mål sak-
nar således betydelse enligt Regeringsrätten. 
 
I likhet med Högsta domstolen i ovannämnda mål, gör Regeringsrätten bedöm-
ningen att de väsentliga rekvisiten för att påföras skattetillägg och att dömas för 
skattebrott skiljer sig åt i sådan utsträckning att det är fråga om två olika brott för 
en och samma gärning. Således har, enligt Regeringsrätten, inget brott mot Euro-
pakonventionen ägt rum. 
 

4.1.4  1999 års skattetilläggskommitté 
 
Som har nämnts tidigare tillsatte regeringen år 1998 en särskild kommitté som 
skulle se över reglerna om skattetillägg. Kommittén hade i uppdrag att göra en 
förutsättningslös översyn av skattetilläggsinstitutet och att kartlägga och utvärdera 
tillämpningen av dåvarande regler. Mot bakgrund av resultatet av utvärderingen 
skulle kommittén göra en översyn av skattetilläggsinstitutet, i syfte att utforma ett 
sanktionssystem som uppfyller högt ställda krav på effektivitet, förutsebarhet, lik-
formighet och rättssäkerhet samt de krav som Europakonventionen kan ställa på 
förfarandet.41 I februari 2001 lämnade kommittén sitt betänkande Skattetillägg 
m.m. med förslag till ändrade skatte- och tulltilläggsbestämmelser. Av intresse för 
denna uppsats är betänkandets avsnitt 6.9 Förbud mot dubbelbestraffning - prin-

                                                 
40 RÅ 2002 ref. 79 
41 Dir. 1998:34 
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cipen om ne bis in idem och kapitel 11 Förhållandet till den straffrättsliga re-
gleringen.  
 
En utgångspunkt för kommittén är att övervägande skäl talar för att det inte skulle 
kunna betraktas som stridande mot förbudet mot dubbelbestraffning enligt artikel 
4 i sjunde tilläggsprotokollet, om någon efter att i administrativ ordning har ålagts 
skattetillägg döms till straffansvar för samma oriktiga uppgift som den som har 
legat till grund för skattetillägget. Kommittén menar dock att man visserligen inte 
kan vara helt säker eftersom det erfarenhetsmässigt är mycket svårt att förutse hur 
Europadomstolen kan komma att resonera i de fall då konventionstexterna inte är 
fullt tydliga. En motsatt tolkning är emellertid, enligt kommittén, så pass långsökt 
att det förefaller försvarligt att utgå från att det svenska skattetilläggssystemet står 
sig i en prövning utifrån artikel 4. Till grund för denna utgångspunkt lägger 
kommittén bland annat avgörandet i Högsta domstolen som presenterats tidigare. 
 
Kommittén menar dessutom att det också förhåller sig så att tidigare påfört skatte-
tillägg inte hindrar ett åtal för skattebrott redan på den grunden att det i det senare 
men inte i det förra fallet förutsätts uppsåt. I så fall skulle skattetillägg kunna 
åläggas även efter det att den skattskyldige dömts till straff av allmän domstol. 
Det avgörande av Europadomstolen som kan anföras till stöd för denna stånd-
punkt (Ponsetti och Chesnel mot Frankrike) utgjorde förvisso inte en dom utan 
endast ett beslut i frågan om prövningstillstånd. Kommittén anser därför att man 
här är inne på något mera osäker mark och att man nog inte kan dra alltför stora 
växlar på prövningstillståndet. I vart fall måste det anses tvivelaktigt om resone-
manget är hållbart när det gäller sådana fall då någon efter att ha dömts för 
vårdslös skatteuppgift – ett icke uppsåtligt brott – åläggs skattetillägg för samma 
gärning. I det förra fallet krävs visserligen grov oaktsamhet, men i det senare kan 
bland annat ursäktliga fall undgå sanktion, vilket innebär att konstruktionerna är 
ganska likartade och möjligen skulle ge Europadomstolen underlag för uppfatt-
ningen att det är fråga om ett och samma brott. Fall av detta slag är emellertid 
mycket sällsynta. 
 
Slutligen anför kommittén att ”även om den svenska ordningen sannolikt inte står 
i strid med detta förbud (dubbelbestraffningsförbudet, förf. anm.) i varje fall när 
skattetillägget åläggs före en brottmålsprocess, står det klart att den är långt ifrån 
idealisk från de synpunkter som ligger till grund för konventionsregleringen”. För 
att dubbelbestraffning inte skall kunna förekomma vid fall av vårdslös skatteupp-
gift bör enligt kommitténs mening den åtalsprövningsregel, som återfinns i skat-
tebrottslagen, som nu gäller vid skatteförseelse utvidgas till att även omfatta 
vårdslös skatteuppgift. Åtalsprövningsregeln bör dessutom förtydligas på det sät-
tet att det uttryckligen föreskrivs att åtal inte vare sig för vårdslös skatteuppgift 
eller skatteförseelse får väckas mot den som påförts skattetillägg för den oriktiga 
uppgift eller den underlåtenhet som är i fråga. 
 
Kommitténs förslag är alltså sammanfattningsvis att skattetillägg inte skall påfö-
ras om den oriktiga uppgiften har lagts till grund för allmänt åtal. För det omvän-
da fallet, det vill säga när skattetillägg har påförts innan frågan om åtal har blivit 
aktuell, är kommitténs förslag att åtal inte skall få väckas för vårdslös skatteupp-
gift eller skatteförseelse. 
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4.1.5  Remissyttranden42 
 
Ett stort antal remissinstanser (38 stycken) har yttrat sig över Skattetilläggskom-
mitténs betänkande. En övervägande majoritet av instanserna välkomnar uttryck-
ligen kommitténs översyn av reglerna. Knappt hälften av remissvaren (18 styck-
en) tar upp problematiken med dubbelbestraffningen och artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet. Vissa med utgångspunkten att reglerna inte får riskera att vara 
konventionsstridiga, andra med utgångspunkt i att reglerna måste uppfattas som 
rättvisa och rimliga av de skattskyldiga. De instanser som inte har berört dubbel-
bestraffningsproblemet sluter antingen upp vid kommitténs förslag eller så anser 
instansen det vara en fråga som ligger utanför dess expertisområde. Det är således 
svårt att dra några slutsatser utifrån de svar som inte tagit upp problemet. Följande 
instanser har yttrat sig: 
 
Remissinstans Berör dubbelbestraffnings- 
 problematiken 
Domstolsverket 
Ekobrottsmyndigheten JA 
Föreningen Auktoriserade Revisorer  
   (numera FAR)  
Företagareförbundet Företagarforum JA 
Företagarnas Riksorganisation 
Hovrätten över Skåne och Blekinge JA 
Justitiekanslern  
Kammarrätten i Sundsvall JA 
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet 
Lunds universitet Juridiska fakulteten JA 
Länsrätten i Göteborg JA 
Länsrätten i Kalmar län 
Malmö tingsrätt JA 
Revisorsnämnden 
Rikspolisstyrelsen 
Riksskatteverket (numera Skatteverket) 
Riksåklagaren JA 
Skattebetalarnas förening JA 
Stockholms handelskammare JA 
Svensk Industriförening JA 
Svenska Arbetsgivare föreningen  
   (numera Föreningen Svenskt Näringsliv) JA 
Svenska Bankföreningen JA 
Svenska Fondhandlareföreningen JA 
Svenska Revisorssamfundet 
Sveriges advokatsamfund JA   
Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Industriförbund 
   (numera Föreningen Svenskt Näringsliv) JA 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund JA 
Tjänstemännens Centralorganisation 
Tullverket JA 
Justitieombudsmannen 
Västmanlands tingsrätt 
Tabell 1. De remissinstanser som har yttrat sig över Skattetilläggskommitténs be-
tänkande.  
 

                                                 
42 Remissvaren finns arkiverade på Finansdepartementet med dnr. Fi2001/1122.  
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Följande instanser har valt att inte yttra sig: 
 
Remissinstans  
Finansinspektionen 
Fondbolagens förening 
Landsorganisationen i Sverige 
Näringslivets Nämnd för Regelgranskning 
Sveriges Akademikers centralorganisation 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
Tabell 2. De remissinstanser som inte har yttrat sig över Skattetilläggskommit-
téns betänkande.  
 
I det följande kommer jag att presentera de remissvar som berör 
dubbelbestraffningsproblematiken. Tullverket berör vissa aspekter kring 
åtalsprövningsregeln som är specifika för tulltillägget och därmed inte relevanta 
för uppsatsens syfte. Deras remissvar kommer därför inte att behandlas här.  
 
Det är viktigt att inte glömma att en del av remissinstanserna representerar en viss 
intressegrupp och därmed inte är objektiva i sina yttranden om reglernas förhål-
lande till artikel 4. Jag vill därför understryka att remissyttrandena inte ämnar fyl-
la någon funktion såsom ”rättskälla” för att utreda huruvida skattetillägget är för-
enligt med konventionsrätten eller ej. Syftet med att presentera svaren är snarare 
att besvara den senare frågeställningen i uppsatsens syfte; huruvida det finns 
andra skäl än Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen till att anpassa skat-
tetilläggsbestämmelserna till principen om ne bis in idem.   
 
 
Ekobrottsmyndigheten 
 
Ekobrottsmyndigheten avstyrker förslaget att den åtalsprövningsregel som nu 
gäller vid skatteförseelse utvidgas till att även omfatta vårdslös skatteuppgift. 
 
Inledningsvis konstaterar Ekobrottsmyndigheten att en allmän översyn av skatte-
brottslagen genomfördes under mitten av 1990-talet. I propositionen till lagänd-
ringarna övervägdes behovet av att avkriminalisera oaktsamhet. Samtidigt uttala-
des att vikten av att skattelagstiftningen respekteras talar för att åtminstone de all-
varligaste fallen av vårdslöshet är straffbelagda och att en avkriminalisering skul-
le kunna ge felaktiga signaler. Kriminaliseringen kom därför att behållas. Utöver 
detta anser Ekobrottsmyndigheten att det beteende som straffbeläggs som 
vårdslös skatteuppgift med hänsyn till gärningens allvar kräver en straffsanktion. 
 
Ekobrottsmyndigheten anför vidare att om man anser att artikel 4 i det sjunde 
tilläggsprotokollet föranleder att reglerna måste ändras så ligger det i sakens natur 
att den påföljd som i första hand bör åläggas är den renodlat straffrättsliga. ”På-
följden i brottmålet kan ju bli fängelse medan skattetilläggssanktionen är påföran-
de av en avgift som inte under några förutsättningar kan omvandlas till fängelse”, 
fortsätter myndigheten. 
 
Utöver detta anser Ekobrottsmyndigheten att kommittén överdriver risken att Eu-
ropadomstolen med nuvarande regler skall komma att fälla Sverige för kränkning 
av artikel 4. Myndigheten har dessutom svårt att förstå logiken i det föreslagna 
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systemet. Man skriver att ”det avgörande för om dubbelbestraffning skall anses 
vara för handen borde rimligtvis vara slutresultatet. I vilken ordning sanktionerna 
åläggs borde därvid vara ointressant. Från ett medborgarperspektiv kan det före-
slagna systemet knappast uppfattas som rimligt och rättvist.”  
 
 
Företagareförbundet Företagarforum 
 
I sitt remissvar anser Företagareförbundet att kommitténs förslag inte är en till-
fredställande lösning på dubbelbestraffningsproblematiken. Förbundet ägnar 
emellertid inte problematiken något större utrymme i sitt svar, utan nöjer sig med 
att skriva att ”principen om ett enda straff för en förseelse måste naturligtvis upp-
rätthållas. Det får ankomma på skattemyndigheten att välja väg, skattetillägg eller 
skattebrott.” 
 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 
 
Hovrätten anser sig inte ha något att tillföra kommitténs slutsats att de föreslagna 
reglerna inte strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. 
Hovrätten finner det emellertid inte godtagbart att, som kommittén föreslår, låta 
ett åtal för en oriktig uppgift utgöra hinder mot att ålägga skattetillägg för uppgif-
ten, samtidigt som ett ålagt skattetillägg inte skall hindra att åtal väcks. Hovrätten 
menar att ”den svenska lagstiftningen bör vila på en konsekvent syn på vad som 
utgör dubbelbestraffning och inte låta regler om letispendens43 och res judicata44 
vara beroende av vilket förfarande som inleds först”. Hovrätten förordar därför en 
ordning där dubbelbestraffning anses föreligga i bägge situationerna.  
 
 
Kammarrätten i Sundsvall 
 
Kammarrätten ställer sig positiv till åtskilliga av kommitténs överväganden och 
förslag men avstyrker emellertid vissa delar. Kammarrätten avråder bland annat 
från kommitténs förslag att skattetillägg inte skall påföras om åtal har väckts på 
grund av samma oriktiga uppgift. 
 
Kammarrätten konstaterar att allmän domstol enligt 29 kap. 5 § brottsbalken vid 
straffmätningen bland annat skall beakta om någon annan omständighet föreligger 
som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar 
och att en sådan omständighet kan vara skattetillägg.  
 
I februari 2001 meddelade Regeringsrätten prövningstillstånd i ett mål angående 
frågan om det förhållande att en skattskyldig genom lagakraftvunnen brottmåls-
dom fällts till ansvar för skattebedrägeri utgör hinder mot att låta påfört skattetill-

                                                 
43 Förhållandet att det vid anhängiggörandet av ett mål redan pågår en rättegång mellan samma 
parter om samma fråga. (Nationalencyklopedin) 
44 Rättssak som är avgjord genom lagakraftvunnen dom och som därför inte kan tas upp till ny 
prövning. (Nationalencyklopedin) 
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lägg bestå. Kammarrätten anser att kommitténs förslag om att skattetillägg inte 
skall få åläggas, när åtal har väckts för skatteförseelse med samma oriktiga upp-
gift som grund, genomförs innan Regeringsrätten har avgjort målet. Nu har dock 
målet avgjorts och Regeringsrättens uppfattning är, som påvisats ovan, att det inte 
föreligger något hinder att låta påfört skattetillägg bestå efter att den åtalade 
dömts för skattebrott. Jag ställer mig dock frågande till vilken slutsats kammarrät-
ten anser att man kan dra av detta då kommitténs förslag avser skatteförseelse 
medan Regeringsrätten prövade ett fall där det var fråga om skattebrott, som ju är 
allvarligare än skatteförseelse. 
 
Kammarrätten avslutar avsnittet om dubbelbestraffningsproblemet med att kon-
statera att det enligt rättens mening inte är rimligt eller rättvist att procedurord-
ningen skall avgöra om skattetillägg skall påföras eller inte. Kammarrätten har 
dock ingen invändning mot förslaget om utvidgning av åtalsprövningsreglerna för 
skatteförseelse till att omfatta även vårdslös skatteuppgift. 
 
 
Lunds universitet Juridiska fakulteten 
 
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet anser att kommitténs förslag är väl 
övervägda och balanserade men att möjligheterna att förenkla själva skattetill-
läggsberäkningen och att skapa ett system som i praktiken fullt ut förhindrar dub-
belbestraffning bör utredas vidare. 
 
Juridiska fakulteten skriver i sitt remissyttrande att kommitténs slutsats, att den 
svenska ordningen sannolikt inte står i strid med artikel 4 i sjunde tilläggsproto-
kollet trots att den innebär en form av dubbelbestraffning, må vara riktig men att 
argumentationen och analysen bakom detta ställningstagande kan vara svårt för 
den enskilde att förstå. Fakultetsstyrelsen menar att det därmed ”föreligger en på-
taglig risk för att systemet ändå uppfattas som orimligt och orättvist, vilket i sin 
tur kan undergräva dess legitimitet”. Man skriver vidare att ”målsättningen måste 
vara att de samlade reaktionerna från samhällets sida står i rimlig proportion till 
den förseelse som den skattskyldige gjort sig skyldig till. Det förefaller därför 
självklart att såväl skattemyndighet, förvaltningsdomstol som allmän domstol i ett 
enskilt fall skall beakta den eller de sanktioner som redan beslutats i annan ord-
ning.”  
 
Fakulteten skriver att den föreslagna bestämmelsen om att skattetillägg inte skall 
tas ut om den oriktiga uppgiften har lagts till grund för allmänt åtal som inte har 
lagts ner eller avvisats fyller denna funktion. Man menar dock att det är mer tvek-
samt hur det förhåller sig när sanktionerna beslutas i omvänd ordning. Beslut om 
skattetillägg fattas normalt innan åtal för skattebrott väcks. Fakultetsstyrelsen 
skriver därför att det även måste finnas tydliga regler om att ett påfört skattetill-
lägg skall beaktas vid bestämmandet av påföljd för skattebrott och att det är tvek-
samt om de föreslagna åtgärderna fullt ut kan tillgodose ett sådant krav. 
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Länsrätten i Göteborg 
 
Länsrätten tillstyrker kommitténs förslag att skattetillägg inte skall få påföras se-
dan åtal väckts. Länsrätten vill dock peka på att de fall där skattetillägg påförs in-
nan åtal väckts kan uppfattas som orättvisa av de skattskyldiga. Rätten anvisar 
dock ingen lösning. 
 
 
Malmö tingsrätt 
 
Tingsätten är mycket positiv till kommitténs betänkande generellt och särskilt po-
sitiv till att flera av förslagen innebär en ordning som i olika avseenden liknar den 
som enligt svensk rätt gäller för straff i allmänhet. Tingsrätten förordar dock att 
den straffrättsliga parallellen fullföljs i ytterligare några hänseenden, nämligen i 
fråga om maximibelopp för skattetillägg och i fråga om dubbelbestraffning.  
 
Tingsrätten hänvisar till Europadomstolens avgörande i målet Franz Fischer mot 
Österrike som behandlats ovan. Målet rörde en alkoholpåverkad bilförare som 
krockat med och dödat en cyklist och som enligt domen inte kunde dömas för 
både böter och vållande till annans död eftersom det stred mot dubbelbestraff-
ningsförbudet då rekvisiten för de två gärningsbeskrivningarna i de väsentliga de-
larna var lika. 
 
Tingsrätten skriver att ”den slutsats som kan dras av Europadomstolens resone-
mang är att om en person lagförts och straffas två gånger för en handling, för vil-
ken det föreskrivs straff i en administrativ och en straffrättslig författning med vä-
sentligen samma rekvisit, så föreligger en konventionsstridig dubbelbestraffning.” 
Tingsrättens uppfattning är att kommitténs förslag till lag som skattetillägg och 
2 § skattebrottslagen, som reglerar skattebrott, innehåller väsentligen samma rek-
visit. Därmed torde förslaget, enligt tingsrätten, kunna medföra risk för konven-
tionsstridig rättsillämpning. 
 
 
Riksåklagaren 
 
Riksåklagaren inleder med att konstatera att följden av kommitténs förslag för att 
undvika dubbla sanktioner blir fråga om en avkriminalisering av mera lindriga fall 
av skatteundandraganden. Riksåklagaren har förvisso inga invändningar mot det-
ta, men menar ändå att de begränsningar för åläggande av skattetillägg som utred-
ningen föreslår leder till att inte heller något skattetillägg kommer att utgå. 
 
I avsnittet om särskild åtalsprövning anser Riksåklagaren att det faktum att den 
inbördes ordningsföljden bestämmer om dubbla sanktioner skall utgå eller inte 
”kan diskuteras” huruvida det ”kommer att uppfattas som rimligt och rättvist”.  
 
Riksåklagaren anser vidare att kommittén har överbetonat riskerna för att ett uttag 
av skattetillägg efter ett straffrättsligt förfarande skulle komma i konflikt mer 
konventionen. Den motsatta situationen har ju godtagits av Högsta domstolen och 
”av allt att döma också av domstolen i Strasbourg”. Det bör enligt Riksåklagaren 
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övervägas om inte möjligheten att ålägga skattetillägg efter ett straffrättsligt förfa-
rande bör behållas”. 
 
En alternativ lösning som Riksåklagaren presenterar består i att helt avskaffa det 
dubbla sanktionssystemet. Det straffrättsliga systemet skulle i så fall reserveras 
för allvarligare fall med hänsyn till undandraget skattebelopp medan lindrigare 
skatteundandraganden skulle vara sanktionerade endast med skattetillägg. 
 
 
Skattebetalarnas förening 
 
I remissvarets avsnitt om dubbelbestraffningsproblematiken inleder Skattebeta-
larnas förening (Skattebetalarna) med att konstatera att när det gäller fall där brot-
ten kan rubriceras vårdslös skatteuppgift eller skatteförseelse skall, enligt kom-
mitténs förslag, inte dubbelbestraffning kunna förekomma. Skattebetalarna till-
styrker kommitténs förslag i denna del. 
 
Skattebetalarna fortsätter dock med att konstatera att för uppsåtliga fall som gäller 
större belopp blir det enligt kommitténs förslag avgörande vilken händelse som 
inträffar först – påförande av skattetillägg eller väckande av åtal. 
 
Föreningen anser att dubbelbestraffningsproblematiken i detta avseende inte har 
fått en tillfredställande lösning. ”Det kan inte vara rimligt att frågan om skattetill-
lägg skall kunna påföras är beroende av om åtal hunnit väckas eller inte”, skriver 
föreningen. Skattebetalarna ifrågasätter även hur domstolen skall beakta påfört 
skattetillägg vid utdömande av dels ett fängelsestraff, dels ett bötesstraff. Det se-
nare blir enligt föreningen särskilt problematiskt, då ett skattetillägg kan komma 
att uppgå till mycket höga belopp medan ett bötesbelopp aldrig kan uppgå till mer 
än 150 000 kr. 
 
 
Sveriges advokatsamfund 
 
Advokatsamfundet delar kommitténs uppfattning att skattetillägg är ett straff. 
Man skriver vidare att vid straffrättskipning gäller principen ne bis in idem – att 
ett och samma förfarande inte skall leda till både uttagande av skattetillägg och 
straff för skattebrott utdömt av allmän domstol.  
 
Samfundet invänder därför starkt mot det dubbla förfarandet oavsett om skattetill-
lägget följer på straffpåföljd utdömd i allmän domstol eller vice versa och oavsett 
om det är fråga om oaktsamt eller uppsåtligt brott. Skattemyndigheten bör istället 
efter utredning välja huruvida målet skall överlämnas till åklagare eller om myn-
digheten i stället anser det fordrat att initiera frågan om skattetillägg i allmän för-
valtningsdomstol och där agera part. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal bör 
det emellertid vara möjligt att väcka talan om påförande av skattetillägg. Omvänt 
bör inte åklagare få väcka åtal om skattetillägg påförs, avseende i allt väsentligt 
samma omständigheter.  
 
Advokatsamfundet hänvisar till att det inte är förenligt med god rättsskipning att 
kännbara sanktioner kan utdömas i två olika förfaranden när de drabbar samma 
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person och i allt väsentligt avser samma gärning. Detta gäller oavsett innehållet i 
konventionsrätten. 
 
 
Näringslivets Skattedelegation 
 
Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms handelskammare, Svensk Industrifö-
rening, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen åberopar 
Näringslivets Skattedelegations yttrande i sina remissvar. 
 
För att i någon mån undvika problemet med dubbelbestraffning föreslår Skattetill-
läggskommittén att skattetillägg inte skall påföras om den oriktiga uppgiften har 
lagts till grund för allmänt åtal. Näringslivets Skattedelegation tillstyrker detta 
förslag. 
 
För det omvända fallet, det vill säga när skattetillägg har påförts innan frågan om 
åtal har blivit aktuell, föreslår kommittén att åtal inte skall få väckas för vårdslös 
skatteuppgift eller skatteförseelse mot den som påförts skattetillägg för den orik-
tiga uppgift eller underlåtenhet som är i fråga. Däremot anser kommittén inte att 
det finns skäl att införa motsvarande åtalsförbud om fråga är om ett uppsåtligt 
brott. Näringslivets Skattedelegation kan acceptera detta förslag men anser, till 
skillnad från Skattetilläggskommittén, att ett tidigare påfört skattetillägg bör un-
danröjas om den skattskyldige senare åtalas för ett uppsåtligt brott. Enligt När-
ingslivets Skattedelegation är det inte rimligt att frågan om skattetillägg skall på-
föras eller inte blir beroende av i vilken ordning saker och ting inträffar. 
 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, konstaterar att en skattskyldig i 
Sverige enligt gällande rättsordning – före ändringarna efter kommitténs utred-
ning – kan ådömas skattetillägg och sedan åtalas för skattebrott eller liknande el-
ler vice versa. SRF skriver i sitt yttrande att ”svensk lag på detta område måste ta, 
och under lång tid borde ha tagit, hänsyn till Europakonventionens regler om 
dubbelbestraffning.” Förbundet yttrar vidare att ”staten därför måste välja mellan 
sanktioner i antingen administrativ ordning i form av skattetillägg eller straffrätts-
lig ordning i form av åtal”. SRF stöder därför kommitténs förslag att den som på-
förts skattetillägg inte skall kunna dömas för de mindre brotten skatteförseelse 
och vårdslös skatteuppgift.  
 
Det framgår dock inte av remissvaret huruvida förbundet anser att kommitténs 
förslag är tillräckligt eller ej. Förbundet skriver förvisso inte att förslaget skulle 
vara otillräckligt, men å andra sidan skriver man att staten måste välja mellan 
sanktioner antingen i administrativ ordning eller i straffrättslig ordning. Huruvida 
förbundet vill göra detta gällande i samtliga situationer är emellertid oklart. 
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4.1.6  Regeringens proposition och Lagrådets synpunkter 
 
Våren 2003 lade regeringen fram sin proposition Administrativa avgifter på skat-
te- och tullområdet, m.m. Enligt propositionen skall skattetillägg fortfarande tas ut 
vid oriktig uppgift eller i fall av skönstaxering. De nya reglerna innebär dock att 
möjligheterna att göra nyanserade bedömningar i fråga om skattetillägg i varje en-
skilt fall utökas och förbättras. De tidigare befrielsegrunderna förtydligas och 
kompletteras med nya. En rätt att få anstånd med betalning av skattetillägget till 
dess att länsrätten prövat frågan har införts.  
 
Regeringen valde dock att inte beakta flera av de förslag till förändringar som 
Skattetilläggskommittén lagt fram i sitt betänkande. Regeringen bemöter inte hel-
ler den kritik som förts fram i flera av remissvaren beträffande att procedurord-
ningen inte bör vara avgörande för ifall skattetillägg skall utgå eller inte. I det föl-
jande presenterar jag de delar av propositionen som är relevanta för dubbelbe-
straffningsproblematiken. Lagrådets synpunkter presenteras då rådets mening är 
skiljaktig från regeringens. 
 
Regeringens uppfattning är att det är förenligt med dubbelbestraffningsförbudet i 
artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll att ha en ordning med ett 
administrativt skattetilläggsförfarande och ett straffrättsligt förfarande. Till att 
börja med är regeringen av uppfattningen att begreppet ”brottmålsrättegång” är ett 
autonomt begrepp, alltså ett begrepp som skall ges en allmängiltig tolkning, och 
att det därmed inte har någon avgörande betydelse för tillämpningen av artikel 4 
att Sverige i sin interna rätt klassificerar skattetilläggsförfarandet som en brotts-
målsrättegång eller inte. 
 
Utifrån de rättsfall som har presenterats tidigare drar regeringen, liksom Skattetill-
läggskommittén, slutsatsen att det avgörande för frågan huruvida en överträdelse 
av artikel 4 har skett eller inte är om en person straffas två gånger för två brott 
vars grundläggande rekvisit inte skiljer sig åt. De grundläggande förutsättningarna 
för skattebrott och skattetillägg skiljer sig åt beträffande de subjektiva förutsätt-
ningarna i en sådan utsträckning att det enligt regeringen inte kan anses vara fråga 
om samma brott.  
 
Regeringen för samma resonemang vad gäller vårdslös skatteuppgift. I detta fall 
uppfattar regeringen dock bedömningen ”något mer osäker”. Det krävs visserli-
gen grov oaktsamhet för att fällas för vårdslös skatteuppgift, men vid skattetillägg 
kan bland annat ursäktliga fall undgå sanktion, vilket innebär att konstruktionerna 
kan ses som ganska likartade. Trots detta anser regeringen alltså ändå att rekvisi-
ten skiljer sig tillräckligt åt för att någon överträdelse av dubbelbestraffningsför-
budet inte äger rum.   
 
Lagrådet anser emellertid att det är tvivelaktigt om de väsentliga rekvisiten för 
skattetillägg och vårdslös skatteuppgift verkligen skiljer sig åt i en sådan utsträck-
ning att det vid tillämpningen av artikel 4 skall anses vara fråga om olika brott. 
Detta gäller enligt Lagrådet särskilt med tanke på att befrielse från skattetillägg 
enligt regeringens förslag skall ges i ett stort antal situationer då lämnandet av en 
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oriktig uppgift anses vara ursäktlig. I realiteten ligger detta enligt Lagrådet nära 
ett krav på att oaktsamhet skall föreligga för att skattetillägg skall utgå. 
 
Regeringen anser dock att det finns andra skäl än artikel 4 att överväga bestäm-
melser som begränsar den totala påföljdsbördan. Regeringen föreslår därför en 
möjlighet att medge befrielse från skattetillägg helt eller delvis i fall då bötes- el-
ler fängelsestraff har utdömts. Det är dock viktigt att påpeka att denna utvidgning 
av befrielsegrunderna endast syftar till att lindra reaktionerna från samhällets sida 
mot den enskilde. Syftet är inte att undvika dubbelbestraffning. 
 
Sammanfattningsvis består alltså regeringens förslag i att införa en befrielsegrund 
som ger möjlighet att sätta ned eller helt befria från skattetillägg om den oriktiga 
uppgiften har lagts till grund för allmänt åtal. Däremot tar regeringen ingen hän-
syn till kommitténs förslag om att i skattebrottslagen utvidga åtalsprövningsregeln 
till att uttryckligen innefatta vårdslös skatteuppgift och skatteförseelse.  
 

4.1.7  Sammanfattning 
 
Av praxis från Europadomstolen, Regeringsrätten samt Högsta domstolen drar 
Skattetilläggskommittén slutsatsen att de svenska skattetilläggsbestämmelserna är 
förenliga med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. Grunden för denna utgångs-
punkt är att artikeln endast anses reglera fall där ett och samma brott, snarare än 
en och samma gärning, har varit föremål för dubbla sanktioner. Kommittén menar 
att rekvisiten för att påföras skattetillägg och rekvisiten för att dömas för skatte-
brott skiljer sig åt på ett sådant sätt att det inte är fråga om samma brott. Vad gäll-
er vårdslös skattetuppgift och skatteförseelse anser kommittén dock att bedöm-
ningen är mer osäker eftersom dess rekvisit riskerar att av Europakonventionen 
bedömas vara alltför likvärdiga.  
 
Majoriteten av remissinstanserna instämmer förvisso i kommitténs slutsats, men 
det största flertalet menar att det är orimligt att procedurordningen skall avgöra 
ifall skattetillägg skall utgå eller inte. Några av instanserna har dessutom som 
åsikt att även om den ifrågavarande dubbelbestraffningen inte strider mot artikel 
4, så riskerar den att uppfattas som orättvis bland medborgarna.  
 
Regeringen instämmer inte med flera av kommitténs förslag. Man stannar istället 
vid att införa en ytterligare befrielsegrund som innebär att skattetillägg inte behö-
ver påföras om den oriktiga uppgiften även har lagts till grund för allmänt åtal 
men föreslår ingen utvidgning av åtalsprövningsregeln. Lagrådet är emellertid av 
uppfattningen att rekvisiten för vårdslös skattetuppgift och skattetillägg är så lik-
värdiga att skattetillägget på denna punkt riskerar att vara konventionsstridigt.  
 
 

4.2  Andra skäl att utreda dubbelbestraffningsproblematiken 
 
Principen ne bis in idem är rättsligt bindande enbart såsom den har formulerats i 
lag (i detta fall genom Europakonventionen). Andra definitioner (exempelvis med 



SKATTETILLÄGGET 
och principen om ne bis in idem 

 

 - 31 -

ett förbud mot dubbel bestraffning för en och samma gärning) är, i och med att de 
inte har konkretiserats i lag, möjliga att sammanjämka med andra principer såsom 
krav på effektivitet eller åtlydnad av skattereglerna. Hur stort utrymme de olika 
principerna skall ges vid en sammanjämkning är därför en politiskt fråga som det 
förstås inte går att ge något korrekt svar på. 
 
Som tidigare avsnitt påvisar, torde risken att Sverige skall fällas för brott mot 
dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet te sig som rela-
tivt liten, även om vissa remissinstanser menar att rekvisiten för att påföras skatte-
tillägg och åtalas för vårdslös skatteuppgift är så pass likvärdiga att de riskerar att 
utgöra ett och samma brott. Ett flertal av de remissvar som inkommit till Skatte-
tilläggskommittén lyfter emellertid fram andra argument för att närmare utreda 
dubbelbestraffningsproblematiken än just risken att skattetilläggsbestämmelserna 
skulle vara konventionsstridiga. Advokatsamfundet skriver exempelvis att ”Det är 
inte förenligt med god rättsskipning att kännbara sanktioner kan utdömas i två 
olika förfaranden när de drabbar samma person och i allt väsentligt avser samma 
gärning. Detta gäller oavsett innehållet i konventionsrätten.” Juridiska fakulteten 
vid Lunds universitet skriver att argumentationen som ligger bakom konstateran-
det att skattetilläggsbestämmelserna inte strider mot artikel 4 kan vara svår för 
den enskilde att förstå eftersom bestämmelserna faktiskt innebär en slags dubbel-
bestraffning. Företagareförbundet anser att det är självklart att principen om ne 
bis in idem måste upprätthållas och att Skatteverket måste välja väg - skattetillägg 
eller skattebrott. Även Hovrätten över Skåne och Blekinge förordar ett system där 
otillåten dubbelbestraffning skall anses vara fallet då någon döms till skattebrott 
samt påförs skattetillägg för en och samma oriktiga uppgift. Riksåklagaren före-
slår en lösning som består i att helt avskaffa det dubbla sanktionssystemet. Det 
straffrättsliga systemet skulle i så fall reserveras för allvarligare fall medan lindri-
gare skatteundandraganden skulle vara sanktionerade endast med skattetillägg. 
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5  Slutsatser och egna synpunkter 
 
Syftet med uppsatsen har varit att, först och främst med utgångspunkt i Europa-
konventionens artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet, utreda huruvida påförande av 
skattetillägg före och/eller efter en brottsmålsprocess är förenligt med principen 
om ne bis in idem. 
 
Jag börjar med att konstatera att begreppet ”brottmålsprocess” är ett autonomt be-
grepp som omfattar skattetilläggsprocessen, trots att den inte räknas som en sådan 
i vår interna rätt. Således kan både ett förfarande utifrån skattebrottslagen och ett 
förfarande med skattetillägg utgöra en brottsmålsprocess. Flertalet jurister och 
andra experter är överens om att skattetilläggsförfarandet ryms inom definitionen 
av en brottmålsprocess. 
 
Efter att ha konstaterat detta uppkommer icke desto mindre frågan om vilken om-
fattning rättskraften har enligt artikeln. Såväl Regeringsrättens och Högsta dom-
stolens domar som Europadomstolens praxis tyder på att det är brottsidentitet sna-
rare än gärningsidentitet som gäller. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet utesluter 
därmed inte ett senare åtal som grundar sig på samma gärning så länge det är frå-
ga om ett annat brott. Av Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, Franz Fischer mot 
Österrike samt Högsta domstolens domar torde man med stor säkerhet kunna dra 
slutsatsen att det är fråga om olika brott ifall dess väsentliga rekvisit skiljer sig åt. 
 
Kommittén och regeringen anser att rekvisiten för att dömas för skattebrott och 
påföras skattetillägg skiljer sig åt i en sådan utsträckning att det inte kan anses 
vara fråga om samma brott. Vad gäller vårdslös skatteuppgift menar regeringen 
att förhållandet är mer osäkert, men ändock att det är fråga om två olika brott. 
Kommittén däremot anser att den skattskyldige inte skall kunna åtalas varken för 
vårdslös skattetuppgift eller skatteförseelse om den åtalade redan påförts skatte-
tillägg för samma oriktiga uppgift. Vid det omvända förhållandet, det vill säga då 
den skattskyldige först åtalas för brott mot skattebrottslagen och därefter blir fö-
remål för skattetillägg, har regeringen infört en befrielsegrund som innebär att 
skattetillägget kan sättas ner eller helt efterges om den skattskyldige redan har 
åtalats av allmän domstol. Denna befrielsegrund har emellertid inte införts med 
respekt för dubbelbestraffningsförbudet, utan för att minska den totala sanktions-
bördan för den skattskyldige. 
 
Lagrådet, vissa remissinstanser, folkrättaren Iain Cameron med flera anser dock 
att rekvisiten för vårdslös skatteuppgift och skattetillägg är så pass lika, att det ut-
gör en risk för brott mot konventionen. Meningarna kring detta går alltså isär, vil-
ket gör rättsläget osäkert. Jag nöjer mig med att konstatera att de subjektiva befri-
elsegrunderna innebär att den skattskyldige kan befrias från skattetillägg i bland 
annat ursäktliga fall. Detta kan i praktiken komma att innebära att skattetillägg 
endast påförs då den skattskyldige har handlat oaktsamt, eftersom andra fall är 
”ursäktliga”. För att dömas för vårdslös skatteuppgift krävs förvisso grov oakt-
samhet, men konstruktionen med befrielsegrunderna gör ändå att rekvisiten blir 
väldigt lika. Frågan kommer säkerligen att besvaras av Europadomstolen i framti-
da klagomål. Att regeringen väljer att gå emot vissa remissinstansers och lagrå-
dets uppfattning på denna punkt tycker jag är anmärkningsvärt. Fällande domar 
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mot Svenska staten torde uppfattas som genanta för en rättsstat som Sverige. Det 
borde istället, dels av denna anledning, dels av rättssäkerhetsskäl, vara bättre att 
lägga sig om ”rätt sida” av Europakonventionen med en större marginal och inte 
balansera på gränsen till vad som är förenligt med de mänskliga rättigheterna. 
 
Även om reglerna skulle vara förenliga med artikel 4 skall man heller inte glöm-
ma bort att konventionen endast utgör en minimistandard för de mänskliga rättig-
heter konventionsstaterna skall respektera. En modern rättsstat som Sverige borde 
enligt min åsikt därför dels spela med större marginaler, dels ge innebörden av en 
rättsprincip som ne bis in idem en bredare innebörd än vad den har fått hittills. 
Det kan tyckas att domstolarna i det här fallet har sett mer till ordalydelsen av Eu-
ropakonventionen istället för att se vad följden blir i praktiken, nämligen att den 
skattskyldige blir straffad två gånger. Detta torde enligt min, liksom flera remiss-
instansers, mening riskera att inte uppfattas som rimligt och rättvist av medbor-
garna. Anledningen till att man har valt att behålla de dubbla sanktionssystemen 
torde enligt min mening kunna vara att man vill upprätthålla den preventiva effek-
ten som kännbara sanktioner får antas utgöra. Kännbara sanktioner kan dock upp-
rätthållas utan att tillämpa ett system med dubbla sanktionssystem, nämligen ge-
nom att helt enkelt skärpa straffskalan. En mer sannolik anledning är istället att 
skattetillägget utgör en viktig statsfinansiell inkomstskälla. I direktivet till Skatte-
tilläggskommittén angavs som bekant att kommittén skulle utreda ett system som 
tillgodoser högt ställda krav på bland annat rättssäkerhet utan att detta leder till 
minskade statsfinansiella intäkter. Om detta är den verkliga anledningen, tycker 
jag dels att det är anmärkningsvärt att ett sanktionssystem ses som en intäktskälla 
för staten, dels att statsfinanserna sätts före eller ens får sammanjämkas med en 
stats rättssäkerhet.   
 
Jag instämmer med Riksåklagarens förslag till alternativ till Skattetilläggskom-
mitténs lösning för att undvika dubbelbestraffning. Riksåklagarens förslag innebär 
att det dubbla sanktionssystemet helt avskaffas och att åtal utifrån skattebrottsla-
gen reserveras för allvarligare fall med hänsyn till undandraget skattebelopp. En 
av tankarna bakom införandet av skattetilläggssystemet var ju just att man skulle 
kunna avkriminalisera lindrigare brott utan att dessa undkom någon sanktionsåt-
gärd. Att då ändå ha kvar systemet med skattetillägg och tillämpa detta parallellt 
med skattebrottslagen på samma typ av gärningar upplever jag mycket märkligt. 
Även om domstolarna skall ta hänsyn till att en åtalad redan har blivit utsatt för en 
sanktionsåtgärd i form av skattetillägg då de bestämmer straffet så innebär det de 
facto ändå att den åtalade blir straffad två gånger. Det är dessutom mycket svårt, 
för att inte säga omöjligt, att ta reda på om och i så fall i vilken utsträckning dom-
stolarna verkligen tar hänsyn till påfört skattetillägg eftersom de i regel inte berör 
det i sina domar (då de bestämmer straffet menar de att de utgår från tidigare 
praxis där den åtalade har dömts efter att denne påförts skattetillägg och att denna 
hänsyn så att säga ligger inbakad i nivån på straffet). Vidare ifrågasätter jag hur 
man avräknar ett skattetillägg på en miljon mot ett bötesbelopp som kan uppgå till 
maximalt 150 000 kr eller från ett fängelsestraff på två år? Många remissinstanser 
och artikelförfattare skriver att resonemanget som ligger bakom skattetilläggs-
kommitténs slutsats att dagens skattetilläggsbestämmelser är förenliga med Euro-
pakonventionen kan vara svårt för den enskilde att förstå och att det därför riske-
rar att uppfattas som orimligt och orättvist. Som rättsvetare har jag själv inte svårt 
att förstå det juridiska resonemanget bakom slutsatsen vid en bokstavstolkning av 
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konventionsrätten. Jag uppfattar ändock det dubbla förfarandet som orimligt och 
orättvist. Enligt min mening borde skattetillägg reserveras för lindrigare fall som 
avser mindre skattebelopp medan det straffrättsliga sanktionssystemet tar över vid 
allvarligare brott.  
 
Slutligen vill jag föra ett kort resonemang om dubbelbestraffningens legitimitet 
som jag, vilket är viktigt att understryka, på intet sätt har funnit stöd för vare sig i 
teorin eller i doktrinen och som är helt ickejuridiskt. Mitt resonemang går ut på att 
man kan göra en skillnad mellan en gärning som får två eller fler konsekvenser 
och en gärning som endast får en konsekvens. Att alkoholpåverkat krocka med en 
cyklist och därigenom orsaka dennes död beskriver en enskild gärning eller en en-
skild händelse. Det torde ändå vara relativt lätt att acceptera att gärningen faller in 
under två olika brottsrubriceringar (exempelvis rattonykterhet och vållande av an-
nans död) och att personen ifråga åtalas för ett straff för vartdera brottet, även om 
det senare straffet skärps till följd av att den åtalade var alkoholpåverkad. Perso-
nen ifråga har ju faktiskt både kört onykter och orsakat en annans död, vilket skul-
le kunna ses som två ”delgärningar” och därmed två brott. Att lämna en oriktig 
uppgift i sin deklaration utgör en gärning eller en händelse och får endast en kon-
sekvens, nämligen att beräkningsunderlaget för skatten blir felaktig. Jag anser då 
att det är betydligt svårare att acceptera att den oriktiga uppgiften kan betraktas 
som två brott och att den skattskyldige skall kunna åtalas och straffas för båda 
brotten, trots att de avser en gärning med en enda konsekvens som knappast kan 
anses utgöra flera ”delgärningar”. Det jag benämner ”delgärning” torde vara vad 
gemene man avser då denne talar om brott, medan juristen med ”brott” avser en 
rättsregel uppbyggd av ett antal rekvisit. Det är den tidigare definitionen som jag 
anser att ett dubbelbestraffningsförbud skall avse.  
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