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Sammanfattning 
1972 infördes skattetilläggssystemet i Sverige. Införandet innebar att det tidigare för-
farandet i domstol ersattes av ett förfarande där skattetillägget utdöms av skattever-
ket. Sedan 1995 gäller Europakonventionen som lag i Sverige, vilket innebär att Sve-
rige som land är skyldigt att garantera sina medborgare de rättigheter som ges uttryck 
för i konventionen. Artikel 6 ger var och en vars civila rättigheter och skyldigheter är 
under utredning och den mot vilken brottsanklagelse riktas rätt till en rättvis rätte-
gång inom skälig tid. I artikeln finns också en bestämmelse om rätten att betraktas 
som oskyldig tills motsatsen bevisats (den så kallade oskuldspresumtionen). I artikel 4 
i sjunde tilläggsprotokollet uttrycks förbud mot att bestraffas två gånger för samma 
brott (förbudet mot dubbelbestraffning). En viktig princip som är avgörande vad 
gäller tolkningen av konventionen är proportionalitetsprincipen som ger uttryck för 
att tillämpade medel skall stå i proportion till syftet de skall uppnå.  

År 1985 uppmärksammades skattetilläggets relation till rättssäkerhetskraven i Euro-
pakonventionen då Max von Sydow framställde klagan mot Sverige till Europadom-
stolen. Han hävdade att han inte åtnjutit en rättvis prövning i domstol. Innan ärendet 
togs upp av domstolen ingicks dock förlikning, vilket innebar att något avgörande 
inte meddelades. År 2002 dömdes däremot Sverige i domarna Janosevic mot Sverige 
och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, till brott mot Europakonventionen 
gällande skattetilläggsbestämmelserna. Domstolen konstaterade att den skattskyldige 
inte fått tillgång till en effektiv rättegång samt att prövningstiden varit för lång. Till 
följd av detta företogs ändringar i TL för att bättre tillgodose de krav i Europakon-
ventionen som skattetillägget kunde anses stå i strid med.  

I uppsatsen undersöks om ändringarna verkligen lett till förbättrad rättssäkerhet eller 
om Sverige fortfarande balanserar på gränsen till brott mot konventionen i detta hän-
seende. Utredningen som företagits visar att rättssäkerheten efter ändringarna för-
bättrats marginellt och att stor risk föreligger för att Sverige vid en framtida bedöm-
ning av skattetilläggsförfaranden skulle dömas till brott mot rättssäkerhetskraven. De 
problemområden som kan komma att resultera i brott mot konventionen är de långa 
handläggningstiderna i skattetilläggsmål, avsaknaden av subjektiva rekvisit samt fak-
tumet att utdömande av skattetillägg ibland kombineras med straff för vårdslös skat-



 

 

teuppgift och således kan komma att bedömas strida mot förbudet mot dubbelbe-
straffning.  
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Abstract 
In 1972 the regulations on tax surcharge were introduced. In the new system the sur-
charge are imposed by the Tax Authority (skatteverket) and not the Court. Since 1995 
the European Convention on Human Rights constitute law in Sweden, which means 
that Sweden is forced to guarantee its citizens the human rights in the Convention. 
Article 6 in the Convention states that everyone, in the determination of his civil 
rights and obligations or of any criminal charge against him, is entitled to a fair hea-
ring within reasonable time. The Article also expresses the right for anyone charged 
with a criminal offence to be presumed innocent until proved guilty according to law 
(the presumtion of innocence). Article 4 in the seventh amendment states that nobo-
dy may be tried or punished again (the principle of ne bis in idem). Another impor-
tant principle when enterpreting the Convention is the principle of proportionality, 
which means that measures should be proportionate in relation to the legal aim.  

In 1985 the question of the tax surcharge and its compatibility with the rights in the 
European Convention arose for the first time, when the Swedish citizen Max von 
Sydow complained to the European Commission that his right to a fair trial had been 
infringed. However, the court never gave a decision due to settlement out of court.  
In 2002 the European Court of Human Rights stated in Janosevic v. Sweden and 
Västberga Taxi AB and Vulic v. Sweden, that the regulations on tax surcharge had in-
fringed the complainants’ right to access to court and to a fair trial within reasonable 
time. In consequence, some changes were done in order to make the regulations on 
tax surcharge conform to the requirements in the Convention.  

An analyze is made to investigate whether the changes have improved the situation 
or if Sweden still is on the verge of infringement of the Convention. My analyses re-
veals that the changes only led to marginal improvements. The areas where Sweden 
could still be in breach of the Convention are the length of the proceedings in the 
matter of tax surcharge, the lack of subjective elements and the situation where tax 
surcharge sometimes are imposed when a criminal penalty is simultaniously applied.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund  
Det svenska skattetilläggssystemet infördes 1972.1 Det ersatte det tidigare straffrättsli-
ga förfarandet, bland annat på grund av att det gamla förfarandet ansågs allt för inef-
fektivt då det kunde innebära att även bagatellartade frågor togs upp i domstolspröv-
ning.2 I förarbetena uttalades att skattetillägget i det nya systemet till skillnad från det 
tidigare straffrättsliga förfarandet är en administrativ avgift.3 Den Europeiska konven-
tionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Eu-
ropakonventionen) ratificerades 1953. Detta innebär att Sverige som land är skyldigt 
att uppfylla de rättssäkerhetskrav som finns i den.4 Anmärkningsvärt är dock att 
konventionen inte inkorporerades av Sverige förrän 19955, vilket betyder att Sverige 
tillhörde de allra första länderna som skrev under konventionen men ett av de sista 
länderna som inkorporerade den.6  

1985 aktualiserades frågan huruvida skattetilläggsbestämmelserna överensstämmer 
med dessa krav för första gången på allvar. Anledningen var att Max von Sydow förde 
frågan till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomsto-
len).7  Ärendet gav upphov till många frågor och ansågs relevant för domstolspröv-
ning men något avgörande kom inte till stånd på grund av att målet utmynnade i för-
likning mellan målsäganden och den svenska staten. Resultatet blev häftiga diskussio-
ner i doktrinen.8  

År 2000 togs frågan upp i svensk rätt där det konstaterades att skattetillägget är ett 
straff i Europakonventionens mening och att artikel 6 därmed är tillämplig.9 År 2002 
prövade Europadomstolen de svenska skattetilläggsbestämmelserna i förhållande till 

                                                
1 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m. s. 199-200.  

2 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m. s. 199-200. 

3 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m. s. 3. 

4 LEKMR. 

5 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 41. 

6 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europesik praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 38.  

7 S mot Sverige nummer 11464/85 (beslut den 12 maj 1987).  

8 Se för exempel Leidhammar, Börje, Straff eller avgift? – skattetillägg i belysning av artikel 6 i Euro-
pakonventionen (1998), Några frågor om skattetillägg m.m. Ds 1991:16, SOU 2001:25 Skattetillägg 
m.m. och Thornstedt, Hans, Eklund, Erik & Rabe, Gunnar, Skatte- och avgiftstillägg (1994). 
9 RÅ 2000 ref. 66 I (det så kallade Volvo-målet) och NJA 2000 s. 622. 
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Europakonventionens rättssäkerhetskrav.10 I målen fastslogs brott mot artikel 6 i 
konventionen gällande rätten till effektiv domstolsprövning inom skälig tid. Till följd 
av dessa domar beslutade regeringen att ändringar av skattetilläggsbestämmelserna var 
nödvändiga för att säkerställa kraven.11 Diskussioner förekommer nu huruvida be-
stämmelserna överensstämmer bättre med kraven efter de företagna ändringarna.12 
Regeringen är av åsikten att ändringarna medfört förbättrad rättssäkerhet och att reg-
lerna överensstämmer med kraven13 medan skattetilläggskommittén14 och lagrådet15 
förespråkat mer genomgripande ändringar. Många åsikter har framförts i doktrinen 
om att skattetilläggsbestämmelserna ännu efter ändringarna strider mot rättssäker-
hetskraven i Europakonventionen.16  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida rättssäkerheten i förfaranden om 
skattetillägg förbättrats till följd av de ändringar i skattetilläggsbestämmelserna som 
företogs efter Europadomstolens domar mot Sverige år 2002. Brott konstaterades i 
domarna mot artikel 6 i Europakonventionen angående rätten till en rättvis rätte-
gång. Hur kan Europadomstolen tänkas besluta om ett liknande ärende skulle upptas 
till prövning idag? Står skattetilläggsreglerna efter företagna ändringar i överens-
stämmelse med rättssäkerhetskraven i Europakonventionen eller balanserar Sverige 
fortfarande på gränsen till brott mot dessa krav?  

                                                
10 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002) och Västberga Taxi och Vulic 

mot Sverige nummer 36985/97 (dom den 23 juli 2002). 

11 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. s. 75-76. 

12 Se för exempel Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kom-
bination i den svenska skatteprocessen? (2003), Kamtsan, Natalie & Leidhammar, Börje, Beviskrav i 
skatteprocess avseende eftertaxering och skattetillägg (2003), Linderl Axén, Annica, Skattetilläggen 
och handläggningstider (2004), Linderl Axén, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssä-
kerheten – i ljuset av Europakonventionen (2005) och Meyer, Andréa, Strider de föreslagna skattetill-
läggsreglerna mot Europakonventionen? (2003).  

13 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. s. 1-2.  

14 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. 

15 Skattetillägg - Lagrådets yttrande 23 januari 2003.  

16 Se för exempel Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kom-
bination i den svenska skatteprocessen? (2003), Kamtsan, Natalie & Leidhammar, Börje, Beviskrav i 
skatteprocess avseende eftertaxering och skattetillägg (2003), Linderl Axén, Annica, Skattetilläggen 
och handläggningstider (2004), Linderl Axén, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssä-
kerheten – i ljuset av Europakonventionen (2005) och Meyer, Andréa, Strider de föreslagna skattetill-
läggsreglerna mot Europakonventionen? (2003).  
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1.3  Metod  

1.3.1 Metod och material 
Uppsatsen inleds med en deskriptiv del där redogörelse för skattetillägget, Europa-
konventionen och Europadomstolen ges. Därefter följer en analyserande del där prax-
is och rättsläget utreds.  

I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Denna innebär studie och ana-
lys av rättskällorna lagtext, praxis, förarbeten och doktrin.17 I svensk rätt ges lagtex-
ten störst betydelse18 och är också den som ligger till grund för utredningen i uppsat-
sen. Därefter råder skilda meningar om huruvida förarbeten eller praxis skall tillmätas 
störst vikt.19 Om rättspraxis i form av avgöranden från Högsta domstolen (HD) och 
Regeringsrätten finns på området tillmäts denna störst betydelse efter lagtext.20 Rätts-
praxis är viktig i egenskapen av att illustrera lagregelns tillämpning gällande specifika 
problem men förtydligar även grundläggande principer.21 Det finns omfattande rätts-
praxis på skatteområdet, framför allt gällande tillämpningen av Taxeringslagen (TL). 
Den huvudsakliga källan är Regeringsrättens praxis men även avgöranden från Euro-
peiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) och Europadomstolen är viktiga.22 
Härefter ges uttalanden i förarbeten betydelse. Om olika åsikt framgår i olika förar-
beten gäller att det som uttalats senast väger tyngst.23 Doktrin ges minst värde men 
kan ändå vara mycket värdefull genom att den kompletterar de andra rättskällorna.24  
I denna uppsats har samtliga rättskällor använts.  

Uppsatsen bygger till största delen på artikel 6, artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i 
Europakonventionen och 5 kap TL. En avgörande roll har praxis från svenska dom-
stolar och framför allt från Europadomstolen spelat för klargörandet av tillämpning-
en av lagbestämmelserna. Vid redogörelse för en författares konstateranden som upp-
                                                
17 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod (2001), s. 38.  

18 Vogel, Hans-Heinrich & Victorin, Anders & Warnling-Nerep Wiweka & Seipel, Peter & Leijonhuf-
vud & Madeleine, Heuman, Lars & Bernitz, Ulf, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmeto-
der (2004), s. 27-28.  

19 Vogel, Hans-Heinrich & Victorin, Anders & Warnling-Nerep, Wiweka & Seipel, Peter & Leijon-
hufvud, Madeleine & Heuman, Lars & Bernitz, Ulf, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsme-
toder (2004), s. 27-28.  

20 Vogel, Hans-Heinrich & Victorin, Anders & Warnling-Nerep, Wiweka & Seipel, Peter & Leijon-
hufvud, Madeleine & Heuman, Lars & Bernitz, Ulf, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsme-
toder (2004), s. 27-28.  

21 Vogel, Hans-Heinrich & Victorin, Anders & Warnling-Nerep, Wiweka & Seipel, Peter & Leijon-
hufvud, Madeleine & Heuman, Lars & Bernitz, Ulf, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsme-
toder (2004), s. 27-28.  

22 Leidhammar, Börje & Almgren, Karin, Skatteprocessen (2004), s. 29. 

23 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 571. 

24 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 571. 
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kommit genom studie av praxis ges hänvisning till författaren och därefter vidare 
hänvisning till praxis. För att förstå syftet med lagarna och framförallt motiven till 
ändringarna och resonemanget bakom dessa i förhållande till Europakonventionens 
rättssäkerhetskrav har förarbeten i form av propositioner och Statens Offentliga Ut-
redningar studerats. Doktrinen har haft betydelse för den deskriptiva delen av uppsat-
sen men även för att framföra rådande åsikter då detta är ett vida diskuterat ämne.  

1.3.2 Tolkning av Europakonventionen 
Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 1995.25 Konventionens 
bestämmelser väger tyngre än inhemska lagar, det vill säga vid konflikt mellan kon-
ventionens bestämmelser och svensk lagstiftning har de först nämnda företräde.26 Ef-
tersom Europakonventionen saknar förarbeten är Europadomstolens domslut vägle-
dande för tolkningen av lagtexten.27 I sin tolkning av konventionen utgår domstolen 
från det aktuella läget. Den gör en dynamisk tolkning med utgångspunkt i aktuella 
samhällsvärderingar.28 Detta innebär att tolkningen av bestämmelserna hela tiden ut-
vecklas och kan variera över tiden trots att artiklarnas lydelse är densamma. Domsto-
len utgår i sin bedömning från de faktiska omständigheterna i varje fall och undersö-
ker om den behandling den klagande utsatts för står i strid med rättigheterna i kon-
ventionen snarare än att den bedömer den aktuella nationella lagregelns överens-
stämmelse med konventionen.29  

1.3.3 Tolkning av svensk skatterätt 
Vad gäller tolkningen av skattelagstiftningen tillämpas en föreskriftsbunden lagtolk-
ning.30 Genom en objektiv och förutsebar rättstillämpning ger den uttryck för legali-
tetsprincipen och bidrar till att garantera skattebetalarna rättssäkerhet.31    

Utgångspunkten vad gäller tolkning av skattelag är som på andra områden lagtex-
ten.32 Härefter sker kompletterande tolkning av övriga rättskällor. En viktig princip 
inom skatterätten är legalitetsprincipen som fastslår att skatter inte får påföras utan 
stöd i lag (Nullum tributum sine lege).33 Principen har dock till följd av en friare 
                                                
25 Lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (LEKMR).25 

26 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen (2004), s. 33. 

27 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen (2004), s. 33. 

28 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen (2004), s. 33. 

29 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen (2004), s. 33. 

30 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 572. 

31 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 572. 

32 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 572. 

33 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 572-573. 
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rättstillämpning fått mindre betydelse på senare tid. Ytterligare en princip av betydel-
se är likformighets- eller rättviseprincipen som innebär att alla fall skall behandlas 
lika.34  

Oavsett om resultatet blir positivt eller negativt för den enskilde tolkas skattelagarna 
enligt författningens ordalydelse.35 Uttalanden i förarbeten används ofta för att få väg-
ledning i tolkningen av författningstexten även om ordalydelsen väger tyngst. Reger-
ingsrätten använder i sin tolkning av skattelagstiftningen den objektiva, den subjekti-
va och den teleologiska lagtolkningsmetoden.  

1.4 Avgränsning 
Utredningen i denna uppsats koncentreras till skattetilläggsbestämmelserna och inne-
fattar inte andra sanktionsavgifter, såsom exempelvis förseningsavgifter. Tyngden lig-
ger på skattetillägg enligt TL på grund av att övriga bestämmelser är mycket lika de i 
TL. Dessa vidrörs endast flyktigt.  

Redogörelsen för de ändringar som vidtogs i skattetilläggsbestämmelserna till följd av 
domarna mot Sverige år 2002 och som trädde i kraft 1 juli 2003 fokuseras på de änd-
ringar som är relevanta för den här utredningen, det vill säga de ändringar som har 
betydelse för uppfyllandet av kraven i Europakonventionen.  

Beskrivningen av Europakonventionens innehåll och betydelse för nationell rätt re-
spektive för Europadomstolens funktion är på intet sätt uttömmande eller särskilt 
djupgående. Den är endast till för att ge läsaren en överblick över bestämmelserna 
och anses nödvändig för sammanhanget i resonemanget och analysen av huruvida 
skattetilläggsbestämmelserna överensstämmer med Europakonventionens krav. Vid 
jämförelsen av skattetillägget och rättssäkerhetskraven i konventionen koncentreras 
denna till rättigheterna i artikel 6, förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 sjunde 
tilläggsprotokollet och den i konventionen allmänt vedertagna proportionalitetsprin-
cipen. Således utesluts i utredningen andra rättigheter som kan vara aktuella i skatte-
ärenden såsom rätten till effektivt rättsmedel i artikel 13, rätten till överklagande i 
brottmål i artikel 2 i sjunde tilläggsprotokollet samt egendomsskyddet i artikel 1 i 
första tilläggsprotokollet. Avgränsningen har gjorts på grund av behovet att begränsa 
uppsatsens omfång och på grund av att de först nämnda är mest aktuella i förhållande 
till de domar som meddelades mot Sverige år 2002. 

Problemet och utredningen i uppsatsen innefattar inte EG-rättsliga bestämmelser 
utan koncentreras till att endast omfatta de rättssäkerhetskrav som garanteras i Euro-
pakonventionen. 

1.5  Terminologi 
Begrepp som används i uppsatsen och som kräver förklaring är: 
                                                
34 Johansson, Gunnar & Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet (1999), s. 572-573. 

35 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen (2004), s. 30-32. 
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Skattetillägg: Klassificeringen av sanktionen ger upphov till skilda meningar. I förar-
beten36 betraktas skattetillägget som en särskild avgift, en administrativ sanktion me-
dan fastställande gjorts i praxis både i svensk rätt och i Europadomstolen att skattetill-
lägget är att klassa som straff37.    

Skattemyndigheten respektive skatteverket: Den 1 januari 2004 slogs Riksskatteverket 
och de tio regionala skattemyndigheterna ihop till skatteverket38. Således används 
termen skatteverket för den verksamhet som avses efter den 1 januari 2004 och ter-
men skattemyndigheten avseende myndigheten som den var före 1 januari 2004.  

1.6 Disposition 
För att ge läsaren en inblick i hur skattetilläggssystemet fungerar ges inledningsvis en 
presentation av skattetilläggsreglerna. Här belyses bestämmelsernas lydelse före och 
efter lagändringarna. Vikten läggs dock vid den aktuella lydelsen. En redogörelse ges 
också av ändringarna samt motiveringen bakom dessa.    

I kapitel 3 ges en beskrivning av Europakonventionen, först en kort historik och se-
dan de grundläggande krav som förväntas uppfyllas av de ratificerande staterna.  
Framställningen om Europakonventionen koncentreras främst på att behandla artikel 
6 och de rättssäkerhetskrav som uppställs i denna.  

Härefter behandlas Europadomstolen som rättsinstans för att belysa förhållandet mel-
lan domstolens domar och nationell rätt samt för att visa vilken betydelse dessa do-
mar har för rättspraxis och lagstiftning i Sverige.  

En redogörelse för rättsfall som avgjorts av Europadomstolen som rört skattetillägg 
eller skattetilläggsliknande avgifter återfinns i kapitel 5 och 6. 

I kapitel 7 ges slutligen en analys av rättsläget och i kapitel 8 presenteras de slutsatser 
som framkommit av analysen.  

 

 

 

 

 

                                                
36 Begreppet introducerades i prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 3 och har samma defini-

tion i den senaste prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, s. 50. 

37 NJA 2000 s. 622 och RÅ 2000 ref. 66 I.  

38 Se vidare lagen (2003:642) med anledning av inrättande av skatteverket. 
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2  Skattetillägg 

2.1  Inledning 
Grunden för det svenska skattesystemet är att de skattskyldiga deltar genom att i de-
klarationsförfarandet lämna uppgifter som underlag för beskattningen. För att se till 
att medborgarna uppfyller sin skyldighet att lämna korrekt information finns regler 
om påföljder vid misslyckande att fullgöra denna plikt.39 1972 infördes systemet om 
skattetillägg.40 Dessförinnan byggde systemet på straffrättsliga sanktioner enligt 1943 
års skattestrafflag (SSL). 41 Dessa straffrättsliga följder utdömdes av de allmänna dom-
stolarna.42 I förslaget till reglerna om skattetillägg föreslogs att beslutande myndighet 
istället skall vara lokal skattemyndighet.43 Motiveringen var att detta skulle innebära 
både en avlastning för de tungt belastade åklagarmyndigheterna och domstolarna och 
ett effektivt utnyttjande av den kompetens som finns inom skatte- och taxeringsorga-
nisationen.44 Vid överträdelse av SSL skall dock fortfarande domstolsförfarandet till-
lämpas.45  

Ett mål med införandet av det nya systemet var att smärre fel skulle undgå påföljder 
för att försäkra att resurser inte läggs på obetydliga övertramp, medan allvarligare 
brott skulle beivras i högre grad. Med andra ord skulle sanktionerna slå på ett jämna-
re och mer rättvist sätt.46  

För att förstå konflikten mellan de svenska reglerna om skattetillägg och de rättssä-
kerhetskrav som uppställs i Europakonventionen krävs en inblick i hur skattetilläggs-
systemet fungerar. Därför ges här först en kort bakgrund till uppkomsten av systemet 
och därefter en presentation av gällande rätt.  

2.2  Bakgrund   
År 1965 påbörjades en översyn av påföljdssystemet i Sverige.47 I skattebrottsutred-
ningen48, konstateras flertalet brister hos det dåvarande judiciella förfarandet, där åtal 

                                                
39 Thornstedt, Hans, Eklund, Erik & Rabe, Gunnar, Skatte- och avgiftstillägg (1994), s.12.  

40 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 3. 

41 Skattestrafflagen (1943:313). 

42 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 57.  

43 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 100.  

44 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 199-201.  

45 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 55. 

46 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 199-200. 

47 Thornstedt, Hans, Eklund, Erik & Rabe, Gunnar, Skatte- och avgiftstillägg (1994), s. 11. 

48 SOU 1969:42 Skattebrotten. 
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eller strafföreläggande var de enda medel för påtryckning av den skattskyldiges upp-
giftsskyldighet. I utredningen betonades att systemet i praktiken inte fungerade väl. 
Polis, åklagarmyndigheter och domstolar togs i anspråk för bagatellartade brott sam-
tidigt som förseelser inte togs upp i tillfredsställande grad i förhållande till bestäm-
melsernas utformning. Detta innebar att flertalet brott helt undgick rättslig påföljd. 
En bristfällig överensstämmelse mellan antalet oriktiga uppgifter i deklarationer och 
antalet lagförda brott och förseelser visade tydligt att påföljdssystemet drabbade 
ojämnt och bristfälligt. Vad som i stället borde eftersträvas är ett system som leder till 
ett mera frekvent utslag samtidigt som det möjliggör uppdelning efter gärningens 
grad och typ. 49   

Krav framkom också i utredningen på snabbare och enklare handläggningsformer för 
bagatellartade brott och skärpta brottsskalor för allvarligare brottslighet. Utredning-
en fann att en administrativ sanktion av ekonomiskt slag, det vill säga skatte- eller av-
giftstillägg där handhavande myndighet är skattemyndigheten, i förening med skärpta 
straff utgjorde den bästa lösningen. 50 Departementschefen betonade också att detta 
nya system ur rättssäkerhetssynpunkt inte skulle innebära sämre utgångspunkt än det 
rådande, där vissa delar av skattebrottsligheten helt undgick påföljd vilket i sin tur in-
verkar negativt på skattemoralen. 51 Han betonade också att felaktiga beslut i form av 
påförande av skattetillägg kan rättas till i ett domstolsförfarande. Dessutom skulle det 
nya systemet innebära en fördel i form av mindre olägenhet för den enskilde då det 
gäller små belopp, när förfarandet i viss mån avkriminaliseras.52  

1977 infördes möjligheten till jämkning vid inkomst- och förmögenhetstaxeringen. 
Skattetillägget kan jämkas till hälften av det påförda beloppet, under förutsättning att 
risken för att oriktigheten inte skulle ha upptäckts är liten.53 Även 1978 gjordes änd-
ringar med huvudsyftet att mildra de orimliga effekter som skattetillägget medförde. 
1990 antogs en ny taxeringslag.54 Bestämmelserna som tidigare funnits i 1956 års taxe-
ringslag flyttades då till den nya lagen, med smärre ändringar som följd.55 Generellt 
kan sägas att systemets grundkonstruktion är den samma som när det infördes. Modi-
fikationer har företagits i liberaliserande syfte med undantag för ändringar som gjor-
des 1992, som innebar en utvidgning av tillämpningsområdet.56  

                                                
49 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 140. 

50 SOU 1969:42 Skattebrotten, s. 140. 

51 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 199. 

52 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 199. 

53 Thornstedt, Hans, Eklund, Erik & Rabe, Gunnar, Skatte- och avgiftstillägg (1994), s. 12. 

54 TL. 

55 Thornstedt, Hans, Eklund, Erik & Rabe, Gunnar Skatte- och avgiftstillägg (1994), s. 12-16.   

56 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 83. 
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1995 tillsatte regeringen en utredning för att analysera om skattetilläggsreglerna kan 
komma i konflikt med de åtaganden Sverige har i och med tillträdet av Europakon-
ventionen.57 Utredaren Claes Ljungh kom till slutsatsen att skattetilläggssystemet inte 
inbegrips i tillämpningsområdet för artikel 6 i Europakonventionen och att åtgärder 
på området inte heller krävdes.58 Därefter har dock problemet uppmärksammats i ett 
flertal utredningar. 1996 framförde den svenske medborgaren Velimir Janosevic en 
klagan till Europakommissionen. Han anförde att han i samband med skattemyndig-
hetens beslut om skattetillägg berövats möjligheten till prövning av domstol och att 
förfarandet utgjorde brott mot artikel 6 i Europakonventionen. Ärendet överfördes 
till Europadomstolen år 2000 och resulterade i fällande dom 2002.59 Samtidigt togs 
ännu ett fall upp mot Sverige med i det närmaste samma omständigheter och samma 
utslag.60 Domarna har resulterat i omfattande diskussioner i svensk doktrin. En kon-
sekvens blev att ändringar företogs i bestämmelserna om skattetillägg. Dessa trädde i 
kraft 1 juli 2003 men tillämpas först från och med 2004 års taxering.61           

2.3  Bestämmelserna om skattetillägg - dess lydelse per den 1 
juli 2003 

2.3.1 Inledning 
Bestämmelser om skattetillägget återfinns inte enbart i TL utan även i Skattebetal-
ningslagen (SBL)62, Fordonsskattelagen (FSL)63 och Lagen om vägavgift för vissa tunga 
fordon (LVTF).64 Här kommer störst vikt att läggas vid bestämmelserna i TL. Skatte-
tillägg kan drabba den skattskyldige i följande situationer: då denne lämnat oriktig 
uppgift i deklarationen65, vid avvikelse från deklarerade uppgifter genom skönstaxe-
ring66 och vid skönstaxering i avsaknad av självdeklaration.67  

                                                
57 Se SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 47-48.  

58 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 9-12. 

59 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002).     

60 Västberga Taxi och Vulic mot Sverige nummer 36985/97 (dom den 23 juli 2002).  

61 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, s. 2. 

62 15 kap. 1-7 §§ och 13-14 §§ Skattebetalningslagen (1997:483). 

63 46-47 §§ Fordonsskattelag (1988:327). 

64 12 § Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. 

65 5 kap. 1 § 1 st. TL. 

66 5 kap. 2 § 1 p. TL. 

67 5 kap. 2 § 2 p. TL.  
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2.3.2  Skattetillägg enligt TL  

2.3.2.1  Skattetillägg vid oriktig uppgift i självdeklarationen 

I TL: s femte kapitel stadgas, att skattetillägg utgör en särskild avgift som tas ut om 
den skattskyldige lämnat oriktig uppgift till grund för beskattningen. 68 Detta gäller 
också om den skattskyldige i ett mål om taxering lämnat sådan uppgift och som inte 
godkänts efter prövning i sak. Det som krävs är således att uppgiften lämnats skriftli-
gen eller genom elektroniska dokument69 samt att den är att betrakta som oriktig. En 
uppgift betraktas i sin tur som oriktig om det klart framgår att den är felaktig eller att 
den skattskyldige har utelämnat en uppgift han varit skyldig att uppge till underlag 
för beskattningen.70 Således kan inte enbart inlämnade falska uppgifter resultera i på-
förande av skattetillägg utan även icke deklarerade uppgifter då den skattskyldige ger 
intryck av att han lämnat fullständiga uppgifter.  

En uppgift anses dock inte vara oriktig om skattemyndigheten med kompletterande 
inkomna uppgifter ändå kunnat fatta ett riktigt beslut, till exempel om den skattskyl-
dige lämnar felaktig uppgift i deklarationen men att en klar redogörelse av det kor-
rekta förhållandet ändå görs i en bilaga.71 Uppgiften är inte heller att betrakta som 
oriktig, om den är orimlig till den mån att den inte rätteligen kan användas i besluts-
fattandet.72 I rättspraxis har fastslagits att då ett yrkande gjorts utan närmare förklar-
ing och det dessutom är oförenligt med övriga lämnade uppgifter, bör detta inte god-
tas av skatteverket utan närmare utredning. Lämnar den skattskyldige därefter klar-
görande uppgifter under utredningen föreligger inte förutsättningar för påförande av 
skattetillägg.73 Skatteverket har bevisbördan för att oriktig uppgift lämnats.74 Kravet 
är att det klart ska framgå att så är fallet.75 

Skillnad bör dock göras mellan lämnande av oriktig uppgift och ett oriktigt yrkande. 
Det senare innebär att den skattskyldige öppet redovisat föreliggande förhållanden 
men gjort en felaktig bedömning av de juridiska konsekvenserna. Om så är fallet, kan 
inte skattetillägg påföras.76 Detta belyses i RÅ 1976:161, där Regeringsrätten beslutade 
att det var frågan om en misskrivning. Regeringsrätten konstaterade att trots att bola-
get utelämnat uppgift som innefattades av dess upplysningsplikt i en bilaga var detta 

                                                
68 5 kap. 1 § 1 st. TL. 

69 Prop. 2002/3:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 50-51.  

70 5 kap 1 § 2 st. TL. 

71 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 211. 

72 5 kap. 1 § 2 st. TL.  Se rättsfallet RÅ 2002 ref. 20. 

73 RÅ 2002 ref. 20.             

74 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 51. 

75 5 kap. 1 § 2 st. TL. 

76 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 51. 
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inte att betrakta som oriktig uppgift. Det beror på att uppgiften kunnat utläsas ur en 
annan bilaga som bolaget inlämnat. Utelämnandet betraktades därmed som en up-
penbar misskrivning, vilket i sin tur innebar att förutsättning för att påföra skattetill-
lägg inte förelåg.77 Även i RÅ 1988 ref. 98 beslutades att det gällde en misskrivning. 
Här konstaterade Regeringsrätten, att då en nettovinst angetts till lägre belopp i de-
klarationen än vad som stod i den bilagda resultaträkningen var det fråga om miss-
skrivning.78  

Huvudregeln för beräkning av skattetillägget då oriktig uppgift lämnats är att det 
uppgår till 40 % av den undandragna skatten i de fall som rör kommunalskatt, statlig 
inkomstskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel, 
löneskatt på pensionskostnader samt skatt på allmän pension.79 Den undandragna 
skatten är den skattelättnad den skattskyldige eller dennes make, eller möjligtvis an-
nan person som sambeskattas med den skattskyldige skulle ha åtnjutit, om den orik-
tiga uppgiften hade godkänts vid beskattningen. Gällande mervärdesskatt beräknas 
skattetillägget däremot till 20 % av den undandragna skatten.80 Om däremot godta-
gande av den felaktiga uppgiften skulle ha resulterat i ett underskott i näringsverk-
samhet eller i inkomstslaget tjänst, som inte utnyttjas under taxeringsåret, beräknas 
skattetillägget på en fjärdedel av den minskning av underskottet som rättelsen av den 
oriktiga uppgiften medfört.81 Ett undantag från huvudregeln görs då den oriktiga upp-
giften har rättats eller hade kunnat rättas av skatteverket med hjälp av dess normalt 
disponibla kontrollmaterial. I så fall uttas skattetillägg endast med 5 % vid mervärdes-
skatt och 10 % i övriga fall.82  

Vad som innefattas av begreppet kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skat-
teverket83 är inte definierat i lagtexten med motiveringen att det förändras med tiden 
och att det därmed råder stor risk att en exemplifiering blir föråldrad.84  I Mervärdes-
skattelagen (MSL)85 fastslås angående kontrollunderlag för särskild deklaration att 
”(E)n deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på an-
nat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för fullgörandet av deklarationsskyldigheten, för kon-
troll av deklarationerna och för beskattningen.”86 EG: s krav på redovisningen återfinns i  
                                                
77 RÅ 1976 ref. 161.                       

78 RÅ 1988 ref. 98.                               

79 1 kap. 1 § och 5 kap. 4 § 1 st. TL.  

80 5 kap. 4 § 1 st. TL. 

81 5 kap. 6 § 1 st. TL. 

82 5 kap. 4 § 2 st. TL. 

83 5 kap. 4 § 2 st. TL. 

84 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 52 med vidare hänvis-
ning till prop. 1991/92:43 Skattetillägg m.m., s. 66. 

85 14 kap. 17 § 1 st. MSL.  

86 Hänvisning från Westberg, Björn, Mervärdesskatt – en kommentar (1997), s. 461. 
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6: e direktivet artikel 22.2 och fordrar att den skattskyldiges räkenskaper är tillräck-
ligt utförliga för att skatteverket skall kunna kontrollera dem i efterhand.87 Ledning 
kan också sökas i rättspraxis. I rättsfallet RÅ 1994 ref. 10 ansågs fåmansbolagsdeklara-
tion som granskats samtidigt som bolagsmannens självdeklaration utgöra normalt 
tillgängligt kontrollmaterial.88 Detta har bekräftats i två nyligen avgjorda mål89 där 
Regeringsrätten fastslog att föregående års självdeklaration och uppgifter från tidigare 
års deklaration som funnits registrerade i det centrala skatteregistret anses utgöra 
normalt tillgängligt kontrollmaterial som gör att den lägre procentsatsen tillämpas. 
Det samma gäller uppgifter om marknadsnotering av aktier.90 Däremot har skogslig-
gare, uppgift om danskt banktillgodohavande samt anteckningar av taxeringsnämn-
dens ordförande på föregående års deklaration inte ansetts utgöra sådant material.91 
Samma procentsatser används då felet består i att ett belopp har hänförts till eller 
misstänks komma att hänföras till fel taxeringsår eller fel resultatperiod. Skattetilläg-
get beräknas då till 5 % vid mervärdesskatt 10 % i övriga fall.92 Motiveringen till den-
na lägre procentsats är att det vid periodiseringsfel och liknande inte gäller försök till 
skatteundandragande i sig utan endast en förskjutning av beskattningen mellan be-
skattningsperioder.93    

En förutsättning för att skattetillägg skall kunna uttas är att det finns ett samband 
mellan den oriktiga uppgiften och skatten, det vill säga att ett godtagande av den orik-
tiga uppgiften skulle betyda ett lägre skatteuttag än om uppgiften varit korrekt.94 Vi-
dare stadgas att skattetillägg skall tas ut utan inverkan av någon annan fråga än den 
som rör påförandet av skattetillägget.95 Detta innebär att skattetillägget ska bestäm-
mas endast utifrån de omständigheter som den oriktiga uppgiften gäller och med hän-
syn enbart till invändningar gällande denna fråga.96   

Påförande av skattetillägg enligt 5 kap. 1 § TL bygger således på att skatteverket kan 
bevisa, att det klart framgår att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift. Detta är in-

                                                
87 Westberg, Björn, Mervärdesskatt – en kommentar (1997), s. 461. 

88 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 52 med vidare hänvis-
ning till RÅ 1994 ref. 10.   

89 Se RÅ 2004 ref. 107 och RÅ 2004 ref. 106.  

90 Se RÅ 2004 ref. 75. 

91 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. s. 52 med vidare hänvis-
ning till RÅ 1987 ref. 96, RÅ 1988 ref. 36 samt RÅ 1989 ref. 30.   

92 5 kapitlet 4 § 3 st. TL. 

93 Prop. 1991/92:43 Skattetillägg m.m., s. 68. 

94 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 96. 

95 5 kap.  7 § TL.  

96 Prop. 2002/2003:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 236. 
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tressant för den kommande analysen av skattetilläggsbestämmelserna i förhållande till 
Europakonventionens rättssäkerhetskrav.  

2.3.2.2  Skattetillägg vid avvikelse från deklarerade uppgifter 

Som ovan beskrivits görs i författningen åtskillnad mellan två slag av situationer då 
skattetillägg påförs vid skönstaxering. Båda återfinns i TL: s 5 kapitel 2 §. Skillnad 
görs mellan situationen då den skattskyldige lämnat uppgift som avviker från självde-
klarationen och situationen då någon självdeklaration inte alls inkommit.97 I först 
nämnda situation krävs för att skönstaxering skall bli aktuellt, att bristerna i deklara-
tionen är så väsentliga att självdeklarationen i sin helhet eller till en del inte kan utgö-
ra underlag för en korrekt taxering.98 Påförandet av skattetillägg utgör i denna situa-
tion ett påtryckningsmedel för att verkligen få in en fullständig deklaration med kor-
rekta uppgifter från den skattskyldige.99    

Grunden för beräkningen av skattetillägget utgörs av den skatt som påförs den skatt-
skyldige på grund av skönstaxeringen utöver den skatt som normalt skulle ha drabbat 
honom.100 Utgångspunkten är att beräkningen sker enligt huvudregeln, det vill säga 
att skattetillägget uppgår till 40 % av ovan nämnda grundbelopp. I de fall skönstaxe-
ringen innefattar ändring av en oriktig uppgift används de lägre procentsatserna, det 
vill säga 5, 10 respektive 20 %. 101 Även då skönstaxeringen innebär minskning av un-
derskott i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst tas skattetillägg ut. Underlaget 
för beräkning är då en fjärdedel av den minskning av underskottet som skönstaxe-
ringen resulterat i.102 Utöver situationen då oriktig uppgift lämnats kan således skatte-
tillägg även utdömas vid avvikelse från självdeklarationen.   

2.3.2.3  Skattetillägg vid skönstaxering i avsaknad av självdeklaration 

I avsaknad av självdeklaration kan skattetillägg komma att utgå under förutsättning 
att den skattskyldige fått ett föreläggande om att inge den.103 Beräkningen av skatte-
tillägget sker på den skatt som drabbar den skattskyldige på grund av skönstaxering-
en.104 Hänsyn skall tas till eventuella uppgifter som den skattskyldige lämnat till led-
ning för beskattningen, under förutsättning att de lämnats på annat sätt än muntli-
gen.105 Beslutet om skattetillägg skall dock undanröjas, under förutsättning att den 
                                                
97 5 kapitlet 2 § TL.  

98 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 95. 

99 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 95. 

100 5 kap. 5 § 1 st. TL. 

101 5 kap. 5 § 3 st. TL.  

102 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 53. 

103 5 kap. 2 § 2 p. TL.  

104 5 kap. 5 § 2 st. TL.  

105 5 kap. 5 § 2 st. TL.  
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skattskyldige efter beslutet lämnar in självdeklaration inom fyra månader från ut-
gången av det år då beslutet meddelades eller inom två månader från den tidpunkt då 
han fick kännedom om beslutet om skattetillägg eller besked om dess storlek.106 Även 
här tjänar skattetillägget som ett påtryckningsmedel för att få in en ifylld deklara-
tion.107 Utebliven självdeklaration utgör den tredje och sista situationen då skattetill-
lägg kan utdömas.  

2.3.2.4  Situationer då skattetillägg inte tas ut 

I TL anges framför allt fem situationer då skattetillägg inte ska tas ut. Så är fallet om 
skatteverket kan vidta rättelse vid felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår 
av självdeklarationen eller av något annat meddelande som den skattskyldige lämnat 
på annat sätt än muntligen. Begreppet uppenbart framgår innebär enligt propositionen 
att oriktigheten är ”så iögonfallande att den som granskar uppgiften med normal noggrannhet 
inte kan undgå att upptäcka felaktigheten”.108 Det samma gäller om den oriktiga uppgiften 
har kunnat rättas med ledning av en kontrolluppgift, om avvikelsen gäller ett yrkan-
de och inte uppgift i sak, om den skattskyldige rättat den oriktiga uppgiften frivilligt 
eller om skattebeloppet som kunde ha undandragits är obetydligt.109 Bestämmelsen 
syftar till att skattetillägg inte skall tas ut om oriktigheten inte skulle ha medfört en 
skattelättnad av icke obetydligt slag.110  

2.3.2.5   Befrielse från skattetillägg 

Om oriktigheten eller utelämnandet av uppgifter är att betrakta som ursäktlig eller 
om det på annat sätt anses oskäligt att utta beloppet kan befrielse från skattetillägg 
ges. 111 Exempel på situationer då felbedömningen betraktas som ursäktlig är då den 
berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande, då den skattskyldige felbedömt en 
regel eller dess juridiska betydelse eller då den berott på vilseledande eller missvisande 
kontrolluppgifter. Det som menas med uttrycket eller liknande förhållande är ”inträf-
fad yttre omständighet som erfarenhetsmässigt brukar påverka en persons handlingsförmåga, t.ex. 
skilsmässa, nära anförvants sjukdom eller dödsfall.”112   

                                                
106 5 kap. 3 § TL.  

107 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m., s. 95. 

108 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m. s. 269. Se för exempel rättsfall RÅ 1989 ref. 40 (miss-
skrivning avdrag för resor 304 i stället för 204 kunde ej rättas med ledning av deklarationen eller an-
nat meddelande från den skattskyldige ansågs ej föreligga misskrivning) och RÅ 1975 ref. 94 (felaktigt 
angivna ingående balansposter för rörelse föranledde påförande av skattetillägg). 

109 5 kap. 8 § TL.  

110 Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag m.m. s. 269. 

111 5 kap. 14 § 1 och 2 st. TL. 

112 Prop. 1977/78:136  s. 206. 
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Befrielse kan ges helt eller delvis. Vid delvis befrielse sätts avgiften ner till hälften eller 
en fjärdedel.113 Delvis befrielse kan beviljas om det är osäkert om skattetillägg kan på-
föras. Det kan också beviljas om felaktigheten inte i sig är ursäktlig men att uttag av 
skattetillägg skulle anses oskäligt. Exempel på sådan situation är om det har gått orim-
ligt lång tid från tidpunkten då skatteverket börjat utreda frågan om skattetillägg och 
då beslut tas och detta inte beror på den skattskyldige samt då den skattskyldige redan 
fällts för skattebrott för samma handling.114 I sist nämnda fall tas hänsyn till om påfö-
randet av skattetillägg i kombination med straff för skattebrott skulle anses oskäligt. 
Avsikten är att se till att den skattskyldige inte lastas alltför tungt i förhållande till 
oriktigheten. Om skattetillägget däremot beslutats före prövning om brott mot Skat-
tebrottslagen (SkBrL) äger rum bör det inte ses som oskäligt.115 Skattetillägget kan 
också nedsättas om ett fel upprepats vid flera tillfällen innan det upptäcks av skatte-
verket och skattetillägg enligt vanliga beräkningar skulle resultera i ett oproportioner-
ligt resultat.116 Även om den oriktiga uppgiften i sig inte anses ursäktlig kan detta re-
sultera i att det sammanlagda resultatet av utgående skattetillägg inte skulle stå i pro-
portion till felets natur.117 Uppräkningen av situationer då felaktigheten kan anses ur-
säktlig eller där uttagande av skattetillägg anses oskäligt är inte uttömmande utan en-
dast exemplifierande.118  

Möjligheten till hel eller delvis befrielse från skattetillägg innebär en uppmjukning av 
bestämmelsens stränghet i jämförelse med vad som gällde innan. Förut kunde befriel-
se endast ges helt medan den nya bestämmelsen innebär att befrielse även kan ges del-
vis. Möjligheten till befrielse om det allmänt anses oskäligt att utta skattetillägg har 
också preciserats till att avse situationer då tillägget och felet inte står i proportion till 
varandra, då oskäligt lång tid förflutit eller då den skattskyldige redan fällts för brott 
enligt SkBrL för felaktigheten. Denna exemplifiering har stor betydelse ur rättssäker-
hetssynpunkt. Se kapitel 7.  

2.3.3  Skattetillägg enligt övriga författningar 
Bestämmelser om skattetillägg återfinns även i vissa andra författningar, såsom exem-
pelvis SBL, FSL samt LVTF.119 SBL: s bestämmelser om skattetillägg gäller bland an-
nat skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt.120 Generellt kan 

                                                
113 5 kap. 14 § 1 och 2 st. TL.  

114 I enlighet med Skattebrottslagen (1971:69) 5 kap. 14 § 3 st. TL.  

115 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 244. 

116 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 239. 

117 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 239. 

118 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 240. 

119 Se fotnot 23, 24 och 25.  

120 Prop. 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet m.m.                                         
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sägas att ovan nämnda bestämmelser till stora delar är utformade på samma sätt som 
bestämmelserna i TL.121 Dessa kommer dock inte att ytterligare behandlas här.    

2.4  Ändringarna i förhållande till den äldre lydelsen 
I propositionen122 föreslår regeringen att systemet med skattetillägget bör finnas kvar 
men att detta sanktionssystem bör ändras så att det tillgodoser Europakonventionens 
krav. Ytterligare ett mål med ändringarna är att systemet ska bygga på enkla och 
schabloniserade regler och att sanktioner ska aktualiseras i alla fall av brister i upp-
giftslämnandet.123 Framför allt betonades att reglerna på samma gång måste ge ut-
rymme för nyansering för att regelsystemet skall ses som legitimt och rimligt. I ut-
redningen124 övervägde kommittén att göra om systemet för att undvika den bestraf-
fande karaktären som det har idag och i stället låta avgiften utgå i proportion till de 
kostnader som oriktigheten orsakar. Här betonades dock att den allmänpreventiva ef-
fekten i så fall skulle försvinna. Idén avslogs därmed.125 Däremot uppmärksammades 
faktumet att antalet fall där sanktioner drabbar godtroende uppgiftslämnare borde 
kunna minskas.126 För att senare analysera vilken betydelse dessa ändringar fått ges 
nedan en presentation av de ändringar och som företagits som är av betydelse för 
uppsatsens utgångspunkt.  

I 5 kap. 1 § 2 st. återfinns den första ändringen där en definition av begreppet oriktig 
uppgift införts. Beviskravet för att oriktig uppgift förekommit är att det klart framgår 
att felaktig uppgift lämnats. Således byts det tidigare beviskravet som uttrycks som att 
uppgift befinns oriktig mot termen klart framgår. Förändringen motiveras med att 
beviskravet blir mer konkret medan själva bevisstyrkan är oförändrad.127      

Den andra stora ändringen som gjorts är att de befintliga befrielsegrunderna har 
gjorts tydligare och kompletterats med nya grunder.128 Befrielsen gällde förut allt eller 
inget. Bestämmelsen har nu ändrats till att befrielse kan ske helt eller delvis. Motivet 
är framförallt att delvis befrielse skall kunna ske vid gränsfall, det vill säga om det 
finns omständigheter som talar både för påförande och för befrielse från skattetill-
lägg.129  

                                                
121 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 58. 

122 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. 

123 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.,. s. 201. 

124 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. 

125 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 203. 

126 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 203. 

127 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 233. 

128 Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europa-
konventionen (2005), s. 25.  

129 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 239. 
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I utredningen130 kritiserade kommittén de äldre bestämmelserna om befrielsegrunder. 
Den säger att för att utdöma skattetillägg som är både ingripande och bestraffande till 
sin karaktär, torde det krävas bevisat att den oriktiga uppgiften lämnats med uppsåt 
eller av icke ursäktlig oaktsamhet. Undantag bör således göras då oriktigheten anses 
som ursäktlig. För att ge tillräcklig ledning föreslogs den nya hjälpregeln som förkla-
rar när skattetillägg inte skall utgå i 5 kap. 17 § 3 st. 2 och 3 p. TL.131 Två nya be-
stämmelser som införts i denna hjälpregel är 5 kap. 14 § 3 st. 2 och 3 p. TL. Den först 
nämnda ger möjlighet till befrielse från skattetillägg om oskäligt lång tid förflutit från 
den tidpunkt då skatteverket upptäckt anledning till påförande av skattetillägg och 
till dess beslut tas. En förutsättning är att fördröjningen inte beror på den skattskyl-
dige. Det betonas att en bedömning av ärendets omfattning och den skattskyldiges re-
spektive skatteverkets agerande måste göras i varje enskilt fall. Motiveringen till infö-
randet är framför allt att uppfylla de rättssäkerhetskrav som ställs i Europakonven-
tionens 6: e artikel.132 Punkt 3 innehåller en bestämmelse om att befrielse kan ges om 
den skattskyldige dömts för brott enligt SkBrL och påförande av skattetillägg är att 
betrakta som oskäligt på grund av att påföljderna tillsammans skulle innebära en 
oskäligt tung börda.133       

Ytterligare en ändring är införandet av anstånd med betalningen av skattetillägget till 
dess frågan prövats av länsrätten. Europadomstolen påpekade, att det för att skattetill-
läggsbestämmelserna skall vara förenliga med Europakonventionen krävs, att den 
som åläggs skattetillägg har möjlighet att få ärendet prövat av domstol. Eftersom det 
kan vara svårt att bedöma vilka konsekvenser ett skattetilläggspåförande kan få för 
den skattskyldige samt för att upprätthålla rättssäkerheten i systemet har alltså denna 
bestämmelse införts.134 Bestämmelsen återfinns i 17 kap 2a § SBL. Här sägs att om den 
skattskyldige begärt omprövning av skattetilläggsbeslutet eller överklagat detta, har 
han efter begäran alltid har rätt till anstånd med betalningen till dess frågan prövats. 
Anstånd beviljas med belopp motsvarande skattetilläggsbeloppet135 och beviljas endast 
en gång vid begäran om omprövning och en gång vid överklagande av ett beslut.136       

I utredningen framhöll kommittén att den enligt kommittéförordningen inte får läg-
ga fram ett förslag som skulle minska statens inkomster utan att lägga fram förslag 
om finansiering. Kommittén uttryckte här klart sin uppfattning att detta i grunden är 

                                                
130 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.  

131 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 212-216. 

132 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 243-244. 

133 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 244. 

134 Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europa-
konventionen (2005), s. 72. 

135 9 § 2 men. SBL.  

136 Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europa-
konventionen (2005), s. 72-73. 
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felaktigt men måste å andra sidan anpassa sig till sitt uppdrag.137 I utredningen poäng-
terades även att rättssäkerhetskraven som ställs i artikel 6 i Europakonventionen som 
gäller skatteärenden i och med ändringarna kommer till direkt uttryck i författnings-
texten.138  

2.5  Allmänt om skattetilläggssystemets funktion i samhället 
Mellan åren 1996 och 2001 ökade antalet skattetilläggsbeslut med omkring 140 000 
beslut, från 117 336 till 259 025.139  Antalet beslut om skattetillägg som fattades under 
år 2003 uppgick till drygt 240 000. Från år 2000 utgör detta en minskning med om-
kring 50 000 beslut. År 2000 kom de första domarna från Regeringsrätten angående 
huruvida artikel 6 i Europakonventionen är tillämplig på skattetillägget. Direkt däref-
ter skedde en minskning av antalet utdömda skattetillägg med lite drygt 30 000. Där-
efter har trenden fortsatt. Från år 2001 till 2002 skedde en minskning med 1000 beslut 
och efter Europadomstolens domar 2002 minskade antalet med ytterligare 14 000 be-
slut. Att besluten är så många beror på att flertalet beslut fattas vid skönstaxering 
samt att många beslut omprövas. Det bör uppmärksammas att antalet beslut således 
inte motsvarar antalet skattetillägg. Det område där flest skattetillägg påförs är mer-
värdesskatteärenden. Berörda juridiska och fysiska personer vad gäller tillägg påförda 
vid skattedeklarationen uppgick under åren 2000 och 2001 tillsammans till knappt 
50 000 och gällande inkomstskatt omkring 100 000. Att antalet är så pass lågt beror 
främst på att ett beslut mot en skattskyldig ofta genomgår en rad omprövningsbe-
slut.140  

Enligt en undersökning som presenterades i RSV: s rapport 2002:14 framgår att anta-
let skattetillägg som påförs i samband med skönsbeskattning uppgår till 70 % av det 
totala antalet skattetillägg som påförts vid den årliga taxeringen samt att mer än två 
tredjedelar av dessa handlar om mervärdesskattefall. Om man däremot tittar på de be-
lopp som inkommer från skönsbeskattningen uppgår dessa till betydligt större del då 
denna avser hela förvärvskällan medan övriga mestadels avser enskilda inkomst- eller 
avdragsposter i deklarationen. 141  

Det hävdas att skattetillägget som sanktion inte är till för att ge inkomster till staten 
utan för att få in korrekta deklarationer men trots detta kan inte stickas under stol 

                                                
137 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 243-244. 

138 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 1-2. 

139 Skattestatistisk årsbok 2002 http://Skatteverket.se/broschyrer/152/15205/15205_10.pdf (Tillgäng-
lig 2005-03-18). 

140 Skattestatistisk årsbok 2004 http://www.rsv.se/broschyrer/152/15207/kap_11.pdf (Tillgänglig 
2005-03-02). 

141 Skattestatistisk årsbok 2004 http://www.rsv.se/broschyrer/152/15207/kap_11.pdf (Tillgänglig 
2005-03-02). 
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med att skattetilläggen utgör en stor inkomstkälla för statsfinanserna. År 2003 upp-
gick den beloppsmässiga omfattningen av skattetilläggen till 1,2 miljarder kronor.142      

Sammanfattningsvis kan sägas att merparten av skattetilläggen drabbar den skattskyl-
dige i samband med skönsbeskattning. Det bör också påpekas att trots att motivet 
bakom skattetillägg inte är att få inkomster till statsbudgeten spelar det en stor roll. 
Inte minst belyses skattetilläggets betydelse för statsfinanserna av det faktum att kom-
mittén i sin utredning år 2001 inte fick utarbeta ett förslag som bidrar till en minsk-
ning av statsfinanserna. I kombination med att det sammanlagda beloppet som skatte-
tillägget uppgår till per år faktiskt överstiger en miljard kronor visar det att skattetill-
lägget utgör en betydande intäkt för statsbudgeten. Frågan är om det är acceptabelt 
att låta hänsynen till statsfinanserna gå före försäkrandet av de skattskyldigas rättssä-
kerhet?  

2.6  Sammanfattande kommentarer 
Under lång tid utreddes felaktiga uppgifter i deklarationer i ett straffrättsligt dom-
stolsförfarande. Det tyngst vägande skälet till införandet av skattetilläggssystemet 
1972 var att det ansågs allt för ineffektivt att pröva även bagatellartad brottslighet i 
domstol. Sanktionerna skulle medföra ett jämnare och mer rättvist resultat. Skattetill-
lägget klassas genom uttalanden i utredningen som en administrativ avgift och är 
därmed inte att betrakta som en straffrättslig sanktion. Efter hand uppstod funder-
ingar angående skattetilläggets överensstämmelse med kraven i Europakonventionen, 
vilket resulterade i målen som togs upp av Europadomstolen med avgörande år 2002. 
Faktumet att domstolen konstaterade att skattetillägget är att anse som straff och att 
artikel 6 är tillämplig samt att brott begåtts mot vissa av bestämmelserna visade att 
åtgärder var nödvändiga. Kommittén som tillsattes för utredning av frågan övervägde 
att i stället för att vara avskräckande på det sätt det är idag, ändra systemet till att er-
sätta staten för de förluster som undandragandet av skatt medför. Förslaget avslogs 
dock med motiveringen att den avskräckande funktionen bör vidhållas.  
 
Ändringarna som däremot vidtogs i de redan existerande bestämmelserna gjordes helt 
med syftet att systemet bättre skall överensstämma med konventionens krav på rätts-
säkerhet. Kommittén uttryckte till och med åsikten att Europakonventionens krav 
genom ändringarna direkt kommer till uttryck i författningstexten. Kommer dessa 
ändringar verkligen vara tillräckliga för att se detta skall uppnås eller finns det ytter-
ligare ändringar som borde vidtas? Kan vi ha kvar systemet som det ser ut nu och 
med hjälp av smärre ändringar uppnå den nivå av rättssäkerhet som krävs enligt Eu-
ropakonventionen eller krävs det mer omfattande ändringar för att uppfylla konven-
tionskraven? 
 

                                                
142 Skattestatistisk årsbok 2004 http://www.rsv.se/broschyrer/152/15207/kap_11.pdf (Tillgänglig 

2005-03-02) Siffrorna gäller de belopp som avser inkomstskatt, avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, 
mervärdesskatt och de punktskatter som administreras av skatteverket. S. 262 (Tillgänglig 2005-03-
02). 
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I utredningen framgår också att kommittén inte får presentera ett förslag som skulle 
ge statskassan mindre inkomster utan att i så fall komma med ett uppslag för finansie-
ring. Är detta rimligt? I så fall, till vilken grad skall hänsyn tas till statsfinanserna? Är 
det lämpligt att ha detta som utgångspunkt? Är det möjligt för kommittén att under 
utredningen finna de bästa lösningarna för att säkerställa rättssäkerhetskraven, om 
dessa lösningar inte får påverka statsfinanserna. Självklart leder en sådan begränsning 
till ett sämre resultat än om kommittén istället fått fria händer. 
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3  Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

3.1  Inledning 
Tiden efter andra världskriget präglades internationellt främst av strävan att få de eu-
ropeiska länderna att underteckna internationella överenskommelser om att erkänna 
och respektera mänskliga rättigheter.143 Strävan resulterade i att ett gemensamt norm-
system för att skydda den enskilde medborgaren gentemot det allmänna utvecklades. 
Som ett led i ansträngningar för att skapa bättre sammanhållning mellan de europeis-
ka staterna bildades 1949 Europarådet.144 

Ett eftersträvansvärt mål för medlemsstaterna i Europarådet var att stärka skyddet 
och tillförsäkrandet av de mänskliga rättigheterna.145 1948 antogs den allmänna dekla-
rationen om de mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Human Rights) av 
FN: s generalförsamling. Deklarationen kom att ligga till grund för utarbetandet av 
Europakonventionen som trädde i kraft den 3 september 1953 efter att den ratifice-
rats av Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge och Sverige.146   

För att åstadkomma sammanhållning mellan rådets medlemsstater åtog sig staterna i 
och med ratificeringen att uppfylla de krav som ställs i konventionen på att säkra exi-
stensen av och utveckla de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.147 I 
konventionen finns föreskrifter om såväl de grundläggande civila och politiska rättig-
heterna som bestämmelser för hur efterlevnaden av dessa skall övervakas rent institu-
tionellt. Berörda institutioner var från början Europakommissionen och Europadom-
stolen. En viss begränsning av kommissionen och domstolens möjlighet att uppta ta-
lan från enskilda personer var att detta enbart fick ske om den stat som talan riktas 
mot uttryckligen erkänt institutionens behörighet.148 Systemet med både kommission 
och domstol visade sig tämligen ineffektivt och allt eftersom Europarådets medlems-
antal växte ökade också behovet av en omarbetning av systemet. Reformen ledde till 
ett elfte tilläggsprotokoll som antogs den 11 maj 1994. I och med reformen samman-
fogades Europakommissionen och Europadomstolen till en domstol.149 Dessutom 
ändrades bestämmelsen om varje stats valmöjlighet att i ett speciellt förfarande välja 

                                                
143 Prop. 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 10. 

144 Prop. 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 10. 

145 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 17. 

146 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 17. 

147 Prop. 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 11. 

148 Prop. 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 11. 

149 Se vidare protokoll nummer 11 som behandlar reformen av övervakningssystemet. 
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att erkänna den enskildes klagorätt och domstolens behörighet att ta upp en fråga till 
att utgöra obligatoriska element.150      

Konventionen består av 59 artiklar uppdelade i tre avdelningar. 151 I den första avdel-
ningen återfinns materiella bestämmelser om rättigheter och friheter. Andra avdel-
ningen omfattar bestämmelser om Europadomstolens upprättande, sammansättning 
och upptagande av mål. I tredje avdelningen återfinns diverse bestämmelser bland an-
nat om undertecknande, ratifikation, förbehåll och uppsägning. Sedan ikraftträdelsen 
har tillfogats fjorton tilläggsprotokoll till konventionen. 152 Det sista antogs på utri-
kesministermötet i maj 2004. Protokollet innefattar ett ändringsprotokoll och re-
kommendationer för att uppnå bättre genomförande av konventionen i Europarådets 
medlemsstater.153  

3.2  Allmänt om Europakonventionen  
Europakonventionen ratificerades av Sverige 1953 men inkorporerades inte som lag 
förrän 1995, genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (LEKMR).154 
Här fastslås att Europakonventionen med ändringar och tillägg som tillfogats i 
tilläggsprotokollen skall gälla som lag här i landet.155 Endast de stater som är med-
lemmar i Europarådet kan ansluta sig till Europakonventionen.156 Ett krav som ställs 
för att en stat skall få bli medlem i Europarådet är att staten är belägen inom Europa. 
Turkiet, Ryssland, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien som delvis ligger i Europa 
har bedömts tillhöra Europa. Staten skall dessutom utgöra en demokrati och där ska 
finnas en strävan att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna.157 Samtliga av 

                                                
150 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 21. 

151 Europakonventionen. 

152 http://www.regeringen.se/sb/d/2562 (Tillgänglig 2005-03-07). 

153 http://www.regeringen.se/sb/d/2562/a/13851 (Tillgänglig 2005-03-14). 

154 Lagen trädde i kraft 1 januari 1995. 

155 LEKMR.  

156 För närvarande (7 mars 2005) har Europarådet 46 medlemsstater. Dessa är Albanien, Andorra, Ar-
menien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien), Malta, Moldavien, Mo-
naco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska Federationen, San Marino, Schweiz, 
Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, 
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike, (http://www.regeringen.se/sb/d/2562 
2005-03-07).  

157 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 21. 
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Europarådets medlemmar har ratificerat konventionen.158 Däremot har tilläggsproto-
kollen inte godkänts i samma utsträckning.  

Många av medlemsstaterna i Europarådet är numera även medlemsstater i EU och är 
därmed förpliktade att följa beslut som fattas av EU: s organ. EU är inte som part an-
slutet till Europakonventionen och därmed inte heller skyldigt att uppfylla konven-
tionens krav. Däremot framgår av flertalet domar från EG-domstolen och fastslås 
också i artikel 6:2 i Maastrichtfördraget, att rättsprinciperna i konventionen även 
skall respekteras i beslut från EU: s organ.159 År 2000 antogs också en förordning om 
de grundläggande friheterna inom Europeiska Unionen (Charter of Fundamental 
Rights of the European Union).160 Eftersom EU inte är en konventionspart kan en en-
skild som anser att han blivit ofördelaktigt behandlad av ett EU-organ inte vända sig 
till Europadomstolen. På grund av detta har EU: s tillträde som konventionspart dis-
kuterats. Sådan anslutning kräver dock omarbetning av de fundamentala EG-
fördragen.161  

Den internationella kontrollen av efterlevnaden av Europakonventionen är subsidiär 
i relation till det nationella förfarandet.162 Därför vilar det största ansvaret för respek-
terandet av de grundläggande fri- och rättigheterna på varje konventionsstat. I artikel 
1 står uttryckligen att konventionsstaterna skall: ”garantera var och en, som befinner 
sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna kon-
vention”.163 Vidare skall enligt artikel 13 var och en som anser att hans rättigheter en-
ligt konventionen kränkts ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell 
myndighet.164  

Under arbetet med ratificerandet av konventionen utreddes huruvida ändringar var 
nödvändiga i den svenska lagstiftningen för att uppfylla kraven.165 Här uttalade depar-

                                                
158 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 22. 

159 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 22. 

160 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 22. 

161 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 22-23. 

162 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 35. 

163 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 35 med vidare hänvisning till artikel 1 Europakonventionen. 

164 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 35 med vidare hänvisning till artikel 13 Europakonventio-
nen. 

165 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 17.  
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tementschefen att Sverige uppfyller de garantier som krävs för fri- och rättigheter.166 
Trots detta har Sverige flera gånger dömts för brott mot konventionen av Europa-
domstolen. Skälet är enligt utredningen167 att kommissionen och domstolen har till-
lämpat bestämmelserna i konventionen på ett sätt som inte förväntades vid ratifice-
ringen.168 Gällande överensstämmelsen mellan rättsläget i Sverige och Europakonven-
tionens krav sades att kraven på det stora hela är uppfyllda men att det är osäkert an-
gående rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter i kombina-
tion med kravet på tillgång till inhemskt rättsmedel.169  

Samtidigt som LEKMR trädde i kraft infogades en regel i 2 kap. 23 § regeringsformen 
om att lag eller annan föreskrift som strider mot Sveriges åtaganden i enlighet med 
konventionen inte får meddelas. Bestämmelserna om grundläggande fri- och rättighe-
ter återfinns i artikel 2-14 i konventionen samt även i vissa tilläggsprotokoll.170     

3.3  Artikel 6  

3.3.1 Inledning 
I konventionens sjätte artikel garanteras den enskildes rätt till en rättvis rättegång. 
Artikelns första stycke lyder: ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 
förhandling (fair and public hearing) inom skälig tid (within reasonable time) och inför en oav-
hängig och opartisk domstol (independent and impartial tribunal), som upprättats enligt lag.”171  

Krav finns också på att domen skall avkunnas offentligt med undantaget att förhand-
lingen får hållas inom lyckta dörrar under särskilda omständigheter. Undantag får gö-
ras om domstolen anser det vara absolut nödvändigt med hänsyn till den allmänna 
moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten, om det anses nöd-
vändigt för minderårigas intressen eller skydd för parternas privatliv och det är fråga 
om sådana omständigheter att offentlighet skulle vara negativt ur rättvisesynpunkt.172 
För att få rätt till domstolsprövning krävs att en tvist angående civila rättigheter och 
skyldigheter eller brottsanklagelse ligger för handen. Definitionen av begreppet civila 
rättigheter och skyldigheter är inte helt klar men har under senare tid förekommit i 
praxis. Hänsyn tas inte till vilken innebörd begreppet har i respektive konventions-

                                                
166 Prop. 1951:165 Sveriges anslutning till Europakonventionen, s. 11. 

167 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen. 

168 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 17. 

169 Proposition 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 40. Kraven återfinns 
i artikel 6 respektive artikel 13 i Europakonventionen. 

170 Prop. 1993/94:117 Införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt, s. 29. 

171 Europakonventionen artikel 6 p. 1 första meningen.  

172 Europakonventionen artikel 6 p. 1.  



 Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

 25

stat utan en enhetlig definition ges i Europadomstolens praxis.173 Europadomstolen 
har därmed konstaterat att uttrycket civil rättighet skall tolkas fristående.174 Grupper 
som i rättspraxis ansetts utgöra civila rättigheter är tvister gällande äganderätten,175 
rätten att ”bedriva viss ekonomisk verksamhet”176, anspråk på skadestånd177 och familje-
rättsliga rättigheter, såsom rätten till umgänge med barn.178   

Ytterligare en förutsättning enligt Europadomstolens praxis är att det föreligger en 
reell och seriös tvist (genuine and of a serious nature). Tvisten måste också gälla en rät-
tighet som ges uttryck för i nationell rätt och att klaganden kan hävda denna rättighet 
på rimliga grunder (on arguable grounds).179 Kravet på reell tvist har dock hittills inte 
ställts särskilt högt i Europadomstolens domar. Det presumeras att en reell och seriös 
tvist föreligger och att artikel 6:1 är därmed tillämplig om inte motsatsen bevisas.180  

I konventionens första artikel fastslås att rättigheterna enligt denna endast gäller för 
den som befinner sig inom en fördragsslutande stats jurisdiktion.181 Således gäller 
samma begränsning rätten till en rättvis rättegång.182 Frågan har uppkommit, huruvi-

                                                
173 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 44. 

174 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 138-139. 

175 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen s. 46. Se Spor-
rong och Lönnroth nummer 7151/75 och 7152/75 (dom den 23 september 1982), Bodén nummer 
10930/84 (dom den 27 oktober 1987), Allan Jacobsson nummer 10842/84 (dom den 25 okto-
ber1989), Håkansson och Sturesson nummer 11855/85 (dom den 21 februari 1990), Mats Jacobsson 
nummer 11309/84 (dom den 28 juni 1990), Skärby m.fl. nummer 12258/86 (dom den 28 juni 1990) 
och Fredin nummer 12033/86 (dom den 18 februari 1991). 

176 Till exempel då ett tillstånd som är nödvändigt för att bedriva näringsverksamhet dragits in. Se Pu-
das nummer 10426/83 (dom den 27 oktober 1987) och Tre Traktörer Aktiebolag nummer 
10873/84 (dom den 7 juli 1989).   

177 Se Barona mot Portugal nummer 10092/82 (dom den 8 juli 1987). 

178 SOU 1993:40 del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 145-146.   

179 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 134. Se Eriksson 11373/85 (dom den 22 juni 1989) och Ols-
son II nummer 13441/82 (dom den 27 november 1992).  

180 Se Rolf Gustafson mot Sverige nummer 23196/94 (dom den 1 juli 1997) (Här underströks att en 
tvist måste anses uppfylla kraven på reell och seriös om det inte framkommer något som tyder på 
motsatsen.) Exempel på rättsfall där yrkandet ansetts ha så svagt stöd i nationell rätt att artikel 6:1 
inte tillämpats är Ann-Marie Andersson mot Sverige nummer 20022/92 (dom den 27 augusti 1997), 
MS mot Sverige nummer 20837/92 (dom den 17 augusti 1997) och Kervoëlen mot Frankrike 
nummer 35585/97 (dom den 27 mars 2001).   

181 Europakonventionen artikel 1. 

182 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 132. 



 Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

 26

da en stat genom att verkställa en annan konventionsstats dom kan bryta mot regler-
na i artikel 6. Det har konstaterats att så inte är fallet.183          

3.3.2 Definitionen av uttrycket ”brott” 
Vad gäller definitionen av brott sägs i SOU 1993: 40 att det avser inte bara sådana 
”traditionella brott som normalt behandlas i olika länders strafflagar utan också straffbelagda 
överträdelser av mera speciella föreskrifter, inklusive ordningsförseelser av olika slag.”184 Sådana 
ordningsförseelser åläggs ofta straff utanför domstolarna, som till exempel är fallet 
med skattetillägg, men de bryter inte mot artikel 6 under förutsättning att den ankla-
gade kan få ärendet prövat av domstol. Här uttalas att det också finns påföljder som 
inte klassificeras som straff men som ändå tjänar som straff, exempelvis skattetilläg-
get.185 Då den nationella rättens klassificering av begreppet inte ges avgörande bety-
delse kan även straffliknande påföljder anses strida mot artikeln.186 Även uttrycket an-
klagelse för brott skall tolkas autonomt, det vill säga ges en självständig betydelse, vil-
ket innebär att den nationella definitionen inte ska vara avgörande. Gränsdragningen 
är viktig gentemot disciplinära förfaranden som artikel 6 inte är tillämplig på.187 
Gränsdragningsprincipen går ut på att konventionsstaterna själva har möjlighet att 
göra artikel 6 i konventionen tillämplig genom att klassa vilken handling som helst 
som brott enligt lag. Däremot råder inte samma frihet vad gäller att klassificera en 
förseelse som disciplinär och därmed undgå artikelns tillämpningsområde.188 Att av-
kriminalisera förfarandet leder ofta inte till att rättigheterna i artikel 6 inte behöver 
uppfyllas utan i många fall finns rätten till en muntlig förhandling och rätten till 
domstolsprövning ofta kvar.189  

Frågan huruvida artikel 6 är tillämplig på skattetillägg togs för första gången upp 
1985, då Max von Sydow190 framställde talan till Europakommissionen. Max von Sy-
dow hade påförts skattetillägg i samband med eftertaxering. Klagomålet gällde att han 
inte fått möjlighet till en rättvis och offentlig rättegång och att detta således utgjorde 
brott mot artikel 6.1 i Europakonventionen. Han framförde under förfarandet öns-
kemål om muntligt förfarande men begäran avslogs och han fick därmed inte möjlig-
het att framföra sitt missnöje med beslutet. Han framförde även att förfarandet stod i 

                                                
183 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 132.  

184 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor Inkorporering av Europakonventionen, s. 47. 

185 Se Regeringsrättens klassificering av skattetillägget som straffrättslig sanktion i RÅ 2000 ref. 66 I.  

186 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 47. 

187 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 146. 

188 Principen etablerades i Engel m.fl. mot Nederländerna nummer 5100/71, 5101/71, 5102/71, 
5103/71 och 5104/71 (dom den 8 juni 1976). 

189 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 148. 

190 S mot Sverige Mål nummer 11464/85 (beslut den 12 maj 1987). 
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strid med bestämmelsen i artikel 6.2 (oskuldspresumtionen, se kap. 3.3.7.), då han 
hade bevisbördan för sin oskuld eller för att visa att sådana omständigheter förelåg 
som kunde befria honom från skattetillägget. Kommissionen meddelade i beslut att 
klagomålet gett upphov till allvarliga frågor angående tolkningen av om brottsankla-
gelse förelåg i konventionens mening och därmed hur rättssäkerhetsgarantierna i ar-
tikel 6 i så fall efterlevts. Kommissionen meddelade att beslutet skulle tas upp av dom-
stolen.  Något vägledande avgörande gavs dock aldrig, då tvisten utmynnade i förlik-
ning mellan målsägaren och svenska staten.191  

3.3.3  Tillträde till domstol  
För att rätten till en rättvis rättegång skall kunna uppfyllas krävs tillträde till en dom-
stol (access to court).192 Principen fastslogs av Europadomstolen i målet Golder mot 
Storbritannien193 och innebär att brott mot bestämmelsen anses föreligga om den na-
tionella domstolen inte har behörighet att uppta en fråga på vilken artikel 6:1 i Euro-
pakonventionen är tillämplig.194 Ett flertal fall mot Sverige har prövats gällande av-
saknaden av möjlighet till domstolsprövning av ett myndighetsbeslut.195 Här konsta-
terades att det svenska systemet var behäftat med brister, vilket krävde lagändring. 
Härmed infördes rättsprövning som utgjorde ett helt nytt rättsligt redskap.196 Frågan 
gällande administrativa avgifter har även prövats i rättsfall mot andra länder.197 I två 
slovakiska mål198 och ett franskt mål199 konstaterades brott mot artikel 6:1 när böter 
utdömts och möjlighet till domstolsprövning av beslutet inte gavs. Brott mot be-
stämmelsen kan också konstateras om rätt till domstolsprövning visserligen föreligger 

                                                
191 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. s. 146-147. 

192 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 149. 

193 Golder mot Storbritannien nummer 4451/70 (dom den 21 februari 1975).   

194 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 149. 

195 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 149 med vidare hänvisning till följande fall mot Sve-
rige: Sporrong och Lönnroth nummer 7151/75 (dom den 23 september 1982), Pudas nummer 
10426/83 (dom den 27 oktober 1987), Bodén nummer 10930/84 (dom den 27 oktober 1987), Tre 
Traktörer Aktiebolag nummer 10873/84 (dom den 7 juli 1989), Allan Jacobsson nummer 10842/84 
(dom den 25 oktober 1989), Håkansson och Sturesson nummer 11855/85 (dom den 21 februari 
1990), Mats Jacobsson nummer 11309/84 (dom den 28 juni 1990), Skärby nummer 12258/86 (dom 
den 28 juni 1990) och Fredin nummer 12033/86 (dom den 18 februari 1991).  

196 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 152. 

197 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 152-153. 

198 Lauko mot Slovakien nummer 26138/95 (dom den 2 september 1998) och Kadubec mot Slovaki-
en nummer 27061/95 (dom den 2 september 1998). 

199 Peltier mot Frankrike nummer 32872/96 (dom den 21 maj 2002). 
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men den är för inskränkt för att motsvara kraven som ställs i artikeln.200 Vissa be-
gränsningar kan dock godtas under förutsättning att de tjänar ett legitimt ändamål 
och står i rimlig proportion till syftet. Det avgörande är att de inte får vara så omfat-
tande att de underminerar bestämmelsens huvudsyfte.201 Avsaknaden av möjlighet till 
domstolsprövning kan också åtgärdas genom en omprövning i högre instans.202 Det-
samma gäller kravet på att domstolen vid prövning skall vara oberoende (independent) 
och opartisk (impartial). Anses inte dessa krav uppfyllda i domstolsprövningen kan 
felet korrigeras genom att ärendet omprövas av en högre instans. En förutsättning är 
dock att den högre domstolen gör en fullständig omprövning, det vill säga besitter 
full prövningsrätt. Skulle denna rätt vara begränsad anses inte bristen kompenserad.203  

3.3.4 Definitionen av uttrycken ”oberoende” och ”opartisk” 
Vag gäller uttrycken oberoende och opartisk kan de tillsammans sägas uttrycka kraven 
på en rättvis rättegång. Var för sig skyddar de två olika utgångspunkter gällande kra-
vet att domstolen skall agera objektivt och utan att influeras av irrelevanta faktorer. 
Uttrycket oberoende syftar till att utestänga möjligheten till obehörig påverkan medan 
uttrycket opartisk ger uttryck åt att det i rätten inte får finnas intresse av att gynna 
någon av parterna. Domstolens oberoende gäller såväl i förhållande till parterna som i 
förhållande till regering och myndigheter. Avgörande faktorer är hur valet av domare 
går till, längden på deras ämbetstid, om faktorer finns som stärker deras oberoende el-
ler om förhållanden föreligger som ger upphov till misstanke om jäv.204  

                                                
200 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 150. Se fallen O, W, B och R mot Storbritannien 

nummer 9276/81, 9749/82, 9840/82 och 10496/83 (dom den 8 juli 1987). 

201 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 150-152. Se Ashingdane mot Storbritannien 
nummer 8225/78 (dom den 28 maj 1985), Lithgow m.fl. mot Storbritannien nummer 9006/80, 
9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 och 9405/81 (dom den 8 juli 1986), Winterwerp mot 
Nederländerna nummer 6301/73 (dom den 24 oktober 1979) Philis mot Grekland nummer 
12750/87, 13780/88 och 14003/88 (dom den 27 augusti 1991), Airey mot Irland nummer 6289/73 
(dom den 7 oktober 1979), Golder mot Storbritannien nummer 4451/70 (dom den 21 februari 
1975), Silver m.fl. mot Storbritannien nummer 5947/72 etc. (dom den 25 mars 1983), Campbell 
och Fell mot Storbritannien nummer 7819/77 och 7878/77 (dom den 28 juni 1984), Deweer mot 
Belgien nummer 6903/75 (dom den 27 februari 1980), de Geouffre de la Pradelle mot Frankrike 
nummer 12964/87 (dom den 16 december 1992) och Hennings mot Tyskland nummer 12129/86 
(dom den 16 december 1992).  

202 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 152. Se Serves mot Frankrike nummer 20225/92 (dom den 20 
oktober 1997).  

203 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 166-167. Se De Haan mot Nederländerna nummer 22839/93 
(dom den 26 augusti 1997) och Incal mot Turkiet nummer 22678/93 (dom den 9 juni 1998). 

204 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 166-167 med vidare hänvisning till Campbell och Fell mot För-
enade Konungariket nummer 7819/77 (dom den 28 juni 1984).  
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3.3.5 Rätten till en rättvis rättegång 
Det svenska uttrycket rätten till en rättvis rättegång säger inget om huruvida förfa-
randet skall ske skriftligen eller muntligen men på originalspråken engelska och 
franska används uttrycken public hearing och entendue, vilka i kombination med 
praxis från Europadomstolen antyder att det som avses är en muntlig förhandling.205 
En part kan dock utan hinder från konventionen avstå rätten till muntlig förhand-
ling.206  

I artikel 6:1 sägs att förhandlingen skall vara offentlig men undantag tillåts om situa-
tionen kräver det.207 Däremot krävs enligt artikeln att domen avkunnas offentligt i 
samtliga fall. Syftet med bestämmelsen är att besluten skall nå allmänheten.  

En annan viktig förutsättning för en rättvis rättegång är att parterna är jämställda i 
förfarandet, även kallad principen om parternas jämställdhet (equality of arms). I 
brottmål innebär principen att den tilltalade skall ha minst samma möjlighet som 
åklagaren att framföra sin talan.208  

I nära relation till principen om jämställdhet står principen om ett kontradiktoriskt 
förfarande (adversial procedure).209 Ändamålet med denna är att garantera att båda par-
ter får tillgång till allt rättegångsmaterial och får möjlighet att yttra sig om materialet 
samt att de under rättegången får tillfälle att på samma villkor anföra bevisning och 
utveckla sin talan.210 Om det skulle vara till skada för en part får domstolen alltså inte 
lägga information eller bevisning som part inte fått vetskap om eller möjlighet att 
svara på, till grund för sitt beslut. När uppgifter från ett vittne eller någon annan per-
son åberopas som bevisning skall den tilltalade som huvudregel få möjlighet att ge-
nom utfrågning av denne klargöra läget och bedöma personens tillförlitlighet.211  Rent 
praktiskt sker detta genom att vittnet, käranden eller annan person som lämnat upp-
gift som talar emot svaranden skall höras på sådant sätt att den tilltalade eller hans 
ombud har möjlighet att ifrågasätta de lämnade uppgifterna.212 Om kravet på kontra-
diktoriskt förfarande inte uppfylls i en underinstans kan även denna brist korrigeras i 

                                                
205 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter (2002), s. 182-183. 

206 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 184. 

207 Se för utförligare förklaring 3.3 kap. 2 st.  

208 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 162. 

209 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 195. 

210 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 195-196. 

211 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 164. 

212 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter (1993), s. 166. 
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en högre instans.213 Undantag är också möjligt ”om det finns starka motstående intressen av 
tillräcklig styrka, t.ex. nationell säkerhet, behovet av att skydda vittnen eller hemlighålla polisens 
spaningsmetoder”. Då måste dock den svarandes anspråk tillgodoses på annat vis.214    

En annan viktig faktor för att uppnå en rättvis rättegång är den så kallade passivitets-
rätten.215 Principen innebär att den anklagade har rätt att inte uttala sig (the right to si-
lence) och behöver således inte själv medverka med material eller bevisning i målet 
som kan användas mot honom senare (the right not to incriminate oneself).216 Passivi-
tetsrätten är inte absolut men dras i rättegången slutsatser enbart grundade på den till-
talades tystnad kan brott mot artikel 6 i Europakonventionen föreligga beroende på 
omständigheterna i fallet, såsom vilken vikt som läggs på de fastställda slutsatserna i 
värderingen av bevisen.217 Det är klart oförenligt med artikeln att helt eller huvudsak-
ligen grunda ett beslut på den tilltalades tystnad eller på dennes obenägenhet att be-
möta frågor eller presentera bevis. Däremot kan den tilltalades tystnad ges betydelse 
om förhållandet starkt kräver förklaring.218       

3.3.6  Rättegång inom skälig tid 
Rätten i artikel 6:1 säger att rättegången skall äga rum inom skälig tid. Hur uppskatt-
ningen av definitionen inom skälig tid skall gå till, har väckt en rad frågor som Euro-
padomstolen ställts inför i sina bedömningar.219  

Europadomstolen har beslutat att tiden löper från tidpunkten då anklagelse riktas 
mot personen, eftersom det är då domstolens prövning av bestämmelserna i artikel 
6:1 uppstår. Den betydelsefulla tidpunkten är antingen då förundersökning påbörjats, 
när den misstänkte anhållits eller häktats eller när han får vetskap om misstanke om 
brott.220 Tidsperiodens slut skall räknas som tidpunkten då domen vunnit laga kraft, 
eller i de fall då någon dom inte meddelas tidpunkten då åtalet läggs ned eller avisas el-
ler slutet på förundersökningen om åtal aldrig väcks. I tvistemål räknas den relevanta 
tiden från tidpunkten för meddelandet om att domstolen skall ta upp målet till dess 
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om mänskliga rättigheter (2002), s. 204. 

214 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 205. 

215 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 168. 

216 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 216. 

217 Leach, Philip, Taking a Case to the European Court of human Rights (2001), s. 138. 

218 Leach, Philip, Taking a Case to the European Court of human Rights (2001), s. 138. 

219 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 226-227. 

220 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 227. 
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att domen vunnit laga kraft.221 Här har även Europadomstolen konstaterat att tiden 
för verkställande av domen skall inräknas i tidsperioden, vilket innebär att fördröjan-
de av verkställigheten kan orsaka brott mot artikel 6:1.222  

I många fall har frågan angående avgörande inom skälig tid behandlats av Europa-
domstolen. Ur den omfattande praxis som finns kan tre kriterier som domstolen läg-
ger vikt vid i sin bedömning utläsas. 223 Både gällande civila tvister och i brottmål tas 
hänsyn till målets komplexitet, parternas agerande under rättegången och hur ärendet 
behandlats av myndigheter och domstolar. Längre handläggningstid anses acceptabelt 
om målet varit ovanligt komplicerat eller om parterna själva bidragit till den långa 
handläggningstiden.224 Om däremot domstolen dragit ut på förfarandet genom att må-
let inte satts ut till förhandling inom rimlig tid eller vid dröjsmål av nödvändiga för-
beredelser tyder det på att målet inte avgjorts inom rimlig tid.225 I sina bedömningar 
har dock domstolen mestadels gjort en helhetsbedömning av omständigheterna. Det 
bör poängteras att vissa mål till sin karaktär kräver en snabb rättegång, till exempel 
familjerättsliga förhållanden så som skilsmässa och vårdnadstvist, arbetsanställningar 
eller skadeståndsmål.226 I sådana fall kan även förhållandevis korta förhalanden kate-
goriseras som brott mot artikel 6 i konventionen. I RÅ 2000 ref. 66 I uttalade Reger-
ingsrätten att det i vissa fall kan anses motiverat att utdöma lägre straff om förfaran-
det tagit oskäligt lång tid. Speciellt gäller detta om en högre instans fastställer beslutet 
om skattetillägg efter att en lägre instans upphävt det.  

3.3.7 Rätten att betraktas som oskyldig 
I artikel 6:2 i Europakonventionen ges uttryck för den så kallade oskuldspresumtio-
nen (presumption of innocence). ”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som 
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225 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
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oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”227 Rätten gäller bara den som är anklagad 
för brott. Det åligger i det fallet åklagaren att bevisa den åtalades skuld.228  

Principen går ut på att den som är misstänk och åtalad för ett brott inte skall behand-
las som skyldig förrän en fällande dom avkunnats. Tillämpningen av principen har 
dock även kommit att innefatta skydd för den enskilde att anklagas för brott av 
myndighets personal innan frågan prövats av domstol. I fallet Allenet de Ribemont 
mot Frankrike229 uttalade Europadomstolen att myndigheterna har rätt att upplysa 
allmänheten om brottsmisstanke och brottsutredningar men det måste ske utan att 
det strider mot oskuldspresumtionen.230    

Frågan huruvida bestämmelserna om skattetillägg bryter mot oskuldspresumtionen 
med tanke på att påföljden inte kräver att den skattskyldige handlat oaktsamt eller 
med uppsåt aktualiserades i fallet RÅ 2000 ref. 66 I. Regeringsrätten uttryckte att nå-
gon konflikt inte låg för handen på grund av tillräckliga möjligheterna till eftergift av 
tillägget.231 Vad som krävs är dock enligt Regeringsrätten att domstolen i varje enskilt 
fall gör en ”nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning” för att undersöka om förut-
sättningar för eftergift eller undanröjande finns.232 Europadomstolen anslöt sig i fallen 
Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige till ståndpunk-
ten.  

3.4  Andra rättigheter enligt Europakonventionen 
I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen fastslås förbud mot 
dubbelbestraffning även kallad principen om ne bis in idem.233 Första punkten i arti-
keln lyder: ”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 rätte-
gångsordningen i denna stat.”234 Förbudet gäller inte då nya uppgifter eller bevis upp-
kommit i målet som kan ändra utgången. Ytterligare ett villkor för förbudet är att 
domen vunnit laga kraft.235 I fallet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike236 utredde Eu-
                                                
227 Europakonventionen artikel 6:2. 

228 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 234. 

229 Allenet de Ribemont mot Frankrike nummer 15175/89 (dom den 10 februari 1995).   

230 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 235. 

231 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 238. 

232 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 238. 

233 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 92. 

234 Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen.  
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ropadomstolen om skattetillägg som administrativ sanktion och straff för skattebe-
drägeri utgjorde bestraffning för samma brott.237 Målsägarna hävdade att principen 
om dubbelbestraffning var tillämplig eftersom skattetillägget är av bestraffande karak-
tär i enlighet med konventionen och att de huvudsakliga bedömningsgrunderna i den 
franska lagen var de samma för skattetillägg och skattebedrägeri.238 Europadomstolen 
kom dock till slutsatsen att rekvisiten inte var desamma och att de båda lagarna där-
med inte gällde samma brott. Med denna motivering konstaterades att artikel 4 i 
sjunde tilläggsprotokollet inte var tillämplig och domstolen tog inte upp frågan till 
prövning.239 I fallet R.T. mot Schweiz240 kom Europadomstolen till slutsatsen att en 
person som samtidigt påförts tre olika sanktioner av två olika myndigheter inte ut-
satts för brott mot dubbelbestraffningsprincipen i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokol-
let.241 I fallet Franz Fischer mot Österrike242 däremot fann domstolen brott mot för-
budet mot dubbelbestraffning på grund av att de grundläggande rekvisiten för den 
administrativa och den straffrättsliga sanktionen som utdömts överensstämde med 
varandra.243    

Högsta domstolen ställdes i NJA 2000 s. 622 inför frågan om en person efter att ha 
ålagts skattetillägg också kan straffas för skattebedrägeri eller om detta strider mot 
dubbelbestraffningsprincipen. HD drog paralleller till fallet Ponsetti och Chesnel 
varvid den framhöll att det för skattebedrägeri i svensk rätt krävs uppsåt medan detta 
inte krävs för påförande av skattetillägg. Rekvisiten för de båda sanktionerna skiljer 
sig därmed väsentligen åt och därför förelåg inte brott mot artikel 4 i sjunde tilläggs-
protokollet. Regeringsrätten prövade i RÅ 2002 ref. 79 den omvända situationen om 
beslut om påförande av skattetillägg kan kvarstå vid dom om skattebedrägeri utan att 
det strider mot dubbelbestraffningsprincipen. Med hänvisning till Franz Fischer kon-
staterade Regeringsrätten att det inte spelar någon roll i vilken ordning sanktionerna 
påförs utan huvudsaken är att de inte utdöms till följd av ett och samma brott.244 Re-
geringsrätten kom till slutsatsen att för att dömas för skattebedrägeri krävs uppsåt. 
Eftersom detta inte är nödvändigt för att påföras skattetillägg handlar det om två oli-
ka brott och förfarandet är inte i strid med dubbelbestraffningsprincipen. Regeringen 

                                                                                                                                          
236 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike nummer 36855/97 och 41731/98 (beslut den 14 september 
1999). 

237 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 93. 

238 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike nummer 36855/97 och 41731/98 (beslut den 14 september 
1999). 

239 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 93-94. 

240 R.T. mot Schweiz nummer 31982/96 (beslut den 30 maj 2000). 

241 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 94.  

242 Franz Fischer mot Österrike nummer 37950/97 (dom den 29 maj 2001). 

243 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 94-95. 

244 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 96. 
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uttalade med stöd av ovan berörda fall att skattetillägg i kombination med straffrätts-
ligt förfarande är förenligt med förbudet om dubbelbestraffning.245   

3.5  Sammanfattande kommentarer 
Artikel 6 garanterar den enskilde rätten till en rättvis rättegång vid prövning av hans 
civila rättigheter och skyldigheter eller vid anklagelse mot honom om brott. Rätte-
gången skall ske inom skälig tid och inför oavhängig och opartisk domstol. Här fast-
slås också rätten att betraktas som oskyldig till dess att brott konstaterats. Uttrycket 
att vara anklagad för brott har i rättspraxis visat sig även innefatta straffliknande på-
följder. Här kan konstateras att försök att avkriminalisera förfarandet, som företagits 
i Sverige där i lagstiftningsprocessen uttalats att skattetillägget inte utgör straffrättslig 
sanktion utan administrativ avgift, nödvändigtvis inte innebär att artikelns krav inte 
måste uppfyllas.  

Redan år 1985 aktualiserades skattetilläggets överensstämmelse med kraven i artikel 6 
i konventionen, då Max von Sydow framförde klagomål mot Sverige till Europadom-
stolen246 för brott mot nämnda artikel. Europadomstolen uttalade då att klagomålet 
gav upphov till viktiga frågor. Eftersom klagomålet slutade med förlikning gavs inget 
svar på frågan då men resultatet visar att osäkerhet uppstod angående överensstäm-
melsen. Viktiga frågor angående skattetillägg som aktualiserats i praxis är om straffet 
skall mildras om rätten till rättegång inom skälig tid kränkts. Här har dock uttalats 
att så endast bör ske i undantagsfall. Här menade Regeringsrätten att för att anses så 
pass oskäligt att utdöma skattetillägg lång tid efter det initierade beslutet krävs det att 
skattetillägget undanröjts av en lägre instans och sedan återigen påförs av en högre. 
Inte enbart att det fastställs av en instans. Vidare har frågan om skattetilläggsförfaran-
det strider mot oskuldspresumtionen genom att det utdöms utan krav på varken upp-
såt eller oaktsamhet aktualiserats. Här har Regeringsrätten uttalat att så inte anses 
vara fallet eftersom möjligheterna till eftergift anses tillräckliga under förutsättning 
att det i varje enskild fall görs en inte restriktiv bedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
245 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 97. 

246 S mot Sverige mål nummer 11464/85.  
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4  Europadomstolen 

4.1  Inledning 
Europadomstolen är sedan omarbetningen 1998247 den enda instans som övervakar ef-
terlevnaden av konventionens krav.248 Omarbetningen medförde också att den en-
skilde nu har obligatorisk rätt att klaga direkt till domstolen.249 I domstolen finns en 
domare från varje medlemsstat och behandlar såväl mellanstatliga mål som klagomål 
från enskilda.250 Beroende på omständigheterna i målet arbetar domstolen i tre olika 
sammansättningar: som en tremanskommitté (Chamber), som kammare med sju do-
mare (Chamber) och som stor kammare med sjutton domare (Grand Chamber).251  

Avdelning II i Europakonventionen innehåller regler för Europadomstolen. Artikel 
34 fastslår att domstolen får behandla klagomål från enskilda som anser sig ha blivit 
utsatta för kränkning av en fördragsslutande stat av en rättighet som fastslås i kon-
ventionen. Krav för att ett mål skall tas upp av domstolen är att alla nationella rätts-
medel uttömts och att klagomålet framförs inom sex månader från meddelande om 
slutgiltigt beslut. Domstolen får inte anhängiggöra ett mål om den klagande är ano-
nym eller om omständigheterna i målet huvudsakligen är de samma som i ett fall som 
tidigare avgjorts av domstolen eller varit uppe till prövning i annat internationellt or-
gan och nya omständigheter inte tillkommit.252 Det är enbart den person som anser 
sig själv som offer för ett brott mot konventionen som har möjlighet att klaga.253 Be-
tydelsen av uttrycket offer kan dock dras relativt långtgående. Det är inte enbart den 
drabbade som har rätt att klaga utan den som indirekt drabbas av ett beslut eller en 
handling har också rätt till detta. Det som krävs är att den klagande påstår sig vara of-
fer för en överträdelse av reglerna i konventionen. Det skall vara rimligt i förhållande 
till brottet att den klagande kan ha utsatts för det.254  

                                                
247 Omarbetningen resulterade i elfte tilläggsprotokollet.  

248 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 24. 

249 Philip, Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights (2001), s. 7. 

250 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 24. 

251 Se artikel 27 i Europakonventionen. 

252 Artikel 34 i Europakonventionen. 

253 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 26-27. 

254 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 28. 
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I sakprövningen av ett fall gör domstolen en utredning av omständigheterna som re-
sulterar i ett beslut om rättigheter i konventionen har kränkts.255 Domstolen kan ock-
så utdöma skadestånd till den drabbade. Utöver dessa kan lagstiftning bli aktuell med 
anledning av domstolens beslut. I artikel 46 sägs att Europadomstolens domar är bin-
dande och att de fördragsslutande staterna åtagit sig att anpassa sig efter domar som 
beslutas mot dem. När domstolen kommit till ett slutgiltigt beslut övervakas verkstäl-
landet av domen av ministerkommittén.256 Några sanktioner kan dock inte vidtas mot 
en stat som inte uppfyller verkställandet.257 Systemet baseras på ländernas lojalitet i 
fråga om verkställandet av domar. Detta sker också för det mesta även om det ibland 
kan ta lång tid, till exempel då nya lagar behöver stiftas.258     

4.2  Förhållandet mellan Europadomstolens domar och natio-
nell rätt 
Sveriges anslutning till Europakonventionen innebär att Sverige som land är skyldigt 
att fullgöra de åtaganden som uttrycks i konventionen.259 I LEKMR fastslås att Euro-
pakonventionen skall gälla som lag här i landet. Underlåtenhet av de nationella myn-
digheterna att uppfylla konventionens krav utgör folkrättsbrott. Vissa internationella 
konventioner innehåller regler om hur staterna skall göra för att uppfylla kraven i 
den men så är inte fallet med Europakonventionen. Parterna är fria att agera på ett 
sätt de finner lämpligt för att uppfylla konventionens krav.260 Vad gäller Sveriges full-
görande av åtagandena i Europakonventionen gjordes vid ratificeringen ett förbehåll 
angående föräldrarätten.261 I övrigt ansågs konventionens fri- och rättigheter ha till-
räckligt skydd i gällande rätt. Ratificeringen för också med sig skyldigheten att se till 
att ny lagstiftning inte strider mot konventionens bestämmelser.262  

Klagomål som riktats mot Sverige sedan ratificeringen omfattar i stora drag fem om-
råden: domstolsprövning av förvaltningsbeslut, påstådda kränkningar av äganderät-
ten, omhändertagande av barn, vissa rättssäkerhetsgarantier vid domstolsprövning 
och utlänningsärenden.263 Artikel 6 i konventionen fastslår rätten till domstolspröv-
                                                
255 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter (2002), s. 33. 

256 Artikel 46 i Europakonventionen.  

257 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 33-34. 

258 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter (2002), s. 34. 

259 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 15. 

260 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 15. 

261 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 17. 

262 2 kap. 23 § Regeringsformen. 

263 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 17-18. 
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ning om det föreligger tvist angående civila rättigheter och skyldigheter och vid an-
klagelse för brott.264 Vid ratificeringen förutsattes att domstolsprövning av förvalt-
ningsbeslut endast gällde ärenden inom den traditionella civilrätten, förmögenhetsrät-
ten och familjerätten. Senare har dock domstolens bedömningar visat att bestämmel-
sen även gäller det förvaltningsrättsliga området. Artikel 6 ger således rätt till dom-
stolsprövning i alla fall då ett myndighetsbeslut rör en persons privata rättigheter och 
skyldigheter oberoende av om frågan faller inom privaträtten eller den offentliga rät-
ten.265 Vad gäller skattetillägget har konstaterats av Europadomstolen att skattepro-
cessen inte innefattas av uttrycket civila rättigheter och skyldigheter och därmed inte 
heller artikelns tillämpningsområde.266 Däremot har Regeringsrätten i målet RÅ 2000 
ref. 66 I beslutat att skattetillägget är att klassa som straff och därmed är artikel 6 till-
lämplig. Se vidare diskussion i kapitel 5.           

4.3  Sammanfattande kommentarer 
I och med ratificeringen och senare även de införda lagbestämmelserna är Sverige 
skyldigt att efterleva de krav som uppställs i konventionen. Det här betyder att 
svensk rätt är underordnad konventionens bestämmelser och får inte strida mot de 
garanterade rättigheterna. Om en enskild medborgare i en konventionsstat anser att 
någon av hans rättigheter kränkts av staten kan han framföra klagomål till Europa-
domstolen. För att domstolen skall uppta frågan till förhandling krävs dock att de na-
tionella rättsmedlen uttömts och att klagomålet framställs inom sex månader från 
dom meddelats i nationell domstol.  

I Sveriges fall har ovisshet rått beträffande huruvida artikeln är tillämplig på skatte-
förfaranden och skattetilläggsbestämmelsernas överensstämmelse med rätten till en 
rättvis rättegång i artikel 6 i konventionen. I rättspraxis och i utredningen267har dock 
fastslagits att skattetillägget är att betrakta som straffrättslig påföljd och att artikeln 
därmed är tillämplig på förfarandet. 

I två fall har domstolen konstaterat brott från Sveriges sida mot artikel 6 i konven-
tionen.268 Domarna resulterade i utredning och beslut om ändringar i lagtexten för att 
bättre tillgodose bestämmelsens krav. Åtgärderna visar på tvånget att efter en dom fö-
reta åtgärder för att rätta till bristen i den nationella bestämmelsen. Eftersom det är 
varje nations ansvar att företa dessa åtgärder är staten fri att vidta de ändringar som 

                                                
264 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 18-19. 

265 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 19. 

266 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. s. 68 Konstaterandet be-
kräftas bland annat i rättsfallen Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002) och 
Västberga Taxi och Vulic mot Sverige nummer 36985/97 (dom den 23 juli 2002).  

267 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.   

268 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002) och Västberga Taxi och Vulic 
mot Sverige nummer 36985/97 (dom den 23 juli 2002).  
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anses nödvändiga. Ovisshet råder dock om hur omfattande förändringar som krävs 
för att Sverige inte skall balansera på gränsen till överträdelse av rättigheterna.   
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5  Europadomstolens bedömning av skattetillägget i 
förhållande till Europakonventionen 

5.1  Inledning  
I samband med ratificeringen av Europakonventionen 1950 ansågs efter utredning269 
att Sveriges lagar överensstämde med konventionens krav, vilket innebar att ändring-
ar inte behövde vidtas. Efter detta har flertalet tveksamheter uppstått, vilket enligt ut-
redningen förklaras med att domstolen vid tillämpningen gett konventionens be-
stämmelser en innebörd som inte kunde förutses vid ratificeringen.270 Vad gäller skat-
tetillägget tillsattes 1996 en utredare för att bland annat klarlägga dess ställning i för-
hållande till Europakonventionens sjätte artikel.271 Trots flertalet utredningar, dom-
stolsbeslut både från Europadomstolen och från Regeringsrätten samt de nyligen fö-
retagna ändringarna i skattetilläggsbestämmelserna råder fortfarande osäkerhet angå-
ende om Sverige balanserar på gränsen till brott mot artikel 6. Osäkerheten beror 
bland annat på att det är oklart hur artikeln skall tolkas.272  

5.2  Allmänt om Artikel 6 och skattetillägget  
En grundläggande förutsättning för att skattetillägget skall kunna anses bryta mot 
reglerna i Europakonventionen är att artikel 6 är tillämplig på skattetilläggsförfaran-
det. Rätten till rättegång i artikelns första stycke gäller den vars civila rättigheter och 
skyldigheter prövas och den mot vilken brottsanklagelse riktas. Europadomstolen har 
konstaterat att skatter inte omfattas av begreppet civila rättigheter och skyldigheter i 
enlighet med artikel 6.273 Frågan är sålunda om beslut om skattetillägg är att likställa 
med brottsanklagelse.274  

1995 tillsattes en skattekontrollutredning.275 I utredningen riktades uppmärksamheten 
främst mot domar där Europadomstolen behandlat andra länders motsvarigheter till 

                                                
269 Prop. 1951:165 Sveriges anslutning till Europakonventionen, s. 11. 

270 SOU 1993:40 Del B Fri- och rättighetsfrågor – Inkorporering av Europakonventionen, s. 17. 

271 Betänkandet publicerades i SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen. 
Se vidare behandling av betänkandet i stycke 5.1.1.    

272 Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europa-
konventionen (2005), s. 77-78.   

273 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. s. 68 Konstaterandet 
gjordes i målet Schouten och Meldrum mot Nederländerna nummer 19005/91 (dom den 9 decem-
ber 1994) och har senare bekräftats i domarna: Ferrazzini mot Italien nummer 44759/98 (dom den 
12 juli 2001), Janosevic mot Sverige nummer 34619/97 (dom den 23 juli 2002) och Västberga Taxi 
och Vulic mot Sverige nummer 36985/97 (dom den 23 juli 2002).  

274 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 55. 

275 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen.  
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skattetillägget.276 Utredaren fann att domstolen vid fastställandet av vad som utgör 
brott i konventionens mening tillämpat två skilda metoder vid olika typer av fall. I 
fallet Engel med flera277 etablerade domstolen en princip med tre kriterier som är av 
betydelse.278 Dessa är: klassificeringen i nationell rätt, gärningens natur och påföljdens 
karaktär och stränghet. Principen har främst tillämpats i fall gällande typiskt krimi-
nellt klassade gärningar279 medan i fall gällande gärningar som traditionellt klassas 
som administrativa, domstolen snarare gjorde en helhetsbedömning av samtliga om-
ständigheter.280 Kriterierna har spelat en viss roll även här men inte tillämpats lika 
strikt som i den första gruppen av fall.281  

Många konventionsstater har sanktionssystem som liknar det svenska skattetilläggs-
systemet.282 I fallet Bendenoun283 utreddes det franska skattetilläggsförfarandet med 
hjälp av den senare metoden. 284 Här fann Europadomstolen att artikel 6 var tillämp-
lig.285 I betänkandet286 konstaterar kommittén att vid utredningen av om artikel 6 är 
tillämplig på det svenska skattetillägget bör vikt främst läggas vid domstolens bedöm-
ning i nämnda fall på grund av att det svenska skattetillägget har flera likheter med 
det franska.287 Därmed skall en helhetsbedömning göras av alla omständigheter. De 
fyra kriterier som gavs avgörande betydelse i fallet var: att bestämmelsen omfattade 
alla medborgare i egenskap av skattebetalare och inte endast en utvald grupp, att skat-
tetillägget inte tjänar som kompensation för ekonomisk förlust utan som rent bestraf-
fande påföljd med syfte att avskräcka, att bestämmelsen återfinns bland allmänna reg-

                                                
276 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen. 

277 Engel m.fl. mot Nederländerna nummer 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5103/71 och 5104/71 (dom 
den 8 juni 1976). 

278 SOU 1996:116  s. 110-111. 

279 Exempel på fall där principen tillämpats strikt är Engel m.fl. mot Nederländerna nummer 
5100/71, 5101/71, 5102/71, 5103/71 och 5104/71 (dom den 8 juni 1976) och Öztürk mot Tyskland 
nummer 8544/79 (dom den 21 februari 1984).  

280 Exempel på fall där denna metod använts är Deweer mot Belgien nummer 6903/75 (dom den 27 
februari 1980), Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994) och Air 
Canada mot Storbritannien nummer 18465/91 (dom den 5 maj 1995).  

281 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 108-111. 

282 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 66. 

283 Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994). 

284 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 111. 

285 Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994).  

286 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen. 

287 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 111. 
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ler vars syfte både är avskräckande och bestraffande samt att beloppet var ansenligt 
och vid oförmåga att betala kunde omvandlas till fängelse.288   

Angående det svenska skattetillägget betonas att det liksom det franska gäller för alla 
skattskyldiga men att det däremot inte drabbar den skattskyldige om ett korrekt be-
slut kan fattas med hjälp av kontrolluppgifter, vilket enligt utredningen talar mot att 
det klassas som brottsanklagelse i enlighet med artikel 6.289 Gällande andra kriteriet 
gäller samma konstaterande det svenska skattetillägget som det franska, det vill säga 
att skattetillägget inte verkar som ekonomisk kompensation utan som en rent bestraf-
fande påföljd med avskräckande syfte. Vad gäller tredje kriteriet uttalades att det 
svenska tillägget inte enbart är till för att avskräcka och bestraffa utan också för att 
förse skatteverket med underlag för ett korrekt beslut. Det betonades också att det 
svenska skattetillägget inte kan omvandlas till fängelse. Detta talar enligt utredaren 
mot skattetilläggets bestraffande karaktär.290 En annan skillnad som uppmärksammas 
är att det franska skattetillägget förutsätter oaktsamhet och uppsåt, vilket inte krävs 
för det svenska.291 På grund av skillnaderna mellan det franska och det svenska skatte-
tillägget kom utredaren efter en sammantagen bedömning av omständigheterna fram 
till att artikel 6 inte är tillämplig på det svenska skattetillägget.292   

Betänkandets slutsats utsattes dock för massiv kritik under remissbehandlingen och 
en ny utredning tillsattes 1999.293 I motsats till resultatet av den tidigare utredningen 
konstaterade kommittén att skattetillägget är att klassa som straff i enlighet med kon-
ventionens bestämmelser.294 Även i mål i kammarrätt och i länsrätt295 har uttalats att 
skattetillägget omfattas av artikel 6. Efter Bendenoun-fallet har också HD, Regerings-
rätten och Europadomstolen fastställt att skattetillägg eller sanktioner av liknande 
slag utgör brottspåföljd enligt artikel 6.296 I NJA 2000 s. 622 uttalades med hänvisning 
till bland annat Bendenoun-fallet att det svenska skattetillägget ”måste anses utgöra ett 
straff i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen och att starka skäl talar för att 
artikel 6 är tillämplig på det svenska skattetilläggsförfarandet.”297  

                                                
288 Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994).  

289 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 114-117. 

290 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 114-117. 

291 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 117. 

292 SOU 1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen, s. 117-119. 

293 NJA 2000 s. 622. 

294 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 14. 

295 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 73 med vidare hän-
visning till Kammarrätten i Stockholm mål nummer 221-1997 och Länsrätten i Göteborg mål num-
mer 1155-99. 

296 RÅ 2000 ref. 66 I.  

297 NJA 2000 s. 622. 
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I rättsfallet RÅ 2000 ref. ref 66 I resonerar Regeringsrätten att det svenska skattetill-
lägget i och för sig inte i samband med lagstiftningen betraktades som straffrättslig 
sanktion utan som en administrativ skattesanktion men påpekar att den nationella 
klassificeringen ensamt inte är tillräcklig för att utesluta att det skall klassas som 
straffrättslig sanktion enligt artikel 6. Regeringsrätten påpekade att det svenska skat-
tetillägget har stora likheter med det franska och att den starkaste skillnaden som talat 
mot att det skulle behandlas på samma sätt, det vill säga att det inte kan omvandlas 
till fängelse, inte utgör något starkt argument då det i fall från Europadomstolen298 vi-
sats att ”fängelsestraff i varje fall inte är en förutsättning för att en gärning skall anses som brott i 
konventionens mening.”299 Inte heller kan faktorn att subjektiva rekvisit saknas ha nå-
gon väsentlig betydelse. Mot bakgrund av detta fann Regeringsrätten att skattetilläg-
get omfattas av artikelns tillämpningsområde men att det anses uppfylla kraven i arti-
keln.300    

Regeringsrätten undersökte i målet om verkställande av skattetillägget före beslutet 
prövats av domstol strider mot oskuldspresumtionen i andra stycket, sjätte paragrafen 
i Europakonventionen. Regeringsrätten pekade på att ordalydelsen inte ger uttryck 
för att en straffrättslig sanktion som påförts inte får verkställas innan beslutet blivit 
slutgiltigt. Det finns inte heller något i Europadomstolens praxis som talar för att så 
skulle vara fallet. Domstolen drog slutsatsen att artikel 6 (2) inte hindrar verkställig-
het av skattetilläggsbeslut innan detta prövats i domstol. Det är oklart i vilken grad 
oskuldspresumtionen kräver att ett beslut från en administrativ myndighet gällande 
straffrättslig sanktion vilket överklagats inte skall verkställas innan frågan prövats i 
domstol. Frågan har ännu inte avgjorts av Europadomstolen. Det är dock rimligt att 
anta att det inte bör få verkställas om följderna blir så allvarliga att de inte kan ställas 
till rätta om domstolen skulle upphäva beslutet. 

Vidare konstaterades att då ett beslut om skattetillägg upphävs betalas ålagd summa 
tillbaka. Den skattskyldige kan också begära anstånd med betalning. Regeringsrätten 
konstaterade att det inte finns anledning att anta att betalning av skattetillägg skulle 
kunna orsaka sådan skada att det skulle strida mot artikel 6 (2) att kräva omedelbar 
verkställighet. I rättsfallet uttalades också gällande rättegångsprövning inom skälig tid 
att det kan finnas anledning att efterge utdömt skattetillägg om oskäligt lång tid för-
flutit från tidpunkten då påförande aktualiserades. Detta skulle särskilt vara motiverat 
om en högre instans skulle påföra skattetillägget efter att en underinstans upphävt be-
slutet.  

                                                
298 Kadubec mot Slovakien nummer 27061/95 (dom den 2 september 1998) och Lauko mot Slovaki-
en nummer 26138/95 (dom den 2 september 1998). 

299 RÅ 2000 ref. 66 I. 

300 RÅ 2000 ref. 66 I.  



 Europadomstolens bedömning av skattetillägget i förhållande till Europakonventionen 

 43

5.2.1  Prövningstillstånd 
I TL301 finns en bestämmelse som säger att skatteverkets beslut får överklagas till läns-
rätten av den skattskyldige, det allmänna ombudet hos skatteverket eller kommunen 
i fall rörande den kommunala inkomstskatten. Om den skattskyldige överklagar ska 
skatteverket vara motparten när handlingarna överlämnats till länsrätten. Den skatt-
skyldige får också överklaga en avvisning av begäran om omprövning av ett taxe-
ringsbeslut.302 Bestämmelsen gäller beslut om skattetillägg.303 Det var tidigare oklart 
huruvida den skattskyldiga kan tvingas betala skattetillägg innan beslutet överprövats 
av domstol.304 Den nya bestämmelsen305 garanterar den skattskyldige att efter ansökan 
få anstånd med att betala skattetillägget tills beslut meddelats från skatteverket eller 
tills länsrätten meddelat sitt beslut eller som längst tre månader efter respektive beslut 
meddelats.  

I utredningen fastslår kommittén att reglerna om skattetillägg överensstämmer med 
oskuldspresumtionen eftersom beslut om skattetillägg kan överklagas till länsrätten.306 
Den påpekar vidare att det inte strider mot artikeln att det är den skattskyldige som 
har att ta initiativet till en sådan prövning.307     

Regeringen påpekar att Europadomstolen i domarna mot Sverige år 2002 konstatera-
de att det svenska skattetilläggssystemet med skatteverket som beslutsfattare är fören-
ligt med artikel 6 i Europakonventionen.308 Ett villkor för förenligheten är emellertid 
att den skattskyldige kan få beslutet prövat av domstol som uppfyller kraven i arti-
keln, vilket förvaltningsdomstolarna i Sverige anses göra.309   

Ur domarna mot Sverige 2002 kan tolkas att rätten till rättvis rättegång även innefat-
tar tiden före domstolsprövningen, det vill säga förfarandet hos skatteverket. I målen 
konstaterades att dåvarande skattemyndigheten och länsrättens agerande orsakat 
omotiverad försening i processen och att kraven på rättegång inom skälig tid därmed 
inte uppfyllts. Rätten att i vissa fall få anstånd med betalningen av skattetillägget tills 
beslutet prövats av länsrätten spelar stor roll för rättssäkerhetskraven eftersom skatte-

                                                
301 6 kap. 1 § TL. 

302 6 kap. 1 § TL.  

303 1 kap. 1 § 2 st. TL.  

304 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteförfarandet. (2004), 6 kap. 1 § TL Supplement 10. Se 
Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002).  

305 17 kap. 2a § SBL. 

306 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 161. 

307 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 161. 

308 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 77-78.  

309 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 77-78. 
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tilläggen kan uppgå till mycket stora summor, något som kan få allvarliga konsekven-
ser såsom exempelvis konkurs.310   

5.2.2  Handläggningstid 
Det är oklart vad som menas med uttrycket rätt till rättegång inom skälig tid i kon-
ventionens sjätte artikel. Det går inte att utläsa någon exakt tidsfrist ur Europadom-
stolens praxis men domarna antyder att startpunkten är då den skattskyldige får en 
formell anklagelse eller då den enskildes situation beror av myndigheternas agerande 
och slutpunkten är då den anklagade får tillgång till den slutliga domen.311 Med an-
ledning av bestämmelsen infördes i och med ändringarna i TL en bestämmelse om 
rätt till hel eller delvis befrielse från skattetillägg om uttag av avgiften skulle anses 
oskäligt, till exempel om orimligt lång tid förflutit från tidpunkten då påförande av 
skattetillägg aktualiserats för skatteverket och till dess beslut fattas och detta inte or-
sakats av den skattskyldige.312 Vid bedömning av tidrymden tas hänsyn till faktorer 
som ”målets komplexitet, parternas agerande och myndigheters och domstolars handläggning”.313  

I målet Västberga Taxi AB mot Sverige314 räknades tiden från tidpunkten då de skatt-
skyldiga informerades av skattemyndighetens intention att påföra skattetillägg.315 Här 
konstaterades att för ena parten pågick fortfarande domstolens utredning av frågan 
medan processen avslutats efter nästan 6 år och nio månader för den andra parten. 
Inget tydde på att de skattskyliga kunde hållas ansvariga för den utdragna processen 
och inte heller kunde denna ursäktas med fallets komplexitet utan kunde endast hän-
föras till myndigheternas handlande. Här uttalas också att varje fall är att betrakta 
som oskäligt lång handläggningstid då den totala tiden överskrider vad som i enlighet 
med artikel 6 är att betrakta som rimlig tid.  

I målet Janosevic mot Sverige räknades som startpunkt då den skattskyldige fått del 
av Skattemyndighetens revisionspromemoria genom vilken övervägandet att påföra 
honom skattetillägg framgick. 316 Här konstaterades att rättegången fortfarande pågick 
då målet togs upp av Europadomstolen och att den sammanlagda tiden då uppgick till 
sex år och åtta månader. Inte heller här fanns det något som tydde på att den skatt-
skyldige bidragit till den utdragna processen och inte heller komplexiteten kunde ur-
säkta denna. Med samma resonemang som i Västberga Taxi AB konstaterades att den 

                                                
310 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 77-78. Se för exempel 
Janosevic mot Sverige nummer 34619/97 (dom den 23 juli 2002).   

311 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 82-83. 

312 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 140. 

313 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 67. 

314 Västberga Taxi och Vulic mot Sverige nummer 36985/97 (dom den23 juli 2002).  

315 Västberga Taxi och Vulic mot Sverige nummer 36985/97 (dom den23 juli 2002).  

316 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002).  
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långa handläggningstiden berodde på myndigheterna och att de skattskyldiga därmed 
inte fått tillgång till en effektiv rättegång i enlighet med artikel 6.    

I en rapport317 fastslår riksrevisionsverket att handläggningstiden för skatteärenden 
som avgjordes under år 2000 överlag var mycket långa. Studien visar att det i genom-
snitt tog omkring två år från överklagande av ett ärende tills det avgjorts i första in-
stans. En relativt liten del av denna tid stod skatteverkets obligatoriska omprövning 
för, i genomsnitt en till sex månader. Mediantiden för ett ärende som upptogs av skat-
teverket, i länsrätt och i kammarrätt var totalt 40 månader. Det här innebär att om-
kring hälften av fallen ännu inte avgjorts efter tre och ett halvt år. I studien visas att 
de ärenden som tog längst tid i länsrätten tog mellan ett och ett halvt år och ända upp 
till fem och ett halvt år. Faktumet att förbättringar görs kontinuerligt belyses men de 
långa handläggningstiderna ställer alltjämt till med problem.318  Här påpekas att de 
långa handläggningstiderna är av betydelse för planeringen och styrningen av företa-
get, för verksamheten samt för den finansiella situationen.319  

Domarna mot Sverige 2002 gav upphov till omfattande diskussioner om de långa 
handläggningstiderna i skattemål.320 Ofta beror långa handläggningstider på att dom-
stolarna har hög arbetsbelastning.321 Detta kan dock inte användas som ursäkt inför 
Europadomstolen då det är staternas ansvar att organisera rättssystemet så att Euro-
pakonventionens krav uppfylls.322 Fast och Leidhammar fastslår att eftersom Europa-
konventionen nu utgör lag i Sverige och efter domarna mot Sverige 2002 förmodas 
handläggningstiden i förfarandet spela en allt större roll.323   

5.2.3  Subjektiva rekvisit 
Skattetilläggsreglerna bygger på principen om strikt ansvar, det vill säga att det inte 
krävs att den felaktiga uppgiften lämnats med uppsåt eller av oaktsamhet.324 I utred-

                                                
317 RRV:s rapport 2002:18 Tiden i tvistiga skatteärenden. 

318 RRV:s rapport 2002:18 Tiden i tvistiga skatteärenden.  

319 RRV:s rapport 2002:18 Tiden i tvistiga skatteärenden.  

320 Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kombination i den 
svenska skatteprocessen? (2003), s. 68 med vidare hänvisning till DN Debatt 2002-12-28, ”Här fastnar 
skattemålen”, Mats Sjöstrand, DN Debatt 2003-01-05, ”Skattebetalarnas rättssäkerhet kan skadas all-
varligt”, Krister Andersson och Kerstin Nyqvist.   

321 Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kombination i den 
svenska skatteprocessen? (2003), s. 67.  

322 Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kombination i den 
svenska skatteprocessen? (2003), s. 67.  

323 Fast, Katarina & Leidhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet. En omöjlig kombination i den 
svenska skatteprocessen? (2003), s. 70.  

324 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 16. 
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ningen325 belyser kommittén att det är osäkert hur tillämpningen av strikt ansvar vid 
utdömande av straff förhåller sig till rättigheterna i Europakonventionen. Kommittén 
är av åsikten att det svenska skattetilläggssystemet i det avseendet antagligen skulle 
anses överensstämma med kraven men att det inte är helt säkert och att Sverige inte 
borde ”balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida mot grundläggande mänskliga rät-
tigheter” samt att rättvisa och rimliga sanktioner är eftersträvansvärt.326 

I utredningen327 uttryckte Malmö Tingsrätt åsikten att ”frånvaron av ett subjektivt rekvi-
sit vid påförandet av skattetillägg […] gör det än mer påkallat med rättssäkerhetsgarantier”. Kam-
marrätten i Sundsvall påpekade att regler om strikt ansvar kan anses strida mot 
oskuldspresumtionen i artikel 6 (2) i Europakonventionen och FAR uppmärksam-
made att eftersom eftergiftsgrunderna i skattetilläggsbestämmelserna innehåller sub-
jektiva rekvisit, vilket innebär att den skattskyldige har att bevisa ursäktliga omstän-
digheter som befriar honom från skattetillägg, kan bestämmelsen anses strida mot 
oskuldspresumtionen.328 I propositionen329 föreslog ändå regeringen att skattetillägg 
som förut bör påföras oberoende av uppsåt eller oaktsamhet och att de subjektiva 
rekvisiten återfinns i befrielsegrunderna.330 Motiveringen var att det inte finns skäl att 
med anledning av konventionen införa subjektiva rekvisit för påförande av skattetill-
lägg då befrielsegrunderna i kombination med möjligheten att få skattetillägget un-
danröjt ger större utrymme för hänsynstagande än om reglerna skulle bygga på sub-
jektiva rekvisit.331              

I domarna mot Sverige 2002 uttalade Europadomstolen med hänvisning till Salabiaku 
mot Frankrike332 att skattetillägget påförts på objektiva grunder utan krav på varken 
uppsåt eller oaktsamhet men att bristen på subjektiva rekvisit nödvändigtvis inte in-
nebär att handlingen förlorar sin kriminella karaktär.333 I Janosevic mot Sverige334 
framhöll domstolen att bestämmelserna om skattetillägg innebär att den skattskyldige 
antas ha lämnat oriktig uppgift utan föreliggande ursäkt.335 Utgångspunkten är vidare 
att det inte är uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. För att undslippa skattetilläg-
                                                
325 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 16. 

326 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 16.  

327 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.,. s. 144. 

328 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 144. 

329 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 136-139. 

330 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 136-139. 

331 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m.,. s. 137-138. 

332 Salabiaku mot Frankrike nummer 10519/83 (dom den 7 oktober 1988). 

333 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002) och Västberga Taxi och Vulic 
mot Sverige nummer 36985/97 (dom den). 

334 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002). 

335 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 86. 
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get krävs att den skattskyldige motbevisar presumtionen.336 Domstolen klargör med 
hänvisning till Salabiaku mot Frankrike att presumtioner av detta slag inte är för-
bjudna så långe de hålls inom skäliga gränser.337 I Janosevic-fallet konstaterades att de 
svenska reglerna hålls inom rimliga gränser och inte strider mot oskuldspresumtionen 
i artikel 6 under förutsättning att domstolen vid sin bedömning gör en nyanserad och 
inte allt för restriktiv bedömning i varje enskild fall för att utreda om det finns förut-
sättningar för befrielse.338  

5.3  Bendenoun mot Frankrike  

5.3.1  Rättsfallsreferat 
I rättsfallet utredde Europadomstolen det franska skattetillägget i relation till artikel 6 
i Europakonventionen. Av vikt är domstolens klassificering av skattetillägget som 
straffrättslig sanktion och inte som administrativ sanktion samt därmed konstateran-
det att artikel 6 i konventionen var tillämplig på det franska skattetillägget. Rättsfallet 
utgör ett exempel på när artikeln är tillämplig på skattetillägg. 

Bendenoun var en fransk mynthandlare bosatt i Zürich. Som huvudägare av ett före-
tag riktades parallellt utredning i tre ärenden mot honom. Dessa var förfarande om 
tull, skatt och brottsutredning. Efter skatteutredningen ålades han att betala skattetill-
lägg och böter samtidigt som rättegång inleddes mot honom. Bendenoun överklagade 
beslutet men överklagan avslogs. Han åtalades och dömdes vidare för skatteflykt i 
första och andra instans. Han överklagade till högsta instans men överklagan avslogs. 
Bendenoun förde då talan till Europakommissionen med motiveringen att han inte 
åtnjutit rätten till en rättvis rättegång i artikel 6. Han gjorde bland annat gällande att 
han inte fått tillgång till samtliga bevismedel som åberopats mot honom och att detta 
stred mot principen om parternas jämställdhet i artikel 6. Kommissionen meddelade 
att artikel 6 i Europakonventionen var tillämplig i fallet och att det förelåg brott mot 
nämnda artikel.  

Käranden och kommissionen var eniga om att artikel 6 var tillämplig på förfarandet 
medan den franska regeringen hävdade motsatsen. Enligt deras mening kunde inte 
skattetillägget hänföras till en brottsanklagelse (criminal charge) eftersom skattetilläg-
get som påförts Bendenoun innefattade alla tecken på en administrativ sanktion ut-
ifrån Europadomstolens praxis med hänvisning till Engel med flera mot Nederlän-
derna339 och Öztürk mot Tyskland.340 Anmärkningen aktualiserade till att börja med 
klassificeringen i nationell rätt.  

                                                
336 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 86. 

337 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 86. 

338 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002). Se också RÅ 2000 s. 622. 

339 Engel m.fl. mot Nederländerna nummer 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5103/71 och 5104/71 (dom 
den 8 juni 1976). 
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Den franska regeringen betonade angående klassificeringen i nationell rätt att tilläg-
gen i den franska skattelagen klassas som skatterättsliga sanktioner (tax penalties) och 
inte som straffrättsliga sanktioner (criminal penalties). Det samma åberopades angåen-
de överträdelsens natur. Gärningen som den åtalade anklagades för definierades som 
bedrägeri (deception) och inte som skatteflykt (evasion). Vidare påpekades att straffets 
natur och omfattning inte talade för någon annan slutsats. Tilläggen påfördes av stat-
lig myndighet under övervakning av förvaltningsdomstolarna och inte av en allmän 
domstol, de beräknades utifrån den förhöjda taxeringen och var därför proportionell i 
förhållande till den undanhållna skatten.  

Med hänvisning till praxis, framförallt Öztürk mot Tyskland och med stöd av de tre 
kriterier som utvecklades i fallet, konstaterade domstolen efter en sammantagen be-
dömning att framförallt fyra faktorer pekade på motsatsen till regeringens resone-
mang. För det första poängterades att det franska skattetillägget gällde alla invånare i 
egenskap av skattebetalare och inte enbart en särskild grupp. Bestämmelsen innehåller 
vissa krav som leder till straff om de inte uppfylls. Därefter konstaterades att tillägget 
är av bestraffande och avskräckande karaktär snarare än ekonomisk kompensation 
för förlorade inkomster. Vidare påpekas att beloppet i det aktuella fallet uppgick till 
en väsentlig summa som vid oförmåga att betala skulle omvandlas till fängelse. Dom-
stolen såg en övervikt för att skattetillägget skall ses som straffrättslig sanktion i en-
lighet med artikel 6, vilket gjorde artikeln tillämplig. Däremot kunde inte brott mot 
artikeln konstateras.        

Europadomstolen framhöll att på grund av det stora antalet brott av detta slag måste 
medlemsstaterna ha friheten att låta skattemyndigheten åtala och straffa de skyldiga 
trots att tilläggen ibland uppgår till mycket stora belopp. Här betonade domstolen att 
den här typen av tilläggssystem inte strider mot bestämmelserna i artikel 6 under för-
utsättning att skattebetalaren har möjlighet att få ärendet prövat av en domstol som 
uppfyller artikelns krav.    

5.3.2  Kommentarer 
Rättsfallet är av betydelse vid avgörandet om en brottsanklagelse föreligger och vidare 
om artikel 6 är tillämplig på skattetillägget. Dessa faktorer är nödvändiga att fastställa 
först för att senare kunna undersöka om ett skattetilläggsförfarande strider mot rät-
tigheterna i artikel 6 i Europakonventionen.   

För att artikel 6 över huvud taget skall vara tillämplig krävs att skattetillägget klassas 
som straffrättslig sanktion. Europadomstolen har i praxis fastslagit att skatteprocessen 
faller utanför begreppet civila rättigheter och skyldigheter. Regeringen hävdade med 
hänvisning till Europadomstolens praxis att skattetillägget inte är en brottsanklagelse 
utan en administrativ sanktion. Regeringen grundade sin talan på de tre kriterier som 
fastslogs i Engel-fallet och senare även användes i bland annat Öztürk mot Tyskland, 
det vill säga klassificeringen i nationell rätt, brottets natur och straffets natur och 
stränghet.  
                                                                                                                                          
340 Öztürk mot Tyskland nummer 8544/79 (dom 21 februari 1984). 
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Domstolen belyste fyra faktorer som pekade på att skattetillägget är en straffrättslig 
sanktion. Domstolen bedömde dessa faktorer som en helhet och efter en sammanta-
gen bedömning konstaterade den att de pekade på att skattetillägget utgör en straff-
rättslig sanktion. Någon tyngdpunkt lades inte på någon av faktorerna utan konstate-
randet byggde på en sammantagen bedömning. Den svenska regeringen har betonat 
att det svenska skattetillägget inte ska bedömas på samma sätt som det franska på 
grund av flera skillnader. Den tyngsta skillnaden som anges är att det franska skatte-
tillägget vid oförmåga att betala kunde omvandlas till fängelse. Regeringsrätten fast-
slog i RÅ 2000 ref. 66 I att den omständigheten inte är av avgörande betydelse. Beträf-
fande de övriga tre faktorerna överensstämmer det svenska skattetillägget med det 
franska. Regeringsrätten fastslog vidare att skattetilläggets syfte inte är att utgöra 
ekonomisk kompensation för förlorade intäkter utan att det är till för att avskräcka 
och bestraffa.  

Av stor vikt är att Europadomstolen i fallet fastslår att konventionen inte förhindrar 
att beslut om skattetillägg påförs av skatteverket trots att det ibland uppgår till myck-
et stora belopp men att ett krav är att den skattskyldige har möjlighet att ärendet 
prövat av en domstol som uppfyller kraven i artikel 6. I artikeln sägs att förhandling-
en skall vara offentlig och den skall ske inom skälig tid inför en oavhängig och opar-
tisk domstol som upprättats enligt lag. De svenska förvaltningsdomstolarna har i 
praxis341 uttalats uppfylla kraven i artikeln.        

5.4  Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic 
mot Sverige  

5.4.1  Rättsfallsreferat 
I dessa fall utredde Europadomstolen de svenska skattetilläggsreglerna i relation till 
Europakonventionens krav på rätten till rättvis rättegång vid anklagelse om brott i 
artikel 6 första stycket samt oskuldspresumtionen i andra stycket nämnda paragraf. 
De två målen visar klart på konflikten mellan de svenska reglerna om skattetillägg 
och bestämmelserna i artikel 6 i Europakonventionen. Av central betydelse är dom-
stolens resonemang angående definitionen av uttrycket brottsanklagelse (criminal 
charge), angående betydelsen av rättegångens handläggningstid för att rätten till rätte-
gång skall anses uppfylld samt skattetilläggsreglernas förhållande till oskuldspresum-
tionen i Europakonventionens andra stycke i sjätte artikeln. Då omständigheterna i 
fallen är lika och domstolens resonemang utfaller identiskt beskrivs här endast om-
ständigheterna i fallet Janosevic mot Sverige.  

Janosevic riktade talan mot svenska staten angående att hans rätt enligt artikel 6 till 
en rättvis rättegång kränkts på grund av att skattemyndighetens beslut om skattetill-
lägg hade verkställts innan beslutet prövats av domstol.  

                                                
341 Bland annat av Regeringsrätten i RÅ 2000 ref. 66 I. 
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Regeringen hävdade att ärendet inte gällde den sökandes civila rättigheter och skyl-
digheter i enlighet med artikel 6 och att skattetvister faller utanför artikelns tillämp-
ningsområde med hänvisning till praxis.342 Regeringen framförde att skattetillägget i 
nationell rätt inte klassas som straffrättslig sanktion utan som en administrativ sank-
tion. Sanktionens syfte är inte huvudsakligen avskräckande och bestraffande på grund 
av att det påförs på objektiva grunder. Huvudsyftet med skattetillägget är istället att 
skydda statens finansiella intresse och samhället i stort genom att framhålla vikten av 
att förse skatteverket med korrekt information som grund för taxeringen men att det 
även har en preventiv effekt. Regeringen poängterade vidare att även om skattetilläg-
get i detta fall uppgick till en ansenlig summa betyder det nödvändigtvis inte att där 
förelåg en brottsanklagelse. Sanktionen kan inte omvandlas till fängelsestraff och den 
står inte heller i proposition till brottets natur och graden av allvar.  

Janosevic anförde att förfarandet innehöll brottsanklagelse i enlighet med artikel 6 ef-
tersom skattetillägget ersätter ett förfarande som tidigare handlades av domstolen och 
har därför klassats som straffrättsligt förfarande. Skattetillägget baseras på presumtion 
av skuld som endast kan motbevisas i särskilda fall. Tillägget påförs med stöd av en 
regel som är avskräckande och bestraffande till sin karaktär. Janosevic hävdade att 
många faktorer talar för att artikel 6 är tillämplig på skattetillägget och att omstän-
digheten att det inte kan omvandlas till fängelse inte är av avgörande betydelse. Han 
anförde vidare att han inte fått tillgång till en effektiv rättegång då handläggningstiden 
blivit mycket lång, att brott begåtts mot artikel 6 med hänsyn till handläggningstiden, 
att brott begåtts mot oskuldspresumtionen i och med att han fått en bevisbörda som 
är näst intill omöjlig att motbevisa samt på grund av att beslutet verkställts innan det 
prövats av domstol. I fallet yrkade också Janosevic brott mot förbudet mot dubbelbe-
straffning i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 (ne bis in idem) men yrkandet inkom för 
sent och utreddes därför inte av domstolen.  

Domstolen började med att fastslå att skatteärenden faller utanför uttrycket civila rät-
tigheter och skyldigheter i artikel 6. Därför koncentrerades utredningen på om fallet 
innefattade brottsanklagelse i artikelns betydelse.  

I utredningen av om brottsanklagelse förelåg tillämpade domstolen de tre kriterier 
som fastslogs i Öztürk mot Tyskland och senare bland annat tillämpats i Lauko mot 
Slovakien. Vad gäller klassificeringen i nationell rätt konstaterades att det skattetilläg-
get inte påförts med stöd av en straffrättslig bestämmelse utan med stöd i diverse skat-
telagar. I samband med utarbetningen av bestämmelserna var inte lagstiftarens inten-
tion att bestämmelserna skulle utgöra straffrättsliga sanktioner utan administrativa 
sanktioner. Enligt den nationella lagen tillhör därmed inte bestämmelserna straffrät-
ten.  

I den vidare utredningen av andra och tredje kriteriet poängteras att dessa är alterna-
tiva och inte kumulativa. Vad gäller brottets natur uttalades att skattetillägget påförs 
på objektiva grunder, utan krav på uppsåt eller oaktsamhet men att avsaknaden av 

                                                
342 Se Ferrazzini mot Italien nummer 44759/98 (dom den 12 juli 2001) och Schouten och Meldrum 
mot Nederländerna 19005/91 och 19006/91 (dom den 9 december 1994). 



 Europadomstolens bedömning av skattetillägget i förhållande till Europakonventionen 

 51

subjektiva rekvisit inte nödvändigtvis fråntar sanktionen dess straffrättsliga karaktär. 
Skattetillägget utgör inte ekonomisk kompensation utan huvudsyftet är snarare att 
utöva påtryckning på skattebetalarna att följa sina juridiska skyldigheter och att be-
straffa brott mot dessa. Sanktionen är både avskräckande och bestraffande.  

Europadomstolen hänvisade till HD: s bedömning i fallet NJA 2000 s. 622 där dom-
stolen fastställde att det svenska skattetillägget enligt svensk rätt inte anses som straff-
rättslig påföljd men att det i Europadomstolens praxis finns tunga argument för arti-
keln är tillämplig på det svenska skattetillägget. Hänvisning gjordes också till RÅ 
2000 ref. 66 där Regeringsrätten meddelade två domar i vilka man undersökte tillämp-
ligheten av artikel 6. Här företogs en utredning av huruvida skattetillägget utgör en 
straffrättslig sanktion. Domstolen drog slutsatsen att det svenska skattetillägget anses 
falla under tillämpningsområdet för artikel 6.  

Gällande uppfyllelsen av artikelns krav fastslog Europadomstolen inledningsvis att 
skatteverket är ett administrativt organ som inte uppfyller kraven i artikel 6 vad gäll-
er domstolsprövning. Domstolen belyste att konventionsstaterna är fria att överlåta 
beslut om sanktioner som till exempel om skattetillägg till sådana organ under förut-
sättning att skattebetalaren har möjlighet att få beslutet prövat av en domstol som 
uppfyller kraven i artikel 6. De svenska förvaltningsdomstolarna anses uppfylla dessa 
krav.  

Beslutet fick mycket allvarliga konsekvenser för Janosevic. Därför konstaterade Eu-
ropadomstolen att en omprövning av beslutet skulle ha företagits så fort som möjligt. 
Den gjordes inte förrän nästan tre år efter den skattskyldiges förfrågan och först där-
efter hänförts till länsrätten. Domstolen fann inte heller någon giltig ursäkt för förse-
ningen. Han försattes också i konkurs innan beslut fattats om uppskjutande av verk-
ställigheten. På grund av detta misslyckades skattemyndigheten med att pröva ärendet 
så fort som dess natur krävde, vilket innebar en oskälig försening. Därmed konstate-
rades att den skattskyldige inte fått tillgång till en rättvis rättegång och att brott före-
låg mot artikel 6.  

Vad gäller prövningstiden pågick fortfarande processen när ärendet togs upp av Eu-
ropadomstolen. Denna uppgick då till 6 år och 8 månader. Inga ursäkter som till ex-
empel speciella omständigheter eller att ärendet var särskilt komplicerat kunde kon-
stateras. Inget tydde heller på att Janosevic själv bidragit till förseningen. Ärendets na-
tur krävde omedelbar undersökning av sökandens överklagan, vilket inte skett. Brott 
konstaterades mot artikel 6 (1) även gällande rättegångstiden.  

Oskuldspresumtionen i artikel 6 (2) kan sägas utgöra ett av elementen för en rättvis 
rättegång i artikel 6 (1). Janosevic yrkade att två brott begåtts mot presumtionen. Det 
första var att en nästan oöverstiglig bevisbörda förelåg för att han skulle slippa tilläg-
get och det andra var att skattemyndighetens beslut verkställts innan hans skyldighet 
att betala fastställts av domstol. Angående det första brottet påvisade Europadomsto-
len att det svenska skattetillägget påförs på objektiva grunder men att möjlighet till 
upphävande eller nedsättning av skattetillägget finns om felaktigheten anses ursäktlig 
beroende på den aktuella informationen eller andra speciella omständigheter eller då 
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påförande av skattetillägg anses uppenbart orimligt. Detta skall tas i beaktande oav-
sett om den skattskyldige påpekat det eller inte.  

Vad gäller presumtioner av detta slag hänvisade domstolen till Salabiaku mot Frank-
rike där den uttalat att balans måste upprätthållas mellan vikten av vad situationen 
gäller och individens rätt till försvar. Medlen måste stå i relation till det legitima syf-
tet. De svenska reglerna innehåller möjligheter till försvar baserade på subjektiva rek-
visit. Domstolen påpekade att ett effektivt skattesystem är viktigt för statens finansi-
ella intressen och att presumtionerna i det svenska hålls inom rimliga gränser. Det 
krävs dock att domstolen gör en nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning i 
varje enskilt fall i utredandet av befrielsegrunderna. Brott kunde inte konstateras mot 
oskuldspresumtionen i artikel 6 (2).              

5.4.2  Kommentarer 
I fallet konstaterade domstolen att skattetillägget inte faller in under begreppet civila 
rättigheter och skyldigheter och fokuserade därefter på att utreda om brottsanklagelse 
förelåg. Domstolen hänvisade även här till de tre kriterier som grundats i Engel mot 
Nederländerna. I konstaterandet att sanktionen inte klassas som straffrättslig i den 
nationella rätten lades vikt vid att lagstiftaren utgått från att sanktionen är administ-
rativ och inte straffrättslig. Domstolen betonade då att kriterierna är alternativa och 
inte kumulativa, vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver bevisa sanktionens 
straffrättsliga karaktär för att den skall klassas som straffrättslig. Här visar domstolen 
att de fördragsslutande staterna inte genom att i den nationella rätten klassa sanktio-
nen som administrativ nödvändigtvis undgår skyldigheten att uppfylla kraven i arti-
kel 6.  

Vad som också är viktigt är att domstolen fastställde att avsaknaden av subjektiva 
rekvisit inte nödvändigtvis innebär att sanktionen inte kan klassas som straffrättslig. 
Europadomstolen avslog också regeringens argument att det borde behandlas annor-
lunda på grund av att sanktionen inte kan omvandlas till fängelse genom att betona 
att detta inte har någon avgörande betydelse.  

En viktig princip som domstolen fastslog är att de fördragsslutande staterna är fria att 
låta skattemyndigheten besluta om skattetillägg under förutsättning att skattebetala-
ren kan få ärendet prövat i domstol som uppfyller kraven i artikeln. De svenska för-
valtningsdomstolarna uppfyller dessa krav. Ett viktigt krav i artikeln är att prövning-
en skall ske inom rimlig tid. Här ansågs så inte vara fallet utan brott konstaterades 
mot artikeln eftersom handläggningstiden uppgick till sex år och åtta månader. Det är 
oklart hur kort handläggningstiden bör vara för att den skall anses utgöra rimlig 
tid.343 Frågan om exakt bestämmande av rimlig tid har ännu inte avgjorts av Europa-
domstolen men vad som kan sägas är att hänsyn skall tas till fallets svårighetsgrad, 
den enskildes agerande i processen och myndighetens agerande i processen. En avväg-
ning skall också göras av hur stora konsekvenser beslutet kan få för den skattskyldige. 

                                                
343 I fallet Styranowski mot Polen nummer 28616/95 (dom den 30 oktober 1998) fastslog Europadom-
stolen att en handläggningstid på två år och åtta månader var oskälig.  
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Ju allvarligare konsekvenser det kan få, desto kortare handläggningstid krävs för att 
ompröva ärendet. Det är anmärkningsvärt att Sverige har problem med långa hand-
läggningstider och att om inte prövningen sker inom rimlig tid anses inte den skatt-
skyldige fått tillgång till en effektiv rättsprövning.  

Brott mot oskuldspresumtionen föreligger om den skattskyldige inte har möjlighet 
att försvara sig. I bedömningen av om brott begåtts mot presumtionen i samband 
med att beslutet verkställts innan det prövats av domstol hänvisade domstolen till Sa-
labiaku mot Frankrike och ansåg att det svenska skattetilläggssystemet har den balans 
som krävs mellan medlen och det legitima syftet, på grund av att det finns en möjlig-
het till befrielse baserad på subjektiva rekvisit. Med hänvisning till Regeringsrättens 
fastställande i RÅ 2000 ref. 66 I konstaterade Europadomstolen att det dock krävs att 
domstolen gör en nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning i varje enskilt fall 
när den utreder om grund för befrielse föreligger. Någon närmare definition av vad 
som menas med uttrycket ”nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning” ges inte. Till 
följd av detta uttalande företogs ändringar och tillägg i de befintliga befrielsegrunder-
na i de svenska reglerna. Domstolen konstaterade angående avsaknaden av subjektiva 
rekvisit i de svenska reglerna att den redan i Salabiaku mot Frankrike fastslagit att så-
dana presumtioner är tillåtna under förutsättning att de hålls inom rimliga gränser 
och att de svenska reglerna är ok eftersom de innehåller flera subjektiva befrielse-
grunder.        

5.5  Sammanfattande kommentarer 
För att utreda om skattetilläggsbestämmelserna strider mot rättssäkerhetskraven i ar-
tikel 6 krävs att det avgörs om artikeln över huvud taget är tillämplig. I så väl Reger-
ingsrätten som i HD har frågan aktualiserats i mål om skattetillägg. Här har uttalats 
att skattetillägget omfattar brottsanklagelse och att det utgör en straffrättslig sank-
tion. Detta har senare också bekräftats av Europadomstolen.  

I Bendeoun mot Frankrike utgick domstolen från fyra faktorer vid fastställandet att 
det franska skattetillägget utgör en straffrättslig sanktion. Konstaterandet byggde på 
en sammantagen bedömning vilket visar att faktorerna som helhet är avgörande. I 
samma mål klargjordes att konventionen inte förhindrar att beslut om skattetillägg 
överlåts till skatteverket under förutsättning att den skattskyldige kan få beslutet 
prövat av domstol i enlighet med kraven i artikel 6. Denna omständighet kan ställa 
till problem gällande de svenska skattetilläggsreglerna då detta kräver rättegång inom 
skälig tid. Sverige har problem med långa handläggningstider. Faktorer av betydelse 
vid avgörande om rättegången skett inom rimlig tid är enligt domslutet i Janosevic 
mot Sverige fallets svårighetsgrad och den enskildes respektive myndighetens ageran-
de i processen. En avvägning av hur allvarliga konsekvenser beslutet kan få för den 
enskilde är också nödvändigt.     

Ett annat konstaterande i Janosevic mot Sverige som har stor betydelse för ändring-
arnas effekt är att brott föreligger mot oskuldspresumtionen om den skattskyldige 
inte har möjlighet att effektivt försvara sig mot beslutet om skattetillägg. Domstolen 
uttalade angående de svenska befrielsegrunderna att de var tillfredsställande på grund 
av de bygger på subjektiva rekvisit och ger den skattskyldige möjlighet till upphävan-
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de eller nedsättning av skattetillägget om handlandet är att betrakta som ursäktligt.  
Efter domen gjordes ändringar och tillägg i de redan existerande befrielsegrunderna i 
TL. Ytterligare en konflikt som aktualiseras gällande oskuldspresumtionen är att 
skattetilläggsbeslut ibland verkställs innan beslutet prövats av domstol. Europadom-
stolen klargjorde i Janosevic mot Sverige att garantin till återbetalning ifall skattetill-
läggsbeslutet upphävs av domstol utgjorde tillräcklig garanti för att inte bryta mot 
oskuldspresumtionen. Även här infördes efter domen möjlighet till anstånd med be-
talning om den skattskyldige begärt omprövning av skatteverket eller överklagat 
ärendet till länsrätten.      
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6  Andra bedömningar från Europadomstolen av bety-
delse angående gällande rätt för skattetillägg 

6.1  Inledning 
I nedan refererade domar från Europadomstolen behandlas inte skattetillägget utan 
andra sanktioner. Rättsfallen är ändå av betydelse för resonemanget om skattetillägget 
i relation till europakonventionens rättssäkerhetskrav då de ger viktiga aspekter på 
hur domstolen resonerat i frågor som rör detta område. Dessa domslut från Europa-
domstolen bidrar därmed till förståelse för gällande rätt.    

6.2  Engel m.fl. mot Nederländerna  

6.2.1  Rättsfallsreferat   
Rättsfallet togs upp av Europadomstolen efter att anmälningar gjorts mot Nederlän-
derna med den nederländske medborgaren Engel i spetsen. Samtliga sökande var 
värnpliktiga soldater som tjänstgjorde inom det nederländska försvaret. Vid olika till-
fällen hade de tilldelats straff för militära disciplinbrott. De sökande överklagade be-
sluten och anförde att de stred mot rättigheten i artikel 6 i Europakonventionen på 
grund av att besluten fattats utan prövning av juridisk myndighet, att frågan inte prö-
vats av en självständig och opartisk domstol, att de sökande inte fått tillräcklig tid för 
att förbereda sitt försvar och inte heller fått möjlighet till hjälp av ett juridiskt om-
bud. Den militära domstolen fann att artikel 6 inte var tillämplig på fallet eftersom 
frågan varken gällde avgörandet av brottsanklagelse eller bestämmandet av civila rät-
tigheter och skyldigheter.  

I utredningen av artikelns tillämpningsområde ställdes Europadomstolen inför upp-
giften att bestämma huruvida förfarandet innefattade brottsanklagelse. Domstolen 
konstaterade att de fördragsslutande staterna ofta delar in förfaranden i disciplinära 
och straffrättsliga och för berörda individer innebär ofta de första fördelar i jämförel-
se med de straffrättsliga då till exempel dessa inte leder till anmärkning i straffregistret 
och att de ofta får mer begränsade följder. Domstolen framhöll att fallet dock även 
kan bli det omvända, det vill säga att straffrättsliga förfaranden kan vara mer fördel-
aktiga beroende på att dessa ger individen mer långtgående rättigheter. Den fortsatte 
att konstatera att det därmed behöver avgöras om den nationella indelningen skall ges 
avgörande betydelse för konventionens ståndpunkt. En viktig fråga som väcktes i fal-
let var därmed om sjätte artikeln upphör att gälla enbart på grund av den nationella 
klassificeringen eller om den trots detta bör gälla i vissa fall? För att bestämma om 
brottsanklagelse förelåg utgick domstolen från tre grundläggande kriterier. Den på-
pekade att det först är nödvändigt att titta på om bestämmelsen i nationell rätt klassas 
som straffrättslig anklagelse eller disciplinär åtgärd men betonar att detta bara utgör 
en utgångspunkt för den vidare bedömningen. Större vikt läggs däremot vid brottets 
natur som således utgjorde andra kriteriet. Därutöver bör även straffets stränghet 
tillmätas betydelse. Domstolen uttalade att det är utifrån dessa bedömningen av om 
brottsanklagelse i enlighet med artikel 6 riktats mot kärandena skall avgöras. Vad 
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gällde Engel konstaterades att de militära förseelserna klassades som disciplinära. Vad 
gällde straffets natur riskerade han endast att dömas till två dagar i fängelse. Domsto-
len ansåg att anklagelsen då inte utgjorde straff i konventionens mening och konstate-
rade vidare att artikel 6 varken med stöd av termen brottsanklagelse eller med termen 
civila rättigheter och skyldigheter var tillämplig. De övriga riskerade däremot tre till 
fyra månaders fängelse, vilket var att betrakta som straff i enlighet med konventio-
nens sjätte artikel.   

6.2.2  Kommentarer 
Rättsfallet handlar inte om skattetillägg utan om militära sanktioner. För att kunna 
avgöra om artikel 6 är tillämplig på skattetillägg och andra sanktioner krävs faststäl-
lelse av om sanktionen innefattar brottsanklagelse och således är att betrakta som 
straffrättslig sanktion. Det här behöver i sin tur fastställas eftersom Europadomstolen 
uttalat att faktumet att en sanktion i ett land klassas som administrativ inte nödvän-
digtvis utesluter tillämpning av artikel 6. En sanktion kan alltså ändå klassas som 
straffrättslig under vissa förutsättningar. I det här fallet grundar domstolen en princip 
som använts ofta och fått stor betydelse i senare fall. Principen fastslår att vid avgö-
randet av om brottsanklagelse föreligger i ett förfarande ges de tre kriterierna avgö-
rande betydelse.  

Domstolen rangordnade i sitt uttalande de tre kriterierna där den belyste att första 
kriteriet, klassificeringen i nationell rätt, endast utgör en utgångspunkt för efterföl-
jande bedömning och att andra och tredje kriterierna, brottets respektive straffets na-
tur, bör tillmätas större betydelse. Utöver detta gav domstolen ytterligare vägledning 
vad gäller straffets natur och stränghet, genom att fastslå att då straffet i det här fallet 
kunde komma att uppgå till maximalt två dagars frihetsberövande ansågs det inte ut-
göra straff i konventionens mening. Däremot fastslogs att då frihetsberövandet kunde 
komma att uppgå till mellan tre och fyra månader var det att betrakta som straff i en-
lighet med artikel 6. Exakt var gränsen går för straff i denna tidsperiod, det vill säga 
intervallet två dagar till tre månader är inte fastslaget av domstolen men domslutet 
ger en antydan om hur domstolen resonerar. Något som bör poängteras är dock att 
en sammantagen bedömning av kriterierna krävs. Om övriga faktorer pekar på att 
brottsanklagelse föreligger men straffets natur inte innebär att sanktionen kan om-
vandlas till fängelse enligt den indikation som gavs i det här fallet kan förfarandet 
ändå anses innefatta brottsanklagelse. Detta fastslogs bland annat i det svenska rätts-
fallet RÅ 2000 ref. 66 I.  

6.3  Salabiaku mot Frankrike  

6.3.1  Rättsfallsreferat 
Rättsfallet behandlade frågan huruvida Frankrike gjort sig skyldigt till brott mot sina 
åtaganden i första och andra stycket i artikel 6.  

Amosi Salabiaku var zairisk medborgare bosatt i Frankrike. Han anklagades både för 
narkotikasmuggling och smuggling av olagligt gods och dömdes till två års fängelse. 
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Salabiaku överklagade domstolens beslut och hävdade med stöd av första och andra 
styckena i artikel 6 att domstolen brutit mot oskuldspresumtionen och berövat ho-
nom rätten till en rättvis rättegång genom skuldpresumtionen som var näst intill 
omöjlig att motbevisa till fördel för tullmyndigheten. Överklagan avslogs. Han fram-
ställde då samma talan till Europadomstolen.  

Den franska regeringen anförde att talan skulle avslås på grund av att där inte före-
kommit presumtion av skuld utan en ansvarspresumtion, det vill säga att personen 
inte antas begått brottet själv men ansvarar för det inför domstolen. Däremot argu-
menterade regeringen inte emot att det var fråga om brottsanklagelse eller att artikel 
6 var tillämplig på situationen.  

Domstolen fastslog att de fördragsslutande staterna är fria att tillämpa straffrätten på 
gärningar som normalt inte skyddas av bestämmelserna i artikel 6 i konventionen. 
Staterna kan under vissa villkor bestraffa enkla eller objektiva omständigheter i sig, 
oavsett om det beror på uppsåt eller vårdslöshet. Domstolen fastslog vidare att pre-
sumtioner finns i alla rättssystem. Sådana principer är inte förbjudna enligt konven-
tionen men kräver av de fördragsslutande staterna att de håller sig inom rimliga grän-
ser när det gäller straffrätten. Om sjätte artikelns andra stycke endast lade ner en ga-
ranti att respekteras av domstolarna i genomförandet av rättsliga förhandlingar skulle 
dess krav överlappa kravet på opartiskhet som finns i artikelns första stycke. Framför 
allt skulle den nationella lagstiftaren vara fri att frånta prövningsdomstolen riktig be-
fogenhet till beskattning och frånta oskuldpresumtionen dess innehåll om orden en-
ligt lagen (according to law) konstruerats enbart med avsikt på nationell lag. En sådan 
situation skulle inte stå i överensstämmelse med artikelns syfte, vilket genom att 
skydda rätten till en rättvis rättegång och speciellt oskuldsprincipen är avsett att beva-
ra den fundamentala principen om rättssäkerhet. Andra stycket i artikel 6 betraktar 
inte presumtioner inom straffrätten med likgiltighet utan det krävs av staterna att 
presumtionerna hålls inom rimliga gränser som tar hänsyn till vikten av vad som står 
på spel och upprätthåller försvarsrätten.  

Europadomstolen påpekade att det tydligt framgår att de nationella domstolarna varit 
noga med att inte fatta sina beslut enbart på presumtionen i den aktuella bestämmel-
sen. De utövade sin beskattningsmakt efter de bevis som lades fram för den. Därmed 
konstaterades att de franska domstolarna inte gjort sig skyldiga till brott mot 
oskuldspresumtionen i artikel 6 i Europakonventionen. Domstolen fann inte heller 
något som pekar på brott mot övriga rättigheter i artikeln.     

6.3.2  Kommentarer 
En viktig princip som är av betydelse gällande eventuell konflikt mellan skattetilläg-
get och oskuldspresumtionen fastslogs i det här fallet. Avsaknaden av subjektiva rek-
visit gör att skattetillägget påförs under presumtionen att den skattskyldige gjort sig 
skyldig till oriktigt handlande. I rättsfallet konstaterar domstolen att presumtioner är 
vanligt förekommande i alla rättssystem och att de inte är förbjudna enligt konven-
tionen men att det krävs att de håller sig inom rimliga gränser. Det krävs att staterna 
upprätthåller balans mellan medlen och det legala syftet samt att den enskilde har ef-
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fektiva möjligheter att försvara sig genom att visa omständigheter som gör att det inte 
vore rimligt att påföra honom skattetillägg.     

6.4  Sammanfattande kommentarer 
I Engel med flera mot Österrike fastslogs att tre kriterier ska ges avgörande betydelse 
i utredningen av om brottsanklagelse föreligger. De här kriterierna har getts stor be-
tydelse i domstolens praxis och använts i ett stort antal rättsfall bland annat RÅ 2000 
ref. 66 I där Regeringsrätten fastslog att artikel 6 är tillämplig på det svenska skattetill-
lägget, vilket också bekräftades av Europadomstolen i Janosevic mot Sverige.  

I fallet Salabiaku mot Frankrike konstaterade domstolen att presumtioner är tillåtna 
under förutsättning att bestämmelserna håller sig inom rimliga gränser och att balans 
råder mellan medlen och syftet, vilket innebär att den skattskyldige har möjlighet att 
effektivt försvara sig. Vad gäller det svenska skattetillägget innebär detta att avsakna-
den av subjektiva rekvisit inte utgör ett brott mot oskuldspresumtionen om befrielse-
grunderna anses uppfylla de uttryckta kraven. I Janosevic mot Sverige uttalades att de 
svenska befrielsegrunderna i kombination med övriga omständigheter i fallet utgjorde 
tillräckligt skydd för den skattskyldiges rättssäkerhet. De övriga omständigheterna 
var att Janosevic inte drabbats av någon större skada eftersom Janosevics ekonomiska 
situation var så pass dålig så han skulle ha satts i konkurs endast på grund av den or-
dinarie skatteskulden. Vad som är av intresse är huruvida befrielsegrunderna skulle 
anses tillfredsställande om beslutet och verkställandet av skattetillägg mot den skatte-
skyldige skulle få mycket allvarliga konsekvenser och beslutet sedan skulle upphävas i 
domstol. I anledning av detta företogs ändringar och tillägg i de redan befintliga befri-
elsegrunderna. Före ändringen kunde skattetilläggsbeslutet verkställas innan ärendet 
prövats av domstol. Den nya bestämmelsen i 17 kap. 2a § SBL innebär att skattever-
ket efter ansökan är förbundet att bevilja den skattskyldige anstånd med betalningen 
om begäran av omprövning av skatteverkets beslut eller överklagan till länsrätten.   
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7  Analys 

7.1  Inledning 
För att brott skall kunna konstateras mot artikel 6 krävs att den är tillämplig på skat-
tetilläggsbestämmelserna något som inte varit helt självklart före Europadomstolens 
domar mot Sverige 2002. För att vidare kunna utreda de svenska skattetilläggsbe-
stämmelsernas överensstämmelse med rättssäkerhetskraven i sjätte artikeln och övriga 
bestämmelser såsom förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggspro-
tokollet och proportionalitetsprincipen krävs ett förtydligande av vilka kriterier som 
varit avgörande i Europadomstolens praxis. Detta görs i kombination med en redo-
görelse för de problem som kan uppkomma i samband med hur de svenska skattetill-
läggsbestämmelserna är utformade. I domarna mot Sverige år 2002 konstaterades 
brott mot artikel 6. Därefter företogs ändringar i skattetilläggsbestämmelserna för att 
efterleva Europakonventionens krav. För att kunna konstatera huruvida bestämmel-
sernas nuvarande lydelse och innebörd stämmer överens med rättssäkerhetskraven i 
Europakonventionen följer en jämförelse av problem och gällande rätt.  

7.2  Definitionen av skattetillägg och tillämpningsområdet för 
artikel 6 
När skattetilläggssystemet infördes 1972 kategoriserades skattetillägget som en admi-
nistrativ avgift. Denna klassificering håller regeringen fast vid i prop. 2002/03:106, 
trots att Regeringsrätten och Europadomstolen fastslagit att skattetillägget utgör 
straffavgift. Strid föreligger således mellan de olika åsikterna men eftersom skattetill-
lägget anses som påföljd för brott i praxis bör sanktionen också behandlas på detta 
sätt. I SOU 2001:25 utgår också kommittén i sitt utarbetande av förslag till ändringar 
från att skattetillägget är ett straff och att artikel 6 i Europakonventionen är tillämp-
lig.     

Detta konstaterande utgör utgångspunkten i den fortsatta analysen. Motiveringen till 
detta är att Europadomstolen fastslagit att skattetillägget utgör straff i konventionens 
mening och därmed är Sverige tvunget att se till att bestämmelserna garanterar den 
skattskyldige de rättssäkerhetskrav som återfinns i artikeln eftersom Europakonven-
tionen numera gäller som lag här i landet.  

För att artikel 6 skall vara tillämplig krävs att förfarandet gäller civila rättigheter eller 
skyldigheter eller att brottsanklagelse föreligger. I praxis har fastslagits att skattepro-
cessen inte innefattas av begreppet civil skyldighet. Därmed kan artikeln endast vara 
tillämplig om skattetilläggsförfarandet innefattar en brottsanklagelse.344 Europadom-
stolen har konstaterat att skattetillägget utgör straff i konventionens mening både vad 
gäller det franska, det nederländska och nu senast även det svenska skattetillägget. Det 
har således konstaterats att det svenska skattetillägget är att klassa som straff och att 

                                                
344 Ferrazzini mot Italien nummer 44759/98 (dom den 12 juli 2001) och Schouten och Meldrum 
mot Nederländerna 19005/91 och 19006/91 (dom den 9 december 1994). 
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artikel 6 är tillämplig, vilket försäkrar den skattskyldige de rättssäkerhetsgarantier 
som återfinns i Europakonventionen.  

7.3  Problem som kan aktualiseras i relationen mellan skatte-
tillägget och Europakonventionen  

7.3.1  Rätten till effektiv domstolsprövning inom skälig tid 
Problemet med att beslutsfattandet gällande påförande av skattetillägg i Sverige över-
låtits från författningsdomstolarna till skatteverket har uppmärksammats och ifråga-
satts om det utgör brott mot rätten till en rättvis rättegång. Europadomstolen har i 
praxis fastslagit att de konventionsanslutna staterna är fria att överlåta sådana ärendet 
till administrativa myndigheter på grund av att det ibland föreligger starka skäl att av-
lasta de tungt belastade domstolarna.345 Detta är dock endast förenligt med konven-
tionens rättigheter om den skattskyldige har möjlighet att få ärendet prövat av dom-
stol. För att den skattskyldige skall anses garanterad den rättigheten krävs att domsto-
len uppfyller de krav som ställs i artikeln. Det krävs bland annat att den har full be-
hörighet att pröva frågan samt att rättegången sker inom skälig tid. Gällande de 
svenska förvaltningsdomstolarna till vilka den skattskyldige i mål om skattetillägg har 
möjlighet att överklaga, har det fastslagits att dessa är behöriga.346 Ett större problem 
är de långa handläggningstiderna i den svenska skatteprocessen. I praxis har inte utta-
lats någon exakt mening om vilken definition begreppet skälig tid skall ges. Det fram-
går dock att två år och åtta månader anses för långt.347 I bedömningen skall handlägg-
ningstiden ställas i relation till en rad faktorer. Det är således inte enbart längden som 
är av betydelse. Utredning skall göras av fallets komplexitet samt partens och myn-
dighetens agerande under processen.348  

Bestämmelser om handläggningstiden återfinns i lag. I 6 kap. 6 § TL finns en be-
stämmelse om att skatteverket snarast skall ompröva ett överklagat beslut och be-
stämmelsen i 16 § i SkBrL fastslår att en fråga om skatt eller avgift som är anhängig 
vid en förvaltningsdomstol eller myndighet skall ges förtur om resultatet är av väsent-
lig betydelse för förundersökning av eller åtal för skattebrott. Lagrådet framför åsik-
ten att en komplettering av dessa bestämmelser med en föreskrift om förtur för skat-
tetilläggsmål kunde övervägas men tror inte att en sådan bestämmelse skulle få något 
betydande resultat i praktiken, särskilt på grund av att en stor del av de överklagade 
målen idag utgör just mål om skattetillägg.349 Lagrådet hävdar att det istället är skatte-
verket och förvaltningsdomstolarnas ansvar att se till att onödiga dröjsmål inte före-

                                                
345 Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994). 

346 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002).  

347 Styranowski mot Polen nummer 28616/95 (dom den 30 oktober 1998). 

348 Selmouni mot Frankrike nummer 25803/94 (dom den 28 juli 1999).  

349 Skattetillägg - Lagrådets yttrande 23 januari 2003. 
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kommer i mål om skattetillägg. Något förslag om införande av kompletterande be-
stämmelse gavs inte heller i skattetilläggsutredningen.350 Däremot infördes i samband 
med kompletteringen av befrielsegrunderna en bestämmelse om att den skattskyldige 
skall befrias helt eller delvis om oskäligt lång tid förflutit från tidpunkten då anled-
ning för påförande av skattetillägg konstaterades om den skattskyldige inte själv bi-
dragit till dröjsmålet.351  

I RÅ 2000 ref. 66 I fastslog Regeringsrätten att det under vissa förutsättningar kan fin-
nas skäl till att överväga befrielse från skattetillägget om handläggningstiden är lång. 
Framförallt ansågs detta aktuellt om en överinstans efter friande i tidigare domstols-
process åter påför skattetillägget efter lång tid. Det skulle då anses uppenbart oskäligt 
att påföra tillägget. Regeringsrätten betonade dock att detta inte är något hållbart sätt 
att hantera situationen av brott mot konventionsbestämmelsen. I en nyligen medde-
lad dom från kammarrätten352 uppgick handläggningstiden av skattetilläggsärendet till 
åtta år och sex månader. Trots att kammarrätten konstaterade att handläggningstiden 
var längre än den som av Europadomstolen ansetts för lång i Janosevic mot Sverige 
ansåg inte domstolen att skäl för befrielse förelåg. Motiveringen var bland annat att 
omständigheten att överinstans åter påfört ett skattetillägg som lägre instans tagit bort 
inte var för handen.  

Axén Linderl belyser att ombildningen av skattemyndigheten till skatteverket, vilket 
med största sannolikhet kommer leda till fler skattebeslut och därmed också fler ut-
dömda skattetillägg i kombination med nedskärningar inom domstolsväsendet kom-
mer att innebära en ännu högre risk för oskäligt långa handläggningstider i mål om 
skattetillägg.353 Detta medför i sin tur att rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6 kan bli 
svåra att uppfylla för svensk del. Något som är av vikt är också att de nya reglerna 
sägs ge uttryck för att en nyanserad bedömning skall förtas i varje enskilt skattetill-
läggsfall beträffande befrielsegrunderna. Detta är ett led i de ändringar som företogs 
efter domarna mot Sverige 2002. De facto innebär denna utvidgning av förvaltnings-
domstolens arbetsbelastning ännu större risk för långa handläggningstider om inte 
domstolsverket får mer resurser.354 

7.3.2  Bevisregler 
Bevisreglerna för påförande av skattetillägg har också diskuterats angående överens-
stämmelsen med Europakonventionen.355 Kommittén påpekar att rätten till en rättvis 

                                                
350 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.  

351 5 kap 14 § 3 st.  2 p. TL.   

352 Kammarrätten i Göteborg dom den 18 juni 2004, mål nummer 3598-02. 

353 Linderl Axén, Annica, Skattetilläggen och handläggningstider, Skattenytt nr 3, 2004, s. 116-122. 

354 Linderl Axén, Annica, Skattetilläggen och handläggningstider, Skattenytt nr 3, 2004, s. 116-122. 

355 Se bland annat  Leidhammar, Börje, Straff eller avgift? – skattetillägg i belysning av artikel 6 i Euro-
pakonventionen, Svensk Skattetidning nr 9 1998 s. och Kamtsan, Natalie & Leidhammar, Börje Be-
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rättegång inte innefattar bevisprövningen. Europadomstolen är inte kompetent att 
överpröva bevisvärderingen utan det är varje medlemsstats angelägenhet hur den vill 
utforma bevisreglerna.356 Det enda som krävs enligt Europakonventionen är att bevi-
set är tillräckligt starkt för att bevisa den tilltalades skuld.357 Skattetilläggskommittén 
lade ändå fram ett förslag om skärpt beviskrav. Här uttalades att oriktigheten i en av 
den skattskyldige lämnad uppgift skall kunna fastslås utan rimligt tvivel. Motivering-
en var att det internationellt finns en allmänt vedertagen terminologi att det krävs att 
den tilltalades skuld är fastslagen utom rimligt tvivel (beyond resonable doubt). Detta 
tillämpas i brottmål i svensk rätt.358 Kommittén fortsatte hävda att detta beviskrav 
även bör tillämpas i mål om skattetillägg för att behålla en rimlig grad av säkerhet i 
skattetilläggsförfarandet.359 Förslaget antogs dock inte av regeringen utan beviskravet 
att det klart skall framgå behölls bland annat med motiveringen att det skulle ta lång 
tid innan ny praxis på området bildats samt att beviskravet uppfyller Europakonven-
tionens krav på bevisstyrka.360 Leidhammar anser att det är mycket viktigt för upp-
rätthållandet av innebörden av oskuldspresumtionen att beviskravet gällande 
brottsanklagelse är strängt.361 Han är av åsikten att ett skärpt beviskrav också bör föl-
jas av krav på subjektiva rekvisit. Sådant krav finns redan i Norge och Danmark och 
bör enligt Leidhammar även finnas i de svenska bestämmelserna. Kamtsan och Leid-
hammar362 anser att eftersom skattetillägget är ett straff i konventionens mening finns 
det ingen anledning att inte tillämpa samma krav på bevisningen av detta som i 
brottmål, även om Europakonventionen inte ställer några krav på bevisningen.363 
Som stöd för denna åsikt kan åberopas Regeringsrättens beslut om att samma om-
röstningsregler som används i brottmål även skall tillämpas i skattetilläggsmål.364   

                                                                                                                                          

viskrav i skatteprocess avseende eftertaxering och skattetillägg, Juridisk tidskrift vid Stockholms uni-
versitet 2002/03. 

356 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.,. s. 177. 

357 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 84-85. 

358 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 211. 

359 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m., s. 211-212. 

360 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 84. 

361 Leidhammar, Börje, Straff eller avgift? – skattetillägg i belysning av artikel 6 i Europakonventionen, 
Svensk Skattetidning nr 9 1998, s. 839.   

362 Kamtsan, Natalie & Leidhammar, Börje Beviskrav i skatteprocess avseende eftertaxering och skatte-
tillägg, Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2002/03 s. 232-241. 

363 Se även Meyer, Andréa, Strider de föreslagna skattetilläggsreglerna mot Europakonventionen?, 
Svensk skattetidning, nr 5 2003, s. 385-386. 

364 RÅ 1987 ref. 42. 
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7.3.3  Oskuldspresumtionen  
En central roll i domarna mot Sverige 2002 var skattetilläggets förenlighet med 
oskuldspresumtionen. I domarna ansåg den skattskyldige att han inte effektivt åtnju-
tit rätten till rättegång på grund av att beslutet om skattetillägg verkställts innan be-
slutet överprövats av domstol.365 En förutsättning enligt praxis för att liknande straff 
skall få utdömas av administrativa myndigheter istället för domstol är att den skatt-
skyldige har möjlighet att få ärendet överprövat av domstol. Den skattskyldige ansåg 
också att han berövats rätten att betraktas som oskyldig till brott tills motsatsen bevi-
sats. Verkställigheten av ett beslut innan frågan har prövats av domstol kan med tan-
ke på att skattetilläggsbestämmelserna inte innehåller något tak leda till allvarliga 
ekonomiska konsekvenser för den enskilde. För att efterleva konventionens rättssä-
kerhet krävs därför att ärendet prövas av domstol innan beslutet verkställs.  

Ytterligare en omständighet som poängterades i domarna 2002 och angående vilken 
det råder häftiga diskussioner är att skattetilläggsreglerna saknar krav på subjektiva 
rekvisit. Faktumet att det inte finns några krav på att skatteverket för utdömande av 
skattetillägg visar att felaktigheten företagits med uppsåt eller oaktsamhet gör att på-
förandet av skattetillägg presumerar att den skattskyldige begått en oriktig handling. 
Detta innebär att brott mot konventionen kan uppstå. En förutsättning för att påfö-
randet skall kunna ursäktas i detta hänseende är att domstolen beaktar frågan med 
största försiktighet och att den skattskyldige åtnjuter effektiva möjligheter att försva-
ra sig.366 I Janosevic mot Sverige fastslogs att presumtionen är rimlig då de svenska 
reglerna på grund av befrielsegrunderna håller sig inom de rimliga gränserna som 
krävs. Det råder osäkerhet om vad domstolen menar med uttrycken största försiktig-
het och effektiva möjligheter att försvara sig samt även att hålla sig inom rimliga gränser 
gällande medlen och målet. Viss ledning kan endast sökas i praxis. Detta kräver också 
en nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning av domstolen i varje enskilt fall. 
Om en sådan bedömning inte gjorts konstateras ändå brott mot oskuldspresumtio-
nen. Befrielsegrunderna skall automatiskt undersökas av domstolen utan yrkande av 
den skattskyldige.367 Meyer påpekar att så inte är fallet med de svenska reglerna där 
den skattskyldige måste åberopa omständigheterna för att få dem beaktade.368   

Till följd av uttalandet ändrades och kompletterades eftergiftsgrunderna i TL. Dessa 
gjordes klarare och gavs ett utvidgat tillämpningsområde. Regeringen konstaterade att 
ändringen möjliggör Regeringsrätten och Europadomstolens krav på en nyanserad 
och inte allt för restriktiv bedömning av befrielsegrunderna. Även bestämmelse om 
anstånd med betalningen infördes för att efterleva dessa krav. Meyer369 konstaterar att 
                                                
365 Bendenoun mot Frankrike nummer 12547/86 (dom den 24 februari 1994). 

366 Salabiaku mot Frankrike nummer 10519/83 (dom den 7 oktober 1988). 

367 Janosevic mot Sverige nummer 34619/97(dom den 23 juli 2002). 

368 Meyer, Andréa, Strider de föreslagna skattetilläggsreglerna mot Europakonventionen?, Svensk skat-
tetidning, nr 5 2003, s. 384-385. 

369 Meyer, Andréa, Strider de föreslagna skattetilläggsreglerna mot Europakonventionen?, Svensk skat-
tetidning, nr 5 2003, s. 384. 



 Analys 

 64

ett förfarande med krav på uppsåt eller oaktsamhet för påförande av skattetillägg 
överensstämmer bättre med oskuldspresumtionen. Hon påpekar vidare att det är 
tveksamt om skatteverket skulle kunna leva upp till denna utökade bevisbörda men 
att detta inte bör åberopas som stöd för att inte införa subjektiva rekvisit i förfaran-
det. Kamtsan och Leidhammar är av åsikten att det är tveksamt om de nya bestäm-
melserna är förenliga med konventionen. De påpekar att eftergiftsgrunderna aktuali-
seras först efter fastställandet av den skattskyldiges skuld och att de utökade befrielse-
grunderna inte avhjälper detta faktum. Kamtsan och Leidhammar ifrågasätter om frå-
gan prövats till fullo av Europadomstolen och betonar att osäkerhet råder härom, 
bland annat med hänvisning till domare Casadevall var av skiljaktig mening i Janose-
vic mot Sverige och konstaterade brott mot oskuldspresumtionen.370   

7.3.4  Proportionalitetsprincipen 
En princip av största betydelse vad gäller tolkningen av Europakonventionen som ges 
uttryck för i praxis är proportionalitetsprincipen.371 Den går huvudsakligen ut på att 
medlen skall stå i relation till målet som skall uppnås. Om medlen inte konstateras stå 
i proportion till målet, utan att de anses oproportionerliga kan detta utgöra brott mot 
konventionen. Diskussion har förts huruvida skattetillägget står i strid med principen 
på grund av att det beräknas schablonmässigt men också för att det anses oproportio-
nerligt i förhållande till brottet.372 En följd härav blev tillägget i befrielsegrunderna 
som innebär att den skattskyldige helt eller delvis kan befrias från skattetillägg om det 
anses oskäligt.373 Leidhammar framhåller att en nyansering av skattetilläggsbeloppet 
bör göras där skattetilläggets storlek prövas individuellt samt införande av ett tak för 
hur högt belopp som maximalt får utdömas.374 Detta skedde inte i samband med änd-
ringarna.  

7.3.5  Förbud mot dubbelbestraffning – principen om ne bis in idem 
Ytterligare en rättssäkerhetsprincip i Europakonventionen som skattetilläggsreglerna 
kan komma att anses stå i strid med är förbudet mot dubbelbestraffning. Eftersom 
denna fråga inkom för sent till domstolen i fallet Janosevic mot Sverige finns inte nå-
gon praxis angående de svenska bestämmelserna. Läget är således osäkert. Klart är 
ändå att brott inte föreligger under förutsättning att överträdelserna inte klassas som 

                                                
370 Kamtsan, Natalie & Leidhammar Börje, Beviskrav i skatteprocess avseende eftertaxering och skatte-

tillägg, s. 236-238.  

371 Se bland annat Salabiaku mot Frankrike nummer 10519/83 (dom den 7 oktober 1988) och Janose-
vic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002).  

372 Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., s. 84.  

373 5 kap. 14 § TL. 

374 Leidhammar, Börje, Straff eller avgift? – skattetillägg i belysning av artikel 6 i Europakonventionen, 
Svensk Skattetidning nr 9 1998, s. 839.   
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samma brott.375 Domstolen lägger i den bedömningen vikt vid rekvisiten för de en-
skilda brotten.376 För att det skall anses utgöra samma brott krävs att de väsentliga 
elementen (essential elements) är desamma. Gällande det svenska skattetillägget kan 
konstateras att om ett brott kräver uppsåt och oaktsamhet medan det andra inte krä-
ver detta anses inte överträdelserna utgöra samma brott.377 Vidare har fastslagits att 
det inte spelar någon roll i vilken ordning påföljderna påförs.378 Lagrådet påpekar att 
det är mer osäkert hur bedömningen skulle bli om överträdelsen gäller skattetillägg 
och ett brott som inte kräver uppsåt som när den enskilde gjort sig skyldig till 
vårdslös skatteuppgift.379 Lagrådet påpekar att eftersom det krävs att den oriktiga 
uppgiften varit ursäktlig för att undslippa skattetillägg är detta i princip att likställa 
med krav på oaktsamhet. Rådet påpekar vidare att det är osannolikt att den omstän-
digheten att det för straffansvar krävs att oaktsamheten är grov ensam skulle leda till 
att de väsentliga elementen bedöms som olika. Lagrådet fann därmed att risk förelig-
ger att skattetilläggssystemet i den här aspekten kan strida mot förbudet mot dubbel-
bestraffning.      

I svensk praxis har fastslagits att skattebedrägeri och skattetillägg utgör två skilda 
brott eftersom det först nämnda kräver uppsåt medan skattetillägg inte gör det. Upp-
såtet anses utgöra ett väsentligt rekvisit som gör att de inte kan klassas som samma 
brott och därmed utgör påförandet inte brott mot förbudet av dubbelbestraffning.380  

Norska Höyesterett har däremot beslutat att påförandet av skattetillägg i kombina-
tion med påförande av straff för skattebrott står i strid med dubbelbestraffningsför-
budet i Europakonventionen.381 Beslutet grundades på en sammanvägning av omstän-
digheterna. Domstolen uttalade att både objektiva gärningsbeskrivningar och subjek-
tiva rekvisit tydde på att det handlade om samma brott och att detta i sin tur utgör 
brott mot förbudet mot dubbelbestraffning.382   

Eftersom Europadomstolen inte prövat frågan om det svenska skattetillägget är läget 
osäkert och kräver prövning för att ge ett klart svar. Vad som kan konstateras är 
dock att tolkning av praxis tyder på att utdömande av både skattetillägg och uppsåt-

                                                
375 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike nummer 36855/97 och 41731/98 (beslut den 14 september 
1999). 

376 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike nummer 36855/97 och 41731/98 (beslut den 14 september 
1999). 

377 NJA 2000 s. 622.  

378 Se Franz Fischer mot Österrike nummer 37950/97 (dom den 29 maj 2001), Sailer mot Österrike 
nummer 38237/97 (dom den 6 juni 2002) och W.F. mot Österrike nummer 38275/97 (dom den 30 
maj 2002).  

379 Skattetillägg - Lagrådets yttrande 23 januari 2003 s. 7. 

380 NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79.  

381 Rt-2002-557 (122-2002) dom den 3 maj 2002 och Rt-2002-509 (119-2002) dom den 3 maj 2002.  

382 Rt 2002-557 (122-2002) dom den 3 maj 2002. 
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ligt skattebrott inte utgör brott mot förbudet mot dubbelbestraffning medan omstän-
digheterna å andra sidan tyder på att brott kan komma att konstateras mot konven-
tionen vid utdömande av både skattetillägg och straff för vårdslös skatteuppgift.  
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8  Slutsatser 

8.1 Inledning 
Då det fastslagits i praxis att skattetillägget klassas som straff innebär det att Sverige är 
skyldigt att garantera skattebetalarna de rättigheter som ges i Europakonventionen ef-
tersom denna gäller som lag här i landet. Domarna från Europadomstolen 2002 visade 
att det föreligger brister i de svenska skattetilläggsbestämmelserna vad gäller efterlev-
naden av rättssäkerhetsgarantierna. Ändringar företogs till följd av detta. Den stora 
frågan är om dessa ändringar lett till förbättrad rättssäkerhet och om de är tillräckliga 
för att brott inte skall konstateras om förfarandet skulle tas upp i framtida rättspröv-
ningar av Europadomstolen.  

8.2 Rätten till effektiv domstolsprövning inom skälig tid 
Sjätte artikeln i Europakonventionen fastslår rätten till en effektiv rättegång inom 
skälig tid. Det största problemet för Sveriges del att uppfylla detta krav är de långa 
handläggningstiderna i prövningen av skattetilläggsärenden. I praxis har med hänsyn 
till den skattskyldiges rättssäkerhet fastslagits att förutsättningen för att skatteverket 
skall få utdöma skattetillägg är att möjlighet ges till prövning av beslutet i domstol. 
För Sveriges del är det enligt författarens mening mycket tveksamt om kraven på rät-
tegång inom skälig tid tillgodoses med tanke på den statistik om handläggningstider 
som presenterats i relation till Europadomstolens praxis. Denna visar att två år och 
åtta månader ansetts utgöra för lång handläggningstid. I Sverige uppgår handlägg-
ningstiden ofta till betydligt längre tid än så.  

I praxis har fastslagits att tiden i skattetilläggsärenden räknas från tidpunkten då miss-
tanke om påförande av skattetillägg väcks hos skatteverket tills domen vunnit laga 
kraft.383 Vidare har klargjorts att ärenden som kan leda till allvarliga följder för den 
enskilde, vilket skattetillägget kan göra då det inte i lagstiftningen finns något tak för 
hur högt beloppet kan bli, kräver kortare handläggningstid för att den skall anses som 
rimlig. Detta tyder på att även kortare tid än den i praxis fastslagna på två år och åtta 
månader kan komma att betraktas som för lång. I en rapport fastslår Riksrevisions-
verket att genomsnittstiden i Sverige för ett mål som behandlas först av skatteverket 
och sedan av länsrätten är två år. Detta innebär att många ärenden tar betydligt längre 
tid än så.  

Som Meyer påpekar kommer antagligen omvandlingen från skattemyndigheten till 
skatteverket leda till fler utdömda skattetillägg och därmed också fler omprövnings-
yrkanden och överklaganden. I kombination med de nya reglerna om att domstolen i 
varje enskilt skattetilläggsärende skall göra en nyanserad och inte alltför restriktiv be-
dömning av befrielsegrunderna innebär detta ännu större arbetsbelastning för för-
valtningsdomstolarna. Enligt min åsikt kommer detta försvåra möjligheterna ytterli-
gare att bistå den skattskyldige domstolsprövning inom skälig tid. Visserligen innefat-

                                                
383 Se Janosevic mot Sverige nummer 34619/97( dom den 23 juli 2002). 
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tar ändringarna bestämmelser om befrielse från skattetillägg om oskäligt lång tid för-
flutit från tidpunkten då påförande av skattetillägg aktualiserades men som Reger-
ingsrätten påpekat384 är detta inte ett hållbart sätt att ställa till rätta brott mot konven-
tionen. Det är enligt min åsikt inte acceptabelt att medvetet bryta mot konventionen 
och åtgärda detta med befrielsegrund vid fall av oskälighet. Dessutom finns exempel i 
praxis385 på att befrielsegrunderna i vissa fall tillämpas tämligen restriktivt, vilket in-
nebär att befrielsegrundens betydelse för de uppställda kraven minskar ännu mer. Eu-
ropadomstolens praxis och handläggningstiderna i nuläget tyder på att skattetilläggs-
bestämmelserna kommer att anses bryta mot rätten till domstolsprövning inom skä-
lig tid. Kan den skattskyldige inte garanteras rättegång inom rimlig tid kan brott kon-
stateras både mot rätten till en effektiv rättegång och mot rättegångstiden.  

8.3 Bevisregler 
En annan fråga som är aktuell gällande rättsäkerheten är de bevisregler som tillämpas 
i skattetilläggsärenden. Det som krävs i den nuvarande regleringen är att det ”klart 
skall framgå” att oriktig uppgift lämnats. Trots diskussioner om ändring av beviskra-
vet gjordes ingen ändring med hänvisning till att Europadomstolen inte är kompetent 
att pröva frågan och att bevisreglerna inte innefattas i rätten till rättvis rättegång. För-
fattarens åsikt är att Europakonventionens krav endast utgör en ministandard som 
måste efterlevas. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för att upprätthålla en bra 
nivå av rättssäkerhet. Så anses vara fallet med bevisreglerna. Det kan inte utläsas krav 
på ändring av bevisreglerna i Europadomstolens praxis men faktum kvarstår att skat-
tetillägget i praxis klassas som brott och det mest logiska skulle således vara att till-
lämpa samma beviskrav som tillämpas i brottmål. Som Leidhammar påpekar är be-
viskravet viktigt för efterlevnaden av oskuldspresumtionen. För svagt beviskrav skul-
le kunna innebära brott mot rätten att betraktas som oskyldig. Bevisfrågan har såle-
des inte prövats av Europadomstolen och eftersom den är varje stats egen angelägen-
het kan det inte anses föreligga någon överhängande risk för brott mot Europakon-
ventionen att tillämpa ett så pass svagt beviskrav som görs i skattetilläggsbestämmel-
serna. Författaren instämmer ändå i Leidhammar och Kamtsans resonemang och ser 
inte någon anledning till att tillämpa annat beviskrav än vad som krävs för samtliga 
andra brott när skattetillägget utgör straff för brott.  

8.4 Oskuldspresumtionen 
Ett av de största problemen vad gäller skattetillägget och rättssäkerheten är rätten att 
betraktas som oskyldig fram till dess skuld lagligen fastställs. I Janosevic mot Sverige 
kunde brott mot oskuldspresumtionen inte konstateras. Vad gäller om avsaknaden av 
subjektiva rekvisit utgör brott mot oskuldspresumtionen måste sådana presumtioner 
behandlas med största försiktighet och den skattskyldige skall ha effektiva möjlighe-
ter att försvara sig. Här skall domstolen göra en nyanserad och inte allt för restriktiv 

                                                
384 Se RÅ 2000 ref. 66 I.  

385 Kammarrätten i Göteborg mål nummer 3598-02 (dom den 18 juni 2004). 
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bedömning av varje enskilt fall. Detta är absolut nödvändigt för att det inte skall stri-
da mot oskuldspresumtionen. I linje med proportionalitetsprincipen skall också skat-
tetillägget stå i rimlig proportion till syftet. De kompletterade och omarbetade befri-
elsegrunderna var en åtgärd för att bättre uppfylla konventionens krav. Frågan är 
ändå om denna åtgärd är tillräcklig. De utökade befrielsegrunderna innebär i och för 
sig utökad möjlighet för den enskilde att försvara sig men som Leidhammar påpekar 
aktualiseras de de facto först efter fastställandet av den enskildes skuld. Det är dessut-
om osäkert vad som menas med uttrycket ”nyanserad och inte allt för restriktiv be-
dömning av befrielsegrunderna i varje fall”. Det har också fastslagits att domstolen 
skall vara särskilt försiktig vad gäller faktumet att skattetillägget kan utdömas utan 
krav på subjektiva rekvisit. Detta pekar på att det är ett känsligt område. Det i kom-
bination med osäkerheten om vad som menas med uttrycket gör läget osäkert. Det 
kräves praxis på området för att veta hur förfarandet skulle bedömas. Brott mot 
oskuldspresumtionen kan inte uteslutas angående avsaknaden av subjektiva rekvisit.    

I RÅ 2000 ref. 66 I uttalades att det på grund av att Europadomstolen inte meddelat 
någon dom i frågan är osäkert huruvida verkställande av beslutet före domstolspröv-
ning strider mot oskuldspresumtionen men att det antagligen skulle anses göra det 
om verkställandet skulle få sådana konsekvenser för den enskilde att de inte kan stäl-
las till rätta vid eventuellt upphävande i domstol. I Janosevic mot Sverige ansågs inte 
de svenska reglerna strida mot oskuldspresumtionen i frågan att beslut ibland verk-
ställs innan det prövats av domstol på grund av bestämmelsen som ger den skattskyl-
dige återbetalning av det utbetalade beloppet om beslutet skulle upphävas av domstol. 
Denna bedömning gjordes utifrån omständigheterna i fallet, vilka visade att Janosevic 
inte lidit någon större skada. I relation till proportionalitetsprincipen och med stöd 
av svensk praxis kan tänkas att detta skulle bedömas annorlunda om verkställandet 
fått allvarliga konsekvenser för den skattskyldige. Denna teori styrks också av det 
faktum att domare Thomassen i Janosevic mot Sverige uttalade att hon i och för sig 
anslöt sig till resonemanget men med vissa reservationer. Vad gäller oskuldspresum-
tionens inverkan på verkställande av beslutet innan det prövats av domstol föresprå-
kade Thomassen en striktare tillämpning. Hon uttalade att om skattetillägget utgjort 
en avgörande faktor då käranden försatts i konkurs, vilket inte var fallet gällande Ja-
nosevic hade hon konstaterat brott mot oskuldspresumtionen. Detta i kombination 
med Europadomstolens dynamiska tolkning gör att den mycket väl kan tänkas döma 
annorlunda i ett framtida avgörande i denna fråga. Ytterligare en omständighet som 
bör uppmärksammas är att domstolen poängterat att befrielsegrunderna skall under-
sökas utan begäran av den enskilde något som inte görs i Sverige. Här krävs att den 
skattskyldige själv presenterar omständigheter som kan befria honom från tillägget. 
Till följd av detta infördes den nya bestämmelsen om rätten till anstånd med betal-
ningen av skattetillägg tills beslutet prövats av domstol.     

8.5 Proportionalitetsprincipen 
Något som skulle förbättra situationen i förhållande till proportionalitetsprincipen är 
enligt min mening införande av ett tak, vilket skulle begränsa de allvarliga följderna 
som skattetillägget kan få för den enskilde. Om skattetillägget i princip kan uppgå till 
hur stort belopp som helst kan detta få mycket allvarliga konsekvenser för den skatt-
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skyldige och gör också att risken för brott mot oskuldspresumtionen är stor. Det bör 
påpekas att ett sådant tak finns gällande brottmål i 25 kap. 2 § BrB. Bestämmelsen 
fastslår att böter får uppgå till högst 150 000 kronor. Det är högst anmärkningsvärt 
att straffrätten innefattar ett tak för hur stort belopp som får utdömas i form av böter 
medan skattetillägg kan uppgå till ett obegränsat belopp.  

Införandet av bestämmelsen om anstånd med betalningen anser jag var helt nödvän-
dig för att verkställande före prövning i domstol inte skall betraktas som brott mot 
oskuldspresumtionen och rättssäkerheten i stort. Särskilt gäller det i de situationer då 
detta får allvarliga följder för den enskilde. Den bästa lösningen enligt min åsikt skul-
le dock vara att som Leidhammar och Kamtsan samt Meyer anser att införa subjekti-
va rekvisit för utdömande av skattetillägg. Detta skulle förbättra rättssäkerheten på 
området väsentligt.   

8.6 Förbud mot dubbelbestraffning – principen om ne bis in 
idem 

Rättsläget angående skattetilläggsbestämmelsernas förhållande till förbudet mot dub-
belbestraffning (principen om ne bis in idem) är osäkert till följd av att domstolen inte 
meddelat dom i frågan. Fastslaget är dock att så länge påföljd utdöms på grund av två 
olika brott är det inte att anse som brott mot principen. Exempel på detta är skatte-
tillägg som inte kräver uppsåt eller oaktsamhet och skattebedrägeri som kräver upp-
såt. Om däremot påföljderna utdöms till följd av brott med samma väsentliga rekvisit 
som exempel skattetillägg som med tanke på befrielse om felaktigheten anses ursäkt-
lig kan anses kräva oaktsamhet och vårdslös skatteuppgift som också kräver oakt-
samhet är risken stor att Europadomstolen skulle betrakta det som brott mot dub-
belbestraffningsprincipen.      

Något som enligt min mening bör uppmärksammas är att skattetilläggskommittén i 
sin utredning av nödvändiga ändringar till följd av bristen på rättssäkerhet var bund-
na att endast presentera förslag som inte inverkade på statsbudgeten. Det är mycket 
anmärkningsvärt att det ekonomiska intresset går före strävan efter att komma fram 
till de bästa lösningarna ur rättssäkerhetssynpunkt. Bör en sådan aspekt verkligen 
väga tyngre än den enskildes rättssäkerhet? Författarens svar är nej. Jag anser också 
att detta avspeglas i de ändringar som företogs för att komma till rätta med de brister 
som uppmärksammades i samband med domarna 2002. Åtgärderna är i försiktigaste 
laget och lämnar fortfarande områden där skattetilläggsbestämmelserna kan komma 
att anses strida mot konventionen. Författaren vill poängtera att Europakonventio-
nens bestämmelser endast utgör minimikrav. Det är som skattetilläggskommittén be-
tonade dumt att balansera på gränsen till brott mot konventionen. Rättssäkerheten 
skulle må bra av en viss säkerhetsmarginal.   

8.7 Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis kan sägas att risken är stor att brott konstateras mot konventio-
nen på grund av den långa handläggningstiden i skattetilläggsmål. Införandet av befri-
elsegrunden utgör enligt min åsikt inte en hållbar lösning på problemet utan skjuter 



 Slutsatser 

 71

endast upp det. Vad gäller beviskravet föreligger inte någon överhängande risk för 
brott mot konventionen men det bör ändå ändras till samma rekvisit som i brottmål 
för rättssäkerhetens skull. Vidare anser jag det tveksamt om ändringarna lett till för-
bättring i fråga om avsaknaden av subjektiva rekvisit i förhållande till oskuldspresum-
tionen. Visserligen ger dessa den skattskyldige fler befrielsegrunder men som förut 
betonats aktualiseras dessa först efter att den skattskyldige konstaterats skyldig till 
oriktigt beteende. Risk föreligger ändå för brott mot oskuldspresumtionen. Vad gäll-
er verkställandet av ett beslut innan det prövats av domstol var den nyinförda regeln 
om anstånd med betalning tills beslutet prövats av domstol absolut nödvändig för att 
brott inte skall konstateras mot konventionen. Utan denna skulle situationen vara 
oacceptabel. Denna ändring medförde således en förbättring av rättssäkerheten för 
den enskilde men författaren anser ändå att det medför osäkerhet för den enskilde om 
handläggningstiden är lång. Om domstolsprövning inte kan garanteras inom rimlig 
tid råder stor ovisshet för den skattskyldige om framtiden. Detta talar för att införan-
det av subjektiva rekvisit skulle utgöra en bättre lösning med betydligt ökad rättssä-
kerhet. I fråga om förbudet mot dubbelbestraffning är rättsläget mycket osäkert men 
en betydande risk föreligger enligt författarens åsikt att domstolen kan komma att 
konstatera att påförande av både skattetillägg och straff för vårdslös skatteuppgift ut-
gör straff för samma brott och således strida mot dubbelbestraffningsförbudet.    

Min slutsats är således att ändringarna resulterat i att rättssäkerheten förbättrats mar-
ginellt och endast på vissa områden till följd av ändringarna. Sverige balanserar fortfa-
rande på gränsen till brott mot konventionen på flera punkter. Stor risk föreligger att 
Europadomstolen i framtida prövningar kommer att konstatera brott mot rättighe-
terna. 
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Bilaga 1 
Utdrag ur den Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

 

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång 
 
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 
en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig för-
handling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprät-
tats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får 
utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, 
den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, 
eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i 
den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter 
när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 
 
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans 
skuld lagligen fastställts. 
 
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter 
 
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om inne-
börden av och grunden för anklagelsen mot honom, 
 
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 
 
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller 
att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett så-
dant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, 
 
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få 
vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade 
mot honom, 
 
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begag-
nas i domstolen. 
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Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
 
Artikel 4 – Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger  
 

1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för 
ett brott för vilket han redan blivit slutligen 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 sta-
ten, 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 konventio-
nen.  

 

 

 

 

 

 

 


