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Visselblåsare och skatt
Av YlvA lArsson

Detta avsnitt behandlar visselblåsare och skatt. Det rör såväl visselblåsare inom 
Skatteverket som externa visselblåsare utanför Skatteverket.

1. IntroduktIon och bAkgrund
Under maj månad 2019 hade jag förmånen att tillsammans med Eleo-
nor Kristoffersson delta på en konferens i USA som behandlade Tax-
payer Rights och också rollen som visselblåsare avseende skatter.1 Ett 
varmt tack för denna möjlighet riktar jag till Bertil Wiman, Centrum 
för skatterätt, Uppsala universitet.

Konferensen var sammankallad av Nina E. Olson, Taxpayer Advo-
cate inom IRS, Internal Revenue Service (motsvarigheten till Skatte-
verket). Vi var inbjudna som talare till konferensen. Mitt intresse för 
denna fråga väcktes dock redan tidigare då jag deltog i såväl 2nd som 
3rd International Conference on Taxpayer Rights i Wien 2017 respek-
tive Amsterdam 2018. Den första konferensen om Taxpayer Rights 
hölls 2015 i Washington D.C. vilket även är sätet för Taxpayer Advo-
cate Service, TAS.

Jag kommer här att gå igenom de få regler om visselblåsare som 
finns i Sverige för närvarande. Reglerna är relativt nya och gäller såväl 
externt som internt. Samtidigt vill jag delge mina tankar i ljuset av den 

1. https://taxpayerrightsconference.com/.
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ovan nämnda konferensen. Det övergripande syftet med The National 
Taxpayer Advocate är att skapa ett förtroende mellan skattebetalaren 
och IRS. Skälet till att förtroendet anses viktigt är att man antar att 
de skattskyldiga betalar skatt antingen på grund av förtroende eller på 
grund av kontroll eller på grund av risken för kontroll. Detta gäller 
såväl i USA som i andra länder, t.ex. Sverige. Det eftersträvansvärda är 
att skattebetalaren frivilligt bidrar till det allmänna eftersom inte alla 
skattskyldiga av förklarliga skäl kan kontrolleras. Ett högt förtroende 
för IRS i USA krävs då. Detsamma gäller för Skatteverket i Sverige och 
motsvarande i andra länder.

2. 4th InternAtIonAl conference 
on tAxpAYer rIghts

2.1 MInneApolIs, unIversItY of MInnesotA lAw school 
23–24 MAY 2019

Vid konferensen deltog såväl företrädare för det allmänna och det pri-
vata näringslivet som för akademin. Deltagarna kom från hela världen, 
från alla världsdelar. Nina E. Olson inledde konferensen. Hon skulle 
gå i pension under sommaren 2019 men kommer trots det att arrang-
era nästa konferens, 5th International Conference on Taxpayer Rights i 
Pretoria, Sydafrika.

Sedan följde den första panelen med diskussion rörande rättighets-
stadgor- och kataloger för skattebetalare samt vilken effekt och juridisk 
ställning dessa har. Allt fler stater inför olika typer av stadgor och det 
blir då avgörande vilken ställning dessa har. Vissa länder anser dem 
vara s.k. soft law medan andra länder anser att de kan betraktas som 
just riktlinjer eller guide-lines och inget annat. Dessa anses inte vara 
bindande. Vissa länder ansåg dem dock vara bindande för skatteadmi-
nistrationen. Detta gäller i Sverige.

Denna panel följdes av en panel med Kristin Hickman, Minnesota 
Law School. Den här andra panelen diskuterade Taxpayer Rights i 
förhållande till förvaltningsrätt samt hur skattemyndigheternas utgivna 
riktlinjer förhåller sig till principerna om rättssäkerhet. Särskilt disku-
terades skatteadministrationens syn på sina egna riktlinjer och vilken 
rättslig ställning dessa har i olika länder. Skattemyndigheterna kan, om 
ändring sker i praxis i motsats till utgivna riktlinjer, få en icke avsedd 
lagstiftande funktion. Frågan är mycket intressant för Sveriges del på 
grund av att Skatteverket ger ut en mängd sådana riktlinjer varje år. 
Förvaltningsdomstolarna följer dem oftast.
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Den tredje panelen handlade om Big Data och de skattskyldigas 
integritet. Här framkom en intressant frågeställning i Polen, nämligen 
att det inte är tillåtet att använda olagligt insamlade bevis för beskatt-
ning. Detta kan jämföras med den fria bevisprövningen i svensk 
domstol, såväl i förvaltningsdomstol som i allmän domstol, dvs. att allt 
material kan prövas av rätten.

Nästa konferensdag inleddes av Philip Baker, QC (Queens Coun-
selor), Oxford University och Pasquale Pistone, Academic Chairman 
of IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation. Man gick 
igenom den rapport som upprättats av IBFD från Observatory on 
the Protection of Taxpayer Rights (OPTR).2 OPTR har som syfte att 
globalt medvetandegöra minimistandarder och bästa praxis om Tax-
payer Rights. Man samlar in tillförlitlig och oberoende information och 
den finns tillgänglig på IBFD:s hemsida. Vid konferensen presentera-
des 2018 års rapport med information från 42 länder. Informationen 
kommer från särskilt utsedda trovärdiga källor hos skattemyndigheter, 
domstolar, akademiker samt praktiker.

Den första panelen denna andra dag deltog jag och Eleonor Kristof-
fersson i som enda européer. Övriga deltagare kom från USA, Sydafrika 
och Kina. Panelen handlade om skyddet för visselblåsare, såväl inom 
skatteadministrationen som utom. I USA kan man få en belöning från 
IRS på 10–30 procent av undandragen skatt och avgifter som inflyter 
senare. Det kan dock ta upp till åtta år från avslöjandet innan betalning 
kommer. I Kina var systemet med visselblåsare omfattande och det 
finns ett stort antal ”visselblåsarmyndigheter”. Det kinesiska systemet 
kan medföra bestraffning om felaktiga uppgifter lämnats. I Sydafrika 
finns inte något liknande system och heller inte i Sverige. Jag kommer 
nedan att redogöra för det svenska systemet som är under utveckling. 
Jag kommer särskilt att se på visselblåsarens roll vid Skatteverket.

3. vIsselblåsArens roll vId 
skAtteverket

3.1 regelverket

Reglerna i Sverige om visselblåsare är relativt nya. Den svenska s.k. 
”Visselblåsarlagen” (2016:749) trädde i kraft först 1 januari 2017. Den 
riktar sig först och främst till anställda vars arbetsgivare på något sätt 
uppträtt klandervärt. Den ger en arbetstagare som slår larm ett särskilt 

2. https://www.ibfd.org/Academic/Observatory-Protection-Taxpayers-Rights.
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skydd mot repressalier från en arbetsgivare. Den omfattar även s.k. 
inhyrda arbetstagare.

3.2 Intern vIsselblåsAre

Skatteverket uppger på sin hemsida, bilaga 1, att man ser allvarligt på 
om en medarbetare inte följer de principer som gäller för anställda 
inom staten. Dock anges inte vilka principer förutom att en ”med-
arbetare ska leva upp till Skatteverkets värdegrund som utgår från 
demokrati och mänskliga rättigheter”. När man söker vidare hittar man 
information om vad Skatteverkets medarbetarpolicy är. Här redogör 
man för den s.k. ämbetsmannarollen.

Skatteverket som arbetsgivare kan lämna en dylik fråga, om en med-
arbetare inte följer de principer som gäller för anställda inom staten, till 
sin egen internutredning för undersökning. Här får man ett intryck av 
att det egentligen är arbetsgivaren som själv ska utreda. Visselblåsaren 
nämns inte särskilt och uppmuntras inte heller. Även chefer förväntas 
anmäla missförhållanden som man observerar till Skatteverkets egen 
internutredning.

3.3 extern vIsselblåsAre

På Skatteverkets hemsida finns även ett formulär där vem som helst 
kan tipsa verket om skattefusk av något slag, se nedan. Denna möjlig-
het har funnits sedan en längre tid tillbaka och Skatteverket arbetar 
i vissa fall med sådana tips. Här kan anmälaren även förbli anonym. 
Skatteverket meddelar att om man uppger sitt namn kan det komma 
att lämnas ut till den som ärendet rör. Den s.k. partsinsynen gör att 
den som ärendet berör har rätt att ta del av det som någon annan 
tillfört ett ärende.3 Den som inte uppger sitt namn ska kunna förlita 
sig på att förbli anonym. Frågan blir då vilket som egentligen går först, 
partsinsynen eller möjligheten att förbli anonym. Detta skulle kunna 
vara en intressant fråga att utrera vidare i ett annat sammanhang.

3. 40 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.
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3.4 nYtt regelverk

Europaparlamentet godtog i april 2019 förslaget till nytt direktiv. Euro-
peiska Rådet antog direktivet den 7 oktober 2019. Medlemsstaterna ska 
implementera direktivet senast den 15 maj 2021. Det pågår för närva-
rande en utredning att införa direktivet i svensk lag.

Innebörden av EU-direktivet är att det ska vara obligatoriskt för 
företag och organisationer med fler än 50 anställda och en omsättning 
på över 10 miljoner euro att införa rutiner med skydd för visselblåsare. 
Detsamma gäller för kommuner med 10 000 invånare. Lagen innebär 
ett skydd mot repressalier för den som anmäler. Det är en bred person-
krets som omfattas och direktivet gäller inte enbart för den anställde 
visselblåsaren utan även en konsult eller för en anställd hos t.ex. en 
underleverantör eller kund. Det ställs även krav på införande av ett rap-
porteringssystem och ett absolut repressalieskydd. För företag inom den 
finansiella sektorn eller de företag som är känsliga för penningtvätt eller 
terrorfinansiering föreslås lagen gälla alla sådana organisationer.

yln
Inserted Text
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4. offentlIghet och sekretess4

Redan år 1766, som första land i världen, införde Sverige sin första lag 
om tryckfrihet, Tryckfrihetsförordningen (TF). I denna grundlag, som 
utgör en av Sveriges fyra grundlagar, formades Sveriges konstitution. 
Principen om rätt att ta del av offentliga handlingar, offentlighetsprin-
cipen, introducerades. Denna princip ger allmänheten rätt till insyn i 
offentliga handlingar i avsikt att uppmuntra fritt utbyte av information 
och meningsyttring.5 Redan 1766 fanns uppfattningen att allmänheten 
skulle ha insyn i offentliga dokument och även kunna trycka dem.6

Dokument hos en myndighet ska förstås som vilken skrift, bild 
eller inspelning som helst som kan läsas, lyssnas på eller i övrigt förstås 
genom teknisk hjälp.7 Ett dokument anses offentligt om det inkommit 
eller upprättats av en myndighet.8

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det 
påkallat med hänsyn till

1.  till rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellan-
folklig organisation,

2.  rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3.  myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan verk-

samhet,
4.  intresset att förebygga eller beivra brott,
5.  det allmännas ekonomiska intresse,
6.  skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7.  intresset att bevara djur- eller växtart.9

Begränsning i rätten att ta del av allmän handling skall anges noga i 
en bestämmelse i särskild lag eller, om det behövs i annan lag som den 
särskilda lagen hänvisar till.10 Alla offentliga handlingar som inte är 
föremål för sekretess i en särskild lag är möjliga för allmänheten att ta 
del av. Här finns en kontrollfunktion för skatteadministrationen.

Envar äger enligt tryckfrihetsförordningen rätt att skaffa uppgifter 
för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelan-
den.11 Denna rättighet omfattar även alla tjänstemän inom Skatte-
verket. Dock måste beaktas att en tjänsteman vid Skatteverket normalt 

4. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
5. 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF.
6. Hirschfeldt, Johan, Världens äldsta grundlag om tryckfriheten fyller 250 år. En svensk-finsk jubilar.
7. 2 kap. 3 § TF.
8. 2 kap. 3 §, 6 § och 7 § TF.

9. 2 kap. 2 § TF.
10. 2 kap. 2 § TF.
11. 1 kap. 1 § TF.
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sett vid anställningens början har skrivit under en förbindelse att inte 
röja uppgifter som omfattas av sekretess. Sker detta kan det resultera i 
ett tjänstefelsbrott enligt brottsbalken, BrB.12

5. MeddelArskYdd och 
efterforsknIngsförbud

Det tredje kapitlet i TF innehåller regler om rätten till anonymitet. Det 
är också förbjudet för en myndighet att efterforska vem som är förfat-
taren till en framställning som införts eller varit avsedd att införas i 
tryckt skrift eller som lämnat meddelande i vidare mån än som fordras 
för åtal.13 För efterforskning i strid med detta förbud kan man dömas 
till fängelse i ett år.14

Detsamma gäller den som lämnat meddelande i enlighet med TF, 
det s.k. meddelarskyddet.15 Det innebär att en anställd vid en myndig-
het under vissa förutsättningar har möjlighet att lämna en uppgift till 
pressen om förhållanden på myndigheten utan att riskera att begå brott 
mot tystnadsplikten. Syftet måste vara publicering och omfattar aldrig 
utlämnande av en handling, endast en uppgift.

6. AvslutnIng
4th Conference on Taxpayer Rights vid Minnesota Law School 2019 
var mycket givande, och konferensdeltagarna fick med sig nya idéer, 
insikter samt kunskap och inte minst fick vi med oss nya perspektiv 
hem. Fördelen med årets konferens var att den hade ett väl avgrän-
sat tema, vilket gjorde att vi fick nya djupa kunskaper med oss hem. 
Konferensen var dessutom väl underbyggd med bl.a. papers från olika 
deltagare och dessutom OPTR-rapporter.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag fick nya kunskaper och 
perspektiv inom ett i Sverige hittills svagt reglerat området. Det gör 
att man kan förundras över varför vi i Sverige inte är bäst inom detta 
område trots att Skatteverket är en av de svenska myndigheter som 
enligt alla mätningar på senare år har störst förtroende hos allmän-
heten. Det finns ännu inget enkelt system eller formulär som kan 
användas för att skapa en garanterat anonym möjlighet för anställda 

12. 20 kap. BrB.
13. 3 kap. 4 § TF.
14. 3 kap. 4 § TF.
15. 1 kap. 1 § TF och 7 kap. 3 § TF.
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och visselblåsare att anmäla oegentligheter, såväl externa som interna, 
till Skatteverket. Detta kan och bör införas med implementeringen i 
svensk lag av det nya EU-direktivet som nämnts ovan. När det skett 
kan en annan möjlighet för en anonym visselblåsare finnas.

Visserligen redogör Skatteverket för att man vill ha medarbetare 
med samma värdegrund som är och uppträder som s.k. ämbetsmän i 
ett demokratiskt samhälle. Missförhållanden kan redan idag rapporteras 
via ett formulär på Skatteverkets hemsida. Man måste inte heller uppge 
sitt namn. Blotta tanken att en sådan anmälan inte förblir anonym 
avhåller troligen redan många personer. Men det skulle antagligen ge 
ett stort signalvärde att kunna göra anmälningar på ett mer strukturerat 
och skyddat sätt. Offentlighetsprincipen gör ändå att vi har möjlighet 
att granska dokument hos Skatteverket på ett helt annat sätt än i andra 
länder. Detta medför också att en visselblåsare aldrig kan vara säker på 
att anonymiteten inte avslöjas även då Skatteverket uppger att anmäla-
ren inte behöver ange sitt namn.

Ylva Larsson LL.M. (Lund) and Business administration (Lund) is researcher and Univer-
sity Lecturer in Law and Legal Science, Tax Law, at School of Law, Psychology and Social 
Work at Örebro University in Sweden. She is responsible for the essential Tax Law education 
for Law students. Ylva is also a former Tax Lawyer at the Swedish Tax Agency. She was 
occupied mostly with tax proceedings and investigations of Tax Law crimes and with 
questions about personal responsibility. She also has conducted many litigations in mostly 
all Swedish Courts. She has written a lot of academic papers, books and reports. Ylva has 
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