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Förord 
 
På begäran av Internationella Handelshögskolan i Jönköping har en uppdelning av kapitlen 

utförts där vi svarar självständigt för vissa delar och gemensamt för andra. 

 

Adéle Gustafsson ansvarar för kapitel två, fyra, sex avsnitt 6.2.3 fram till 6.3 och kapitel sju, 

medan Haddis Darchini Nazhdaghi ansvarar för kapitel tre, fem, sex avsnitt 6.1 och fram till 

6.2.2.2.  

 

Vi ansvarar vidare tillsammans för kapitel ett och åtta samt kapitel nio.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Björn Westberg för värdefulla synpunkter under 

uppsatsens författande.  

 

Jönköping den 11 maj 2015 

Adéle Gustafsson och Haddis Darchini Nazhdaghi 
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Sammanfattning 
Skattetillägg är en administrativ sanktion och tas ut när den skatteskyldige har lämnat oriktiga 

uppgifter till ledning för egen beskattning. Vidare kan den skatteskyldige även straffas för 

skattebrott enligt skattebrottslagen för samma oriktiga uppgiftslämnande. Detta anses dock 

strida mot Europakonventionens (EKMR) bestämmelser att man inte får bli lagförd eller 

straffad två gånger för samma brott. Högsta domstolen (HD) har genom praxis från 2013 

slagit fast att rätten att bli straffad eller lagförd två gånger för samma brott ska omfatta sy-

stemet gällande bestämmelserna avseende skattetillägg och skattebrott. HD har genom denna 

dom fastställt att systemet med skattetillägg och skattebrott inte är förenligt med dubbel-

prövningsförbudet. Mot bakgrund av domen överlämnade regeringen i november 2014 ett 

utkast till lagrådet gällande dubbelprövningsförbudet avseende skattetillägg och skattebrott. 

Anledningen till överlämnandet av förslaget var att det svenska systemet med dubbla förfa-

randen stod i strid med artikel 50 i EURS och artikel 4 i sjunde tilläggsprotokoll EKMR. De 

förändringar som föreslås är ett införande av spärreglering som innebär att åklagaren inte får 

väcka åtal om Skatteverket (SKV) har fattat beslut gällande skattetillägg i samma ärende. Det 

innebär i sin tur att SKV inte får fatta beslut om skattetillägg där åklagaren har väckt åtal eller 

vidtagit andra åtgärder. För att stärka rättssäkerheten ytterligare föreslår regeringen att införa 

en reglering där sanktionsförfarandet är samlat i en domstol. Det innebär att allmän domstol 

får i skattebrottsprocess besluta om skattetillägg på yrkande av åklagare. Författarnas bedöm-

ning av förslaget är att det kan anses vara bristfällig då en mer ingående utredning bör utföras. 

Det kan dock ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt om förslaget bör ligga till grund för lag-

stiftning då det kan påverka andra rättsområden. 
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Abstract 
A tax penalty is an administrative penalty and is levied when the tax obligated provides false 

information for the guidance of their own taxation. Further can the taxpayer also be punished 

for tax evasion for the same false reporting. However, this is contrary to the European Con-

vention that we should not be tried or punished twice for the same crime. The Supreme 

Court has through practice from 2013 ruled that the right not to be punished twice for the 

same offense shall include the system in force concerning tax and tax offenses. The Supreme 

Court has by this judgment determined that the system of penalty and tax evasion is not 

compatible with the dual test ban. In the light of the judgment the Government submitted 

in November 2014 a draft to the council regarding double test ban regarding penalty and tax 

evasion. The reason of the proposal was that the system of dual procedures was contrary to 

Article 50 of the EU Charter of Fundamental Rights and Article 4 of the European Conven-

tion 7th Additional Protocol. The Government propose to establish a locking control which 

means that prosecutor can not bring charges if the Swedish tax authority has made a decision 

regarding a tax on the same matter. Further means that the Swedish tax authority can not 

decide on tax where the prosecutor has charged or taken other measures. To strengthen legal 

security further the Government proposes to introduce a regulation which sanctions proce-

dure is collected in a court, which means that the court may in a tax evasion process decide 

on penalties at the request of prosecutors. The authors' assessment of the proposal is that it 

can be considered to be deficient since a more part-output investigation should be carried 

out. It is questioned from a law-perspective whether the proposal should be put forward for 

legislation due to the uncertainty of the proposal’s effect in other areas of law.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom Högsta domstolens (HD) beslut från NJA 2013 s. 502 har Sverige inrättat sig efter 

Europadomstolens (EUD) praxis avseende dubbla prövningar gällande skattetillägg och skat-

tebrott. HD:s tidigare bedömningar avseende skattetillägg och skattebrott ansågs förenliga 

med Europakonventionens krav. HD ansåg att skattetillägg inte var en straffrättslig sanktion 

och därmed inte stred mot kriteriet "samma brott".1 I NJA 2013 s.502 tog HD dock i beaktan 

att Sverige tidigare har stridit mot Europakonventionens grundregel och gjorde en radikal 

ändring från tidigare praxis vad gäller kombinationen av skattebrott enligt skattebrottslagens 

(1971:69) (SkBrL) bestämmelser och påförande av skattetillägg inom olika förfaranden, vilket 

har resulterat i en dubbelprövningsproblematik inom det svenska interna skattesystemet.2 

För att finna en lösning att inte bli bestraffad två gånger avseende samma brott, tillsatte 

dåvarande regering en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till hur rättssäkerheten 

i vissa delar av skatteförfarandets frågor kunde stärkas.3 Anledningen till att det krävdes för-

ändringar var att det svenska systemet med dubbla förfaranden gällande skattetillägg och 

skattebrott stod i strid med artikel 50 i EU:s rättighetsstadga (EURS) och artikel 4 i Europa-

konventionens sjunde tilläggsprotokoll om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR).4 I syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandefrågor 

överlämnade regeringen i november 2014 ett utkast till lagrådet, Dubbelprövningsförbudet och 

andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet.5 Förslaget behandlade förändringar inom skattetill-

lägg och skattebrott samt införandet av en spärreglering. Införandet av en spärreglering be-

tyder att åklagaren inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket (SKV) dessför-

innan har fattat beslut om skattetillägg ifråga om samma felaktighet eller passivitet och 

samma person. Det innebär i sin tur att SKV inte får fatta beslut om skattetillägg om åklaga-

ren har inlett en process om skattebrott gällande samma felaktighet eller passivitet avseende 

                                                 
1 Se NJA 2010 s. 168 I och II samt NJA 2013 s. 502.  

2 Se NJA 2013 s. 502. 

3 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 20. 
4 Fast, Katarina, ”En hållbar lösning på dubbelbestraffningsfrågan”, s. 17. 
5 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 1.  
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samma person. För att stärka rättssäkerheten ytterligare föreslår regeringen att införa en re-

glering där sanktionsförfarandet är samlat i en domstol. Det innebär att under en skatte-

brottsprocess ska allmän domstol besluta om skattetillägg på yrkande av åklagare. För att 

denna justering ska kunna genomföras föreslår regeringen ändringar i SkBrL, angående reg-

lerna om åtalsprövning och anmälan om skattebrott. Regeringen anser att dessa förändringar 

kommer att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandefrågorna, som kommer att vara i linje 

med EKMR:s bestämmelser om de mänskliga rättigheterna. Mot bakgrund av detta anser 

regeringen att de nya reglerna kommer att tydliggöra för den skattskyldige och förenkla myn-

digheternas handläggning.6 

 

Denna uppsats kommer att försöka klargöra i första hand varför HD från NJA 2010 s. 168 

I och II resonerade att skattetillägg och skattebrott hade två olika påföljder samt varför HD 

fann motsatsen i NJA 2013 s. 502. Vidare kommer författarna utifrån dessa domar att besk-

riva att skattetillägg och skattebrott i grunden är identiska, vilket innebär att EUD har haft 

rätt i sitt påstående från början. Vidare kommer uppsatsen att behandla om regeringens för-

slag kan komma att stärka rättssäkerheten i det svenska skattesystemet, då dessa regler strider 

mot EKMR ifråga om förbudet mot dubbelprövning. 

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av regeringens förslag gällande ett införande av en spärreglering och ett samlat 

sanktionsförfarande, är syftet med uppsatsen att utreda huruvida rättssäkerheten stärks av-

seende prövningar av skattetillägg och skattebrott i ett och samma förfarande. 

1.3 Avgränsning 

För att få en förståelse för bakgrunden av frågeställningen, är det av vikt att beskriva dubbel-

prövningsförbudet i artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR och artikel 50 i EURS. Där-

efter är det av betydelse att beskriva gällande rätt om skattetillägg och skattebrott då svenska 

systemet inte är förenligt med EKMR:s bestämmelser. Uppsatsen kommer inte att utreda 

annan utländsk skatterätt då det inte är av relevans för att klargöra förslagets innebörd och 

uppsatsens syfte.  

 

                                                 
6 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 1. 
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Uppsatsens fokus ligger i att behandla svensk skatterätt med avgränsning mot skatteförfa-

randelagen (2011:1244) (SFL) och SkBrL gällande dubbelprövningsförfarandet. För att förstå 

uppbyggnaden av skattetillägg och skattebrott samt hur dessa förfaranden bedöms kommer 

vi enbart att beskriva påföljderna i stort, eftersom det inte är motiverat att belasta läsaren 

med detaljer för att få en inblick i problematiken kring förslaget. Vi är medvetna om att 

bedömningarna avseende dessa förfaranden kan komma att bli olika i situationer där skatte-

brotten är grövre men dock kommer enbart en generell beskrivning att göras för att få läsaren 

att förstå att dessa två påföljder mer eller mindre inte skiljer sig åt vid inlämnandet av felaktiga 

uppgifter.  

  

Det är enbart verksamheterna hos SKV och åklagaren som kommer att behandlas övergrip-

ligt för att förstå vilka myndigheter som ansvarar till mesta dels för dessa förfaranden. Andra 

myndigheters åsikter såsom Advokatsamfundet och Jusek kommer att belysas med regering-

ens lämnade förslag som bakgrund. Detta för att ge läsaren en större förståelse kring rege-

ringens presenterade förslag och vad det kan komma att ge för effekter för det svenska skat-

tesystemet. 

 

Vidare kommer vi att redogöra utfärdandet av strafföreläggande endast i den mån det är 

nödvändigt. En överskådlig redogörelse kommer att ske vad gäller samarbete och uppgifts-

lämnande mellan berörda myndigheter i den mån det krävs för att läsaren ska få en förståelse 

för åklagarens verksamhet.  

 

Den renodlade vägvalsmodellen som har presenterats i regeringens förslag kommer inte att 

behandlas i denna uppsats, då regeringen anser att denna modell har sådana nackdelar att den 

inte bör väljas. 

 

Regeringens förslag gällande rättegångsprocessen kommer inte att presenteras, då det inte 

faller inom ramen för uppsatsen frågeställning. Processföringen i HD och Högsta förvalt-

ningsdomstolen (HFD) kommer endast överskådligt beskrivas. I övrigt utreds inte heller det 

svenska systemet avseende regeringens förslag gällande tulltillägg och tullbrott, då detta sy-

stem inte är av vikt för att besvara uppsatsen frågeställningar.  

 

Då regeringens förslag endast är ett utkast till lagrådet och inte är färdigt vid skrivandet av 

denna uppsats kommer enbart information som är publicerat fram till den 28 februari 2015 
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att behandlas. Denna avgränsning är satt då uppsatsen skrivs under en begränsad tidsperiod 

och för att författarna ska kunna koncentrera sitt arbete. Om ytterligare information skulle 

tas i beaktande finns risk för att tidsplaneringen inte räcker till och även belasta författarna 

med tung arbetsbörda, då det kommer att krävas ytterligare arbete med den deskriptiva delen. 

Detta kan komma att påverka diskussioner samt analysen till det negativa.  

1.4 Metod och material 

För att behandla de relevanta rättskällorna i utredningen kommer en traditionell juridisk me-

tod att tillämpas, vilket innebär att rättskällornas hierarkiska ordning såsom europeiskrätt, 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin undersöks och används i nämnd ordning.7 För att 

redogöra gällande rätt och förslaget avseende Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrå-

gor i skatteförfarande, används en deskriptiv metod.8 Det är nödvändigt att redogöra för både 

gällande rätt och förslaget för att kunna gripa sig an syftet ur ett mer problembaserat per-

spektiv men framförallt senare i uppsatsens analyskapitel. 

För att frågeställningen ska kunna besvaras krävs det att först utreda gällande rätt i EKMR 

för att förstå vad svensk rätt strider mot, då EKMR står över svensk lag i hierarkisk ordning. 

Enligt svensk rätt har det varit möjligt med dubbla förfaranden gällande skattetillägg och 

skattebrott, vilket står i strid med artikel 50 i EURS och artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR. 

Enligt rättskällehierarkin är lagtexten den primära källan till gällande rätt och därför kommer 

reglerna om skattetillägg enligt SFL och reglerna om skattebrott enligt SkBrL att utredas. För 

att bringa klarhet i lagtextens innebörd och uppkomst samt att kunna besvara syftet i upp-

satsen, utreds förarbetena avseende gällande rätt. Orsaken till att utreda gällande rätt är att 

det är av central betydelse för att förstå varför reglerna finns och vad lagstiftaren önskat att 

uppnå med gällande rätt. Lydelsen i SFL avseende skattetillägg och i SkBrL avseende skatte-

brott är allmänt hållna och ger ingen ledning i vilken av dessa lagars bestämmelse som ska ha 

företräde framför den andra. Det innebär att den som har bestraffats med skattetillägg med 

anledning av att ha lämnat en oriktig uppgift även kan straffas för skattebrott enligt SkBrL 

                                                 
7 Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 36.   

8 Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 66.   
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som medför att ett dubbelprövningsförfarande uppstår, vilket strider mot EKMR:s bestäm-

melser. 

En väl underbyggd och motiverad lagregel ger i kombination med praxis en mer korrekt och 

bättre förståelse kring problematiken. Praxis både från EUD, EU-domstolen samt de högsta 

svenska instanserna kommer därför att användas för att få en förståelse för lagreglernas prak-

tiska tillämpningar och för att förstå hur dessa ska tolkas. När det gäller allmänna förvalt-

ningsmål och skattebrottsmål är det HFD och HD som är de högsta instanserna för svensk 

intern rätt.9 Det är dock endast praxis från HD som kommer att användas i uppsatsen, då 

NJA 2010 s. 168 I och II samt NJA 2013 s. 502 diskuterar problematiken i uppsatsens syfte. 

Praxis från dessa instanser kommer i första hand att användas.  

NJA 2010 s. 168 I II och NJA 2013 s. 502 kommer att belysa konstruktionen av skattetillägg 

och skattebrott enligt svensk skatterätt. Vi kommer att beskriva HD:s bedömning och där-

med analysera varför HD först kom fram till att det förelåg olika objektiva förutsättningar 

och varför denna bedömning sedan fick en ändring i det senare fallet. Det är därför nödvän-

digt att dessa två rättsfall sammanfattas med kortare referat för att läsaren ska få en förståelse 

för varför HD gjorde denna radikala förändring i sitt senare domslut från 2013. 

Förslaget, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, kommer att an-

vändas för att få en inblick i rättsläget samt för att ge vägledning. Myndigheternas verksamhet 

kommer belysas för att granska effekten kring problematiken angående dubbelprövningsför-

farande. Detta för att undersöka om förslaget uppnår den starkare rättssäkerhet som lagstif-

taren önskar.  

I den mån rättskällorna är svårtolkade kommer ledning att sökas i doktrin. Vidare kommer 

doktrin även att användas med avsikt att redogöra för olika åsikter avseende lagstiftningen.  

Slutligen vid redogörelsen för det lämnade lagförslaget gällande Dubbelprövningsförbudet och 

andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarande används även nyhetsartiklar från yrkesverksamma 

skattejurister samt från näringslivet. Detta görs för att redogöra för hur förslaget har bemötts 

och för att ge en tydligare bild av problematiken. Nyhetsartiklar tillhör inte de traditionella 

rättskällorna. Men artiklarna har ett betydande värde, eftersom förslaget är aktuellt i dagslä-

get. Dessa nyhetsartiklar används till att ge en god vägledning till uppsatsens analys.  

                                                 
9 11 kap. 1 § RF.  
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För att stärka vårt påstående samt få läsaren att se sambandet mellan dessa två förfaranden 

kommer en tabell avseende förfarandens rekvisit att beskrivas tillsammans med fiktiva situ-

ationer. Dessa situationers utfall kommer att beskrivas för att läsaren ska vara införstådd med 

att dessa grundar sig på samma bedömning. Vidare kommer ett flödesschema att illustreras 

för att visa läsaren hur bedömningen avseende skattetillägg och skattebrott generellt har be-

dömts, för att sedan med en ytterligare illustration som tydligt påvisar läsaren hur regeringen 

har tänkt med ett införande av förslaget. Detta för att läsaren ska förstå bedömningen samt 

få en inblick i hur förslaget kan komma att se ut rent teoretiskt.  

 

1.5 Disposition 

Med undantag för framställningens första, åttonde och sista kapitel kommer varje kapitel 

att påbörjas med en inledning och med en kort avslutning i syfte att underlätta för läsaren. 

 

Kapitel 1 Uppsatsen inleds med en bakgrund till den problematik som utgör 

grunden för frågeställningen. Kapitel ett omfattar även uppsatsen 

syfte med tillhörande avgränsning, den metod samt det material som 

använts vid formulerandet av denna framställning. 

 

Kapitel 2 Det andra kapitlet ger en översikt av EKMR:s och EURS bestämmel-

ser avseende dubbelprövningsförbudet ur både EKMR:s samt ur ett 

svenskt perspektiv.   

 

Kapitel 3 I tredje kapitlet kommer NJA 2010 s. 168 I och II samt NJA 2013 s. 

502 att redogöras för att ge förståelse för hur bedömningarna avse-

ende dubbla förfarandet har bedömts och hur bedömningen vidare 

förändrades i svensk rätt. 

 

Kapitel 4 I fjärde kapitlet redogörs gällande rätt avseende skattetillägg samt 

skattebrott.  

 

Kapitel 5 Kapitel fem förtydligar myndigheternas verksamhet som uppdelas i 

SKV:s verksamhet och åklagarens verksamhet. 
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Kapitel 6 Kapitel sex behandlar regeringens förslag avseende införandet av en 

spärreglering och ett samlat sanktionsförfarande. Vidare kommer ka-

pitlet att påvisa betydelsen av de förändringar som krävs för att 

uppnå en starkare rättssäkerhet gällande dubbelprövningsförbudet. 

 

Kapitel 7  Det sjunde kapitlet belyser den reservation och yttrande som har 

framkommit från myndigheter och verksamma jurister gällande re-

geringens presenterade förslag.   

 

Kapitel 8 I det åttonde kapitlet presenteras vår analys.  

 

Kapitel 9  I nionde och sista kapitlet sammanfattas analysen, och vi återkopplar 

till samt besvarar uppsatsens syfte.  
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2 Europarätten 

2.1 Inledning 

I kapitel två kommer vi redogöra för EKMR:s dubbelprövningsförbud tillsammans med 

EURS. Senare i avsnittet presenteras aktuell praxis som visar på domstolarnas ändrade syn-

sätt avseende denna problematik. Detta för att ge läsaren en förståelse för hur det svenska 

skattesystemet strider mot dessa förbud. 

2.2 Allmänt om EKMR och EURS tillämpningsområde 

EKMR:s huvudsakliga bestämmelser innebär bland annat skydd för medborgarnas rörelse-

frihet, fysiska integritet och att det finns krav på en rättvis och snabb rättegång inför en 

oberoende och opartisk domstol.10 I artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR återfinns 

bestämmelser som reglerar rättigheten att inte bli lagförd eller straffad två gånger, detta för-

farande benämns numera såsom dubbelprövningsförbudet. Dessa bestämmelser är enbart 

tillämpliga inom en och samma stat. 

EURS innefattar de grundläggande friheterna och bestämmelse avseende dubbelprövnings-

förbudet finns reglerat där.11 Genom Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009 är 

EURS numera en del av primärrätten i Sverige och är således direkt tillämplig. Till skillnad 

från EKMR med tillhörande lag gäller EURS enbart när det avser tillämpning av unionsrät-

ten.  

2.3 EKMR 

2.3.1 Dubbelprövningsförbudet i artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet 
EKMR 

Bestämmelserna i protokollet innebär i huvudsak att den som en gång har blivit dömd eller 

frikänd i domstol för ett brott, ska vara skyddad mot nytt åtal eller att ny dom uppstår avse-

ende samma brott.12 Genom denna rättighet uppstår ett förbud mot dubbla förfarande, vilket 

har den latinska benämningen ”Ne bis in idem” och är numera känt med benämningen dub-

belprövningsförbudet. Denna rättighet ger bara skydd mot dubbel lagföring inom en och 

                                                 
10 Se artikel 1-8 EKMR.  

11 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (Europeiska unionens officiella tidning) 
2012/C 326/02, artikel 50. 

12 Artikel 4 punkt 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 
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samma stat.13 I de fall det föreligger bevis om nya omständigheter eller om ett grovt fel har 

begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet ska huvudbestämmelsen inte utgöra ett hinder.14 

EUD har genom praxis fastställt att skattetillägg i en administrativ process är att anse som 

straff i EKMR:s mening. I fallen Janosevic mot Sverige samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sve-

rige15 fann EUD att skattetillägg kan i vissa hänseenden jämställas som ett straff då bestäm-

melserna är generella och omfattar alla skattskyldiga.16 Vidare konstaterade domstolen att 

skattetilläggets huvudsakliga syfte var att markera för den skatteskyldige att uppfylla sina åta-

gande, samt att bli bestraffad vid lagöverträdelse. EUD ansåg att effekten av ett skattetillägg 

har en avskräckande karaktär då bestraffandet resulterar i att den skatteskyldige ådöms ett 

straffrättsligt ansvar med skattetillägg som påföljd. Slutligen ansåg EUD att den omständig-

heten att man inte kan dömas till fängelse som påföljd inte har betydelse för bedömningen.17 

EUD anför i sitt uttalande att straff i enlighet med konventionens mening ska anses bedömas 

på samma sätt när det avser dubbelprövningsförfaranden.18 

I målet Zolotukhin mot Ryssland19 konstaterade EUD definitionen av ”samma brott” ifråga om 

artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.20 I Zolotukhin-målet formulerade EUD två vill-

kor för att nya straffrättsliga förförandet skulle anses gälla vid samma brott. Det första vill-

koret är att det nya förfarandet ska gälla samma faktiska handling och det andra villkoret är 

att det inte ska vara någon skillnad mellan de tillämpliga lagreglerna. Genom denna dom har 

praxis ändrats på området, vad gäller ”samma brott”. Zolotukhin-målet klargjorde att dubbel-

prövningsförbudet ska anses som ett förbud mot åtal eller rättegång för andra brott om detta 

härrör från ”identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt är desamma”.21 Slutligen anser EUD att 

                                                 
13 Artikel 4 punkt 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR.  

14 Artikel 4 punkt 2 sjunde tilläggsprotokollet EKMR.  

15 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 
36985/97.  

16 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 
36985/97, punkt 74. 

17 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 
36985/97, punkt 80. 

18 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 
36985/97.  

19 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr.14939/03. 

20 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr.14939/03. 

21 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr.14939/03, punkt 82.  
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för en prövning avseende dubbelbestraffningsförbudet ska inledas, ska prövningen utgå från 

de fakta som är väsentliga och som rör samma svarande och att dessa omständigheter är 

förenade med varandra i både tid och rum.22 

2.4 EURS 

2.4.1 Dubbelprövningsförbudet i EURS 

I EURS återfinns dubbelprövningsförbudet, vilket innebär att ingen får lagföras eller straffas 

på nytt för ett brott som denne redan har blivit frikänd från eller dömd för i unionen till följd 

av en lagakraftvunnen dom.23 Denna rättighetsstadga har ett vidare tillämpningsområde, då 

den gäller inom unionen. Till skillnad från dubbelprövningsförbudet i EKMR som enbart 

gäller inom samma stat.24 

2.4.2 Dubbelprövningsförbudet i EURS avseende H. Åkerberg Frans-

son-domen 

I mål Åkerberg Fransson25 begärde Haparandas tingsrätt (TR) ett förhandsavgörande från EU-

domstolen avseende tolkning av dubbelprövningsförbudet i artikel 50 EURS.26 Domstolen 

fastställde att förbudet i denna rättighetsstadga ska tolkas så att den utgör ett hinder för att 

väcka åtal för skattebrott mot någon, om denne redan har belastas med skattetillägg avseende 

samma oriktiga uppgiftslämnande i deklarationen. Det krävs dock vid sådan tillämpning att 

de åtgärder som redan vidtagits mot denne och att dessa ska vara av straffrättslig karaktär 

genom en lagakraftvunnen dom.27 Vidare fastställer domstolen att artikel 50 inte hindrar en 

medlemsstat att för samma gärning tillämpa en kombination av straffrättsliga och skatterätts-

liga sanktioner. Exempelvis, då den tilltalade underlåter att deklarera mervärdesskatt. Detta 

förfarande ska göras i syfte att säkerställa inkassering av samtliga inkomster från mervär-

                                                 
22 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr.14939/03. 

23 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (Europeiska unionens officiella tidning) 
2012/C 326/02 artikel 50. 

24 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (Europeiska unionens officiella tidning) 
2012/C 326/02 artikel 50 i jämförelse med artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 

25 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 

26 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 

27 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, punkt 32-33. 
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desskatt för att på så vis värna om unionens ekonomiska intresse. Detta innebär att med-

lemsstater fritt ska kunna välja vilka sanktioner de själva anser vara tillämpliga i respektive 

förfarande. HD menar att det är först när skattetillägg har straffrättslig karaktär, i enlighet 

med artikel 50 i EURS och att beslut om skattetillägg vunnit laga kraft, som artikeln hindrar 

att en och samma person åläggs med dessa två sanktioner för samma gärning.28 

2.5 Avslutning 

Det är artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR, som reglerar dubbelprövningsförbudet. 

Detta förbud hindrar att den som en gång har blivit dömd för eller frikänd från ett brott ska 

erhålla skydd mot en ny dom eller nytt åtal avseende samma handling. En liknande bestäm-

melse återfinns även i EURS. Vilket innebär att ingen får straffas eller lagföras på nytt för ett 

brott som denne blivit dömd för eller frikänd från i unionen på grund av en dom som vunnit 

lagakraft. Den huvudsakliga skillnaden mellan bestämmelserna i EKMR och EURS, är att 

rättighetsstadgan har ett vidare tillämpningsområde. Dessa rättighetsbestämmelser ska till-

lämpas inom unionen till skillnad från EKMR:s bestämmelser som enbart gäller för påföljder 

av samma gärning inom en och samma stat.  

                                                 
28 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, punkt 34. 
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3 Svensk rättspraxis 

3.1 Inledning 

 HD fastställde 2013 genom praxis att rätten att inte bli straffad eller lagförd två gånger för 

samma brott ska omfatta systemet avseende skattetillägg och påföljd för brott mot SkBrL:s 

bestämmelser. Denna rätt ska avse mervärdeskatt så väl som andra skatter och avgifter. Rät-

ten aktualiseras när det åsyftar skattillägg och påföljd för skattebrott för gärningar gällande 

en och samma person. HD anförde även att det ska föreligga hinder för åtal om skattebrott 

även i de fall då sanktionen skattillägg inte har vunnit laga kraft. Genom detta beslut har HD 

stadgat att systemet med skattetillägg och skattebrott inte är förenligt med dubbelprövnings-

förbudet i EKMR:s bestämmelser.29 Detta avgörande har stor betydelse till skillnad från ti-

digare praxis då både HD och HFD har ansett att det svenska systemet beträffande skatte-

tillägg och en straffrättslig sanktion är förenlig med EKMR:s regler om dubbelprövningsför-

bud.30 

3.2 NJA 2010 s.168 I och II 

Svarande hade genom ett omprövningsbeslut avseende 2005 års taxering påförts av SKV 

skattetillägg p.g.a. att svarande hade lämnat oriktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration. Do-

men vann laga kraft år 2007 till följd av att Regeringsrätten31(RR) beslutade att inte meddela 

om prövningstillstånd.32 Samma år delgav svarande misstanke om skattebrott, alternativt 

vårdslös skatteuppgift med anledning att han i sin inkomstdeklaration avseende inkomstår 

2004 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter. Åklagaren väckte åtal i 

TR och svarande blev dömd för grovt skattebrott samt åtta månaders fängelse som följd.33 

Göta hovrätts (Göta HovR) bedömning var skiljaktig. De ansåg att svarande redan genom 

skattetillägg redan hade blivit straffat för den gärningen han nu åtalades för. Göta HovR 

ansåg att åtalet stred mot den straffrättsliga principen "Ne bis in idem" d.v.s. förbud mot 

dubbel lagföring och dubbel bestraffning avseende samma gärning.34 

                                                 
29 Se NJA 2013 s. 502. 

30 Se NJA 2010 s. 168 och RÅ 2009 ref. 94.  

31 Regeringsrätten är den äldre benämningen av HFD. 

32 NJA 2010 s. 168 punkt 1. 

33 NJA 2010 s. 168 punkt 2-3. 

34 NJA 2010 s. 168 punkt 3. 
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Enligt svensk rätt bedöms inte skattetillägg som en straffrättslig påföljd. Det innebär att Rät-

tegångsbalk (1942:740) (RB) bestämmelser avseende regler om brottmålsdomens rättskraft35 

och förbud mot att väcka åtal för gärning för vilken den tilltalade redan står under åtal36 inte 

utgör något hinder för att pröva förevarande åtal. Utgångspunkten är dock att bestämmelsen 

är i enlighet med artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR, då dessa gäller här i landet, 

vilket innebär att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat 

för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 

rättegångsordningen i denna stat.37 

  

HD anser med hänvisning till tidigare praxis38, att för att en förutsättning ska kunna under-

känna en svenska intern reglering med stöd av EKMR måste det föreligga "klart stöd" i enlig-

het med EKMR alternativt EUD:s praxis. HD:s motivering för förevarande falls avgörande 

var att det vid tidpunkten för avgörandet inte förelåg något "klart stöd" för att det svenska 

systemet avseende dubbla förfaranden och dubbla sanktioner inte skulle vara förenligt med 

artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR eller EUD:s praxis.   

 

I sitt ställningstagande motiverade HD att det inte förelåg "klart stöd" med att regeringen i 

förarbeten kommit fram till slutsatsen att rekvisiten avseende skattetillägg är skiljaktiga från 

rekvisiten för brotten enligt SkBrL. Detta har även senare bekräftats av EUD.39 Regeringen 

ansåg att det var frågan om "olika brott som låg till grund för sanktionerna" enligt artikel 4.1 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR:s mening.40 HD ansåg dock att EUD:s praxis hade ändrats 

genom målen Carlberg mot Sverige41 och Zolotukhin mot Ryssland42. 

 

                                                 
35 30 kap 9 § första stycke RB. 

36 45 kap 1 § tredje stycket RB. 

37 NJA 2010 s. 168 punkt 4. 

38 NJA 2004 s. 840 I och II samt NJA 2000 s. 622. 

39 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr 60619/00, och Edsbergs Taxi AB mot Sverige, ansökan nr. 44298/02.  

40 Prop. 2002/03:106 s. 102.   

41 Carlberg mot Sverige, ansökan nr. 9631/04. 

42 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr 14939/03.  
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Genom avgörandena i ovan berörda fallen; Carlberg mot Sverige uttalade HD att de subjektiva 

kraven gällande samma brott enligt SkBrL "inte utgjorde grund för att skilja mellan brott i 

den mening som avses i artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR", samt vad gäller domen 

Zolotukhin mot Ryssland uttalade HD följande:  

 

”I § 83 tar Europadomstolen … ställning för att artikel 4 protokoll 7 ska förstås som ett förbud mot åtal 

eller rättegång för ett andra [brott] i den mån som detta härrör från identiska fakta eller fakta som i allt 

väsentligt är desamma. Enligt § 84 Zolotukhin-målet ska domstolen vid sin prövning utgå från de fakta 

som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande och är oupplösligt förbundna med 

varandra till tid och rum och vars existens måste bevisas för att en fällande dom ska uppnås eller ett straff-

rättsligt förfarande inledas.”43 

HD fann att "det får anses uteslutet att Europadomstolen med tillämpning av sin nya praxis skulle anse 

att förfaranden som gäller sanktioner för samma oriktiga uppgiftslämnande med hänsyns till skillnader i de 

subjektiva rekvisit avsåg samma "brott"44. 

HD ansåg dock att EUD:s praxis45 lämnade utrymme för att ha fler sanktioner gällande 

samma brott som beslutas av olika myndigheter vid olika tillfällen, trots det ovannämnda 

uttalandet avseende Zolotukhin-målet.46 

Den grundläggande frågan i målet var om systemet med dubbla sanktioner för oriktiga upp-

gifter i skatteförfarandet kunde anses vara förenligt med principen om ”Ne bis in idem” som 

uttrycks i artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Regeringen ansåg att så var fallet med 

anledning av artikelns mening, då olika brott låg till grund för sanktionerna. Vidare blev detta 

antagande bekräftat genom EUD:s praxis. Domstolens nya praxis innebär emellertid att detta 

inte längre kan åberopas som grund för att hävda att systemet är konventionsenligt. Som 

tidigare har nämnts lämnade EUD:s praxis utrymme för att ha fler sanktioner för samma 

"brott" som också kan beslutas av olika myndigheter vid olika tillfällen. Mot bakgrund av 

detta kan det svenska systemet med skattetillägg vara konventionsenligt och vara föremål för 

olika bedömningar. Det framgår inget klart stöd att så skulle inte vara fallet i varken artikeln 

                                                 
43 NJA 2010 s. 168 I punkt 16. 

44 NJA 2010 s. 168 I punkt 35. 

45 Nilsson mot Sverige, ansökan nr. 73661/01, Maszni mot Rumänien, ansökan nr. 59892/00, och Phillips mot 
Förenade konungariket, ansökan nr. 41087/98.  

46 NJA 2010 s. 168 I, punkt 19, punkt 20–24 och punkt 36.   
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i sig eller EUD:s praxis och därmed anser HD att det saknas "klart stöd" för att generellt 

underkänna det svenska systemet avseende dubbla förfaranden och därmed ogillade Göta 

HovR beslut.47 

I NJA 2010 s. 168 II påfördes svarande med skattetillägg av SKV för lämnade oriktiga upp-

gifter. Svarande dömdes för grovt skattebrott samt till två år och sex månaders fängelse i 

tingsrätten. Domen vann laga kraft. Utöver detta påfördes svarande skattetillägg vad gäller 

inkomståret 2002 och vann laga kraft 2008 till följd av RR:s beslut om att inte meddela pröv-

ningstillstånd.48 Svarande anförde som grund för sin talan att denne redan genom nämnd 

skattetilläggsbeslut straffats för oriktig uppgiftslämnande och ansåg därmed att andra åtalet 

innebär en dubbelbestraffning av samma brott och stred mot principen "Ne bis in idem".49 

Med hänvisning till NJA 2010 s. 168 I gällande HD:s bedömning fastslog HD att åtal som 

väcktes efter att beslut om skattetillägg vunnit laga kraft ansågs strida mot EKMR:s bestäm-

melser, då det utgjorde ett nytt förfarande som inte ansågs falla under samma förfarande, 

vilket innebar att det inte heller kunde ses som en del av besluten avseende förevarande 

skattetillägg.50 HD ansåg att i de fall beslut om skattetillägg inte har vunnit laga kraft fanns 

det inget hinder till att pröva åtalet för grovt skattebrott, då skyddet i EKMR endast blir 

aktuellt vid tidpunkten då det första förfarandet har vunnit laga kraft. Vidare gjorde HD en 

bedömning avseende huruvida andra förfarandet torde ha avbrutits när det första förfarandet 

vunnit laga kraft efter tidpunkten när det andra förfarandet har inletts. Fortsättningsvis utta-

lade HD att "mycket talar för att så är fallet" och åberopade Zolotukhin-målet 113 §.51 

Vid en sammanvägande bedömning ansåg HD att det saknades "klart stöd" för att artikel 4.1 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR, skulle innebära att rättegången gällande andra förfarande 

inte kunde fortsättas med anledning av att beslutet om skattetillägg hade vunnit laga kraft 

innan rättegångens avgörande.52 

                                                 
47 NJA 2010 s. 168 I punkt 33. 

48 NJA 2010 s. 168 II. 

49 NJA 2010 s. 168 II punkt 5. 

50 NJA 2010 s. 168 II punkt 43.   

51 NJA 2010 s. 168 II punkt 45.   

52 NJA 2010 s. 168 II punkt 45.   
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HD gick vidare efter att ha bedömt förenligheten avseende EKMR och gjorde en bedömning 

huruvida åtalet i förevarande fall stred mot den straffprocessrättsliga principen lis pendens53 

och bestämmelserna av lagakraftvunnet beslut om skattetillägg, res judicata54. HD anförde att 

bestämmelserna i 30 kap. 9 § första stycke RB är identiska med rättsfaktumen i 45 kap. 1 § 

tredje stycke RB samt att gärningsbegreppet har samma innebörd för de båda lagrummen. 

HD menade att ett pågående förfarande ska hindra ett nytt förfarande gällande samma gär-

ning trots att domen har vunnit laga kraft i det första förfarandet, annars skulle syftet med 

res judicata-regeln som grundläggande regel att förfelas.  

Med detta sagt var tidsmässiga tillfälligheten avgörande om tilltalade drabbades av en eller 

dubbla påföljder. I realiteten skulle detta innebära att lika fall kan komma att bedömas olika, 

vilket är en oacceptabel ordning.55 Vad gäller bedömningen av 45 kap 1 § tredje stycke 

nämnde HD att förfarandet avser i allmän domstol och att omfattningen som har uppkom-

mit genom Zolotukhin-målet bör ge samma motsvarande utvidgning av rättsverkningar gäl-

lande lis pendens som res judicata. HD konstaterade därefter att skillnaden i dessa förfaranden 

avseende i allmän domstol respektive skattetilläggsförfarandet var att det saknas en vanlig 

startpunkt gällande skattetilläggsförfarandet och att lis pendens verkningarna inte kunde falla 

inom SKV:s handläggning. Sammanfattningsvis ansåg HD att det inte fanns lis pendens hinder 

mot att pröva åtal avseende svarandes lämnande uppgifter.56 

3.3 NJA 2013 s. 502 

NJA 2013 s. 502 är det rättsfall som omkullkastade HD:s tidigare ställningstaganden vad 

gäller förenligheten av det svenska systemet avseende ansvar enligt SkBrL och påförande av 

skattetillägg inom olika förfaranden med principen "Ne bis in idem". I förevarande fall hade 

svarande dömts i Hovrätten över Skåne och Blekinge (HovR SoB) för grovt bokföringsbrott 

samt grovt skattebrott. Svarande anförde i sin talan att det väckta åtalet stred mot dubbelbe-

straffningsförbudet i artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR, dock ansåg HovR SoB att 

det vid tidpunkten inte förelåg några skäl att frångå den gjorda bedömningen med hänvisning 

till NJA 2010 s. 168 I och II. När åtalet väcktes hade inget av skattetilläggsbesluten vunnit 

                                                 
5345 kap. 1 § tredje stycket RB. 

5430 kap. 9 § första stycket RB. 

55 NJA 2010 s. 168 II punkt 50.   

56 NJA 2010 s. 168 II punkt 51-54 och punkt 62-63.   
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laga kraft. Rättsfrågan som ställdes på sin spets för HD var huruvida besluten om skattetillägg 

i sin helhet eller till viss del hindrade åklagarens beslut om att väcka åtal med hänsyn till ovan 

angivna omständigheter.57 

HD började med att klargöra syftet med det svenska systemet avseende kombinationen av 

ansvar enligt SkBrL och påförande av skattetillägg inom två olika förfaranden. HD ansåg att 

syftet med dessa sanktioner, d.v.s. den straffrättsliga och den skatterättsliga var att de skulle 

utgöra en väl avvägd reaktion vid oriktig uppgift avseende skatteförfarandet.58 

HD menade med anledning till nuvarande regelverk att handläggningen vid SKV eller för-

valtningsdomstolen ska ha förtur i de fall resultatet har en väsentlig betydelse för förunder-

sökning eller åtal om skattebrott.59 Detta innebär dock inte att domstol som prövar ett brott-

mål måste vänta på att ett beslut i skatteprocessen har vunnit laga kraft.60 

Vidare utredde HD huruvida det svenska systemet var förenligt med principen "Ne bis in 

idem", d.v.s. förbud mot att lagföra alternativt bestraffas två gånger för samma förfaranden.  

Regeringen uttalande i prop. 2002/03:106 gällande att båda sanktionerna har olika syften och 

därmed ansågs EKMR:s förbud mot dubbelbestraffning inte vara tillämplig vid prövning av 

det svenska systemet med dubbla förfaranden. Regeringens bedömning hade senare fått stöd 

genom EUD:s mål Rosenquist och Sverige61, där EUD ansåg att de subjektiva rekvisiten 

mellan dessa två förfaranden skiljde sig åt.62 

HD hänvisade till domen Åkerberg Fransson63 och ansåg att denna dom hade kastat nytt ljus 

över hur bedömningen ska göras ifråga om det svenska systemets förenlighet med EKMR 

respektive EURS. Vidare anförde HD hur EUD:s dom i målet Zolotukhin och Ryssland64 

borde ha tolkats i NJA 2010 s. 168 I och II.  

                                                 
57 NJA 2013 s. 502, punkt 6.   

58 NJA 2013 s. 502, punkt 6.   

59 NJA 2013 s. 502, punkt 9.   

60 NJA 2013 s. 502, punkt 10.   

61 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00. 

62 NJA 2013 s. 502, punkt 16.   

63 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 

64 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03. 
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HD konstaterade att artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR skulle tolkas med hänsyn 

till Zolotukhin-målet på så sätt att "den förhindrar lagföring och dom för ett andra brott i den mån som 

detta härrör från identiska fakta eller från fakta som i allt väsentligt är densamma som beträffande det första 

brottet" samt att "prövningen ska utgå från vad som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör 

samma svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum".65 

HD konstaterade vidare att bedömningen avseende NJA 2010 s. 168 I och II har en felaktig 

bedömning och HD har gjort en felaktig bedömning vid tolkningen av artikel 4.1 sjunde 

tilläggsprotokollets EKMR innebörd, då artikeln tar sikte på gärning och inte brott.66 

Sammanfattningsvis ansåg HD, mot bakgrund av detta, att vad gäller bedömningen av det 

svenska systemets förenlighet med EKMR:s förbud mot dubbelbestraffning i aktuella fallet, 

i jämförelse med tidigare falls bedömning, skulle det nu istället utgå från faktiska omständig-

heter och inte förfarandenas skilda syften eller sanktionernas olika subjektiva rekvisit.67 Vi-

dare uttalade sig HD vad gäller det svenska systemets förenlighet med EURS att Åkerberg 

Fransson domen klargjorde att det svenska systemet med dubbla förfaranden vid oriktiga 

uppgifter faller inom ramen för unionsrätten med hänsyn till innebörden av artikel 51.1. 

EURS.  HD klargjorde dock att för att förutsättningarna i artikel 50 EURS ska vara tillämp-

liga måste ”båda sanktionerna ha straffrättslig karaktär”.68 

Bedömningen huruvida en sanktion har en straffrättslig karaktär ska utgå ifrån ”den rättsliga 

kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, överträdelsens art och strängheten i den 

sanktion som den enskilde riskerar att åläggas”.69 Genom Åkerbergs Fransson-målet tolkar 

HD förevarande fall att det är de svenska domstolarna själva som har behörighet att pröva 

om en svensk sanktion faller inom ramarna för att ha en straffrättslig karaktär.70 

                                                 
65 NJA 2013 s. 502, punkt 20.   

66 NJA 2013 s. 502, punkt 21. 

67 NJA 2013 s. 502, punkt 22. 

68 NJA 2013 s. 502, punkt 26-27. 

69 NJA 2013 s. 502 punkt 27-28. 

70 NJA 2013 s. 502 punkt 31-33. 
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Enligt HD:s bedömning är skattetillägg att bedöma som en straffrättslig karaktär med tanke 

på EUD:s tidigare avgöranden,71 och att bedömningen måste vara i ljuset av artikel 50 

EURS.72 Vidare gjorde HD en bedömning huruvida skattebrott och skattetillägg utgör 

samma brott enligt EKMR och EURS och ansåg att den utlösande faktorn för dessa sankt-

ioner består i att den skatteskyldige lämnat en oriktig uppgift eller underlåtit att lämna upp-

gifter som SKV behöver som underlag i sin bedömning. HD menar att utgångspunkten är 

att det handlar om samma konkreta handling som anses ligga till grund för respektive sankt-

ion och anser därför att båda sanktionerna utlöses av samma brott enligt EKMR och EURS.73 

Bedömningen avseende huruvida skattetillägg och bokföringsbrott ansågs vara samma brott 

respektive samma lagföring blev enligt HD:s mening annorlunda i jämförelse med bedöm-

ningen avseende skattetillägg och skattebrott. Enligt HD:s mening hindras inte en person att 

bli åtalad eller dömd för bokföringsbrott även fast denne har tidigare påförts skattetillägg. 

Med detta sagt konstaterar HD att den faktiska handlingen eller underlåtenheten att inte 

bokföra korrekt sker tidigare än den faktiska handlingen alternativt underlåtenheten som är 

grunden till ett påförande av skattetillägg. Skattetillägget ligger enligt HD:s mening något 

senare i tiden, efter det att bokföringen för perioden har avslutats.74 HD framförde istället 

en ny huvudregel som skulle innebära att bestämmelserna i EKMR eller EURS normalt sett 

inte utgör förbud mot att åtala eller döma den skatteskyldige för bokföringsbrott med anled-

ning av att denne redan har blivit påförd av skattetillägg.75 

Enligt Åkerberg Fransson-domen ska krav ställas när det gäller sanktionernas effektivitet, 

nämligen att ”återstående sanktioner är effektiva, proportionella och avskräckande” för att förbudet 

mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning ska bli aktuellt.76 

                                                 
71 Manasson och Sverige, ansökan nr. 41265/98, Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, Carlberg och 

Sverige, ansökan nr. 9631/04. 

72 NJA 2013 s. 502 punkt 34, 36-37. 

73 NJA 2013 s. 502 punkt 38-39. 

74 NJA 2013 s. 502 punkt 40-43. 

75 NJA 2013 s. 502 punkt 43. 

76 NJA 2013 s. 502 punkt 44. 
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HD ansåg mot bakgrund av Åkerbergs Fransson-domen, att det låg ”tillräckligt stöd” för att 

generellt underkänna det svenska systemet.77 Med detta sagt menar HD att ställningstagandet 

i NJA 2010 s. 168 I och II ”saknade klart stöd” för underkännandet inte vara motiverat.78 

Slutligen tog HD ställning till gällande från vilken tidpunkt lis pendens-verkningarna anses 

träda i kraft med bakgrund av förbudet mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning, om lis 

pendens-verkan inträder under pågående skattetilläggsförfarande eller när förfarandet har 

avslutats. Enligt RB:s bestämmelser79 utgör en brottmålsdoms rättskraft hinder för att ett 

nytt åtal ska föras avseende samma gärning, med andra ord föreligger res judicata. Vidare fö-

religger det även hinder enligt RB:s bestämmelser80 mot att väcka åtal för en gärning som 

den åtalade redan har prövats för, med andra ord föreligger även lis pendens här.  HD anser 

att reglerna avseende res judicata skulle ha försämrats om ett pågående förfarande inte gav 

hindrande verkan som en lagakraftvunnen dom.81 Sammanfattningsvis framförde HD att vad 

gäller ett pågående förfarande ska bestämmelserna om lis pendens utgöra ett hinder mot åtal 

avseende samma oriktiga uppgift. Vid ett nytt förfarande inträder lis pendens-verkningarna 

när åtal inträder från tidpunkten SKV meddelat beslut om skattetillägg, vilket enligt HD:s 

mening innebär att lis pendens-verkan inträder innan ett skattetilläggsbeslut har vunnit laga 

kraft.82 

Vid förevarande fall gällande åtalet för bokföringsbrotten fastslog HD huvudregeln om att 

påfört skattetillägg normalt inte utgör hinder för åtal för bokföringsbrott och ansåg att HovR 

SoB:s bedömning att pröva åtal i den delen sålunda var korrekt. Vad gäller grova skattebrot-

tet, ansåg HD att åtalet som väcktes gällde samma oriktiga uppgift som låg till grund för det 

dessförinnan beslutade skattetillägget och stred därmed mot principen ”Ne bis in idem”.83 

                                                 
77 NJA 2013 s. 502 punkt 60. 

78 Jämför NJA 2010 s. 168 I och II. 

79 30 kap. 9 § RB. 

80 45 kap. 1 § tredje stycket RB. 

81 NJA 2013 s. 502 punkt 69. 

82 NJA 2013 s. 502 punkt 70-71. 

83 NJA 2013 s. 502 punkt. 73. 
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3.4 Avslutning 

HD har fram till 2013 ansett att det svenska skattesystemet gällande skattetillägg och en 

straffrättslig sanktion är förenlig med EKMR:s dubbelprövningsförbud. Efter 2013 har HD 

genom praxis ändrat detta synsätt och nu anser HD att systemet med både skattetillägg och 

skattebrott inte är förenligt med EKMR:s bestämmelser gällande dubbelprövningsförbudet.  
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4 Gällande rätt avseende skattetillägg och skattebrott 

4.1 Inledning 

För att ge läsaren möjlighet att bekanta sig med reglerna gällande skattetillägg och skattebrott 

samt få förståelse kring uppsatsens frågeställningar, redogörs först för de regler som gäller 

vid skattetillägg och lagstiftarens syfte med dessa. Senare i avsnittet får läsaren en möjlighet 

att bekanta sig med reglerna gällande skattebrott för att även få en förståelse för de fråge-

ställningar som författarna avser att besvara. 

4.2 Skattetillägg 

4.2.1 Allmänt om skattetillägg 

Huvudregeln i SFL är att skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen 

har lämnat en oriktig uppgift till ledning eller i ett mål för egen beskattning under förfaran-

det.84 Skattetilläggets huvudsakliga funktion är att understryka vikten av att den skattskyldige 

ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet som åligger denne enligt SFL:s bestämmelser.85 

 

Det är den skatteskyldige som i huvudregel har bevisbördan i fråga om denne yrkar avdrag i 

sin deklaration eller i begäran om omprövning. Om den skatteskyldige inte kan göra det 

sannolikt att denne har haft en kostnad för vilket denne yrkar avdrag från ska avdraget inte 

medges. Detta innebär att skattetillägg inte kan påföras på grund av att avdraget inte har 

medgetts.86 Det är SKV som har bevisbördan att visa att uppgiften är oriktig. Det framgår 

av förarbetena att beviskravet för att en uppgift ska anses vara oriktig är att det ”klart framgår” 

att uppgiften är felaktig eller att information om uppgiften inte har tagits med.87 I SFL stadgas 

undantag för när skattetillägg inte får tas ut vid en oriktig uppgift.88 Ett undantag från skat-

tetillägg är om den oriktiga uppgiften kan rättas med hjälp av kontrollmaterial som normalt 

är tillgängligt för SKV.89 Ytterligare undantag som stadgas är att den skatteskyldige på eget 

                                                 
84 49 kap. 4 § SFL.  

85Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, ”Skattetillägg och skattebrott”, s. 41. 

86 Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, ”Skattetillägg och skattebrott”, s. 63. 

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

88 49 kap. 10 § SFL. 

89 49 kap. 10 § punkt 1 SFL.  
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initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller att skattebeloppet som kunde ha undandragits 

genom felaktighet eller passivitet är av mindre betydelse.90 Vid skönsbeskattning tas skatte-

tillägg ut när den deklarationsskyldige inte har lämnat in någon deklaration till SKV.91 

4.2.2 Skattetillägg vid oriktig uppgift och vid skönsbeskattning 

En uppgift anses vara oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller om 

en uppgift som lämnats som underlag för beskattning har utelämnats.92 Uppgiften ska dock 

inte anses felaktig om den oriktiga uppgiften har lämnats tillsammans med övriga uppgifter, 

och dessa är tillräckliga som underlag för att ett riktigt beslut kan fattas, eller om felaktigheten 

inte är av avgörande betydelse för beslutsfattandet.93 

Skattetillägg tas även ut vid skönsbeskattning.94 Förutsättningarna för skönsbeskattning är 

att om den skatteskyldige inte har lämnat in sin deklaration till SKV eller om underlaget för 

skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt på grund av brister i deklarationen.95 Skatte-

tillägget beräknas på de uppgifter som den skatteskyldige har uppgett, på annat sätt än munt-

ligen, för ledning vid beskattning samt att SKV kontrollerar normalt tillgängligt kontroll-

material som har varit tillgängligt för SKV inom ett år från utgången av beskattningsåret. 

Med kontrollmaterial avses sådant material som SKV har i sina databaser som lätt kan an-

vändas vid rutinmässiga deklarationsgranskningar.96 

4.3 Skattebrott 

4.3.1 Allmänt om skattebrott 

Med skattebrott avses den som, på något annat sätt än muntligen, avsiktligt lämnar en oriktig 

uppgift till en myndighet. Om den uppgiftsskyldige låter bli att lämna in kontrolluppgift eller 

annan föreskriven uppgift som kan resultera i att det finns risk för att skatt hålls undan för 

                                                 
90 49 kap. 10 § punkt 2-3 SFL.  

91 49 kap. 6 § SFL. 

92 49 kap. 5 § stycke 1 punkt 1-2 SFL.  

93 49 kap. 5 § stycke 2 punkt 1-2 SFL. 

94 49 kap. 6 § SFL. 

95 57 kap. 1 § stycke 1 SFL. 

96 49 kap 15 § SFL.  
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det allmänna eller om skatt har tillgodoräknats felaktigt eller återbetalats till den uppgiftsskyl-

dige, kan denne bli dömd till skattebrott och få fängelse upp till högst två år.97 Vid skattebrott 

krävs att det subjektiva rekvisitet som omfattar alla uppsåtsformer, för både aktiva och pas-

siva brott, ska vara uppfyllda.98 Detta tydliggörs i praxis där att det framgår att den tilltalade 

ska ha haft uppsåt att göra ett skatteundandragande.99 

SkBrL är inte tillämplig på skattetillägg, då skattetillägg definitionsmässigt inte är en skatt 

eller avgift på vilket SkBrL uttryckligen gjorts tillämplig för. Enligt NJA 1981 s. 277 har HD 

anfört att om det finns flera oriktiga uppgifter i en deklaration ska detta bedömas som ett 

brott oavsett om vissa av de oriktiga uppgifterna har lämnats uppsåtligen eller om beträffande 

vissa uppgifter bara kan styrkas genom grov oaktsamhet från den enskilde. HD ansåg att 

brottspåföljden skulle bedömas genom en samlad bedömning av hela den konstaterade 

brottsligheten för att fastställa svårighetsgraden och vilken påföljd som blir tillämplig i det 

enskilda fallet.100 

 

Ett skattebrott är uppdelat i grader, detta med hänsyn till brottets grovhet, vilket är skatte-

förseelse, skattebrott och grovt skattebrott. Dessa brott skiljer sig från varandra förutom att 

det ska föreligga olika sorters grovhet krävs det även att det föreligger särskilda skäl för att 

ett åtal om skatteförseelse ska kunna väckas.101 Med särskilda skäl avses de fall då den enskilde 

inte kan påföras någon administrativ sanktion för sitt förfarande vilket resulterar i att åklaga-

ren har rätt att väcka åtal i frågan.102 

4.3.2 Farebrott 

Ett skattebrott är utformat som ett farebrott. Med farebrott avses att det inte är nödvändigt 

att ett faktiskt skatteundandragande har skett utan att det är tillräckligt om det föreligger en 

fara för att skatteundandragande kan förekomma. Ett skattebrott anses fullbordat först när 

en oriktig uppgift har lämnats in till myndigheten eller när tidpunkten för att lämna in en 

                                                 
97 2 § SkBrL. 

98 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 159.  

99 NJA 2010 s. 306. 

100 Holmquist, Rolf, Lindmark, Johan, ”Skatt och skattebrott”, s 67 samt se även NJA 1981 s. 277. 

101 Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, ”Skattetillägg och skattebrott”, s 158. 

102 Åberg, Kazimir, kommentar till 13 § SkBrL. 
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föreskriven uppgift träder in utan att den uppgiftsskyldige har uppfyllt sin skyldighet för in-

lämnandet.103 Förutsättningen för att farerekvisitet ska anses uppfyllda är om det görs san-

nolikt att felet för den oriktiga uppgiften inte skulle ha upptäcks vid den rutinmässiga kon-

trollen.104 Åklagarens uppgift är att bedöma om förfarandet får anses vara ett skattebrott eller 

inte. Bevisbördan åläggs åklagaren och det är denne som måste visa att det är sannolikt att 

förutsättningarna för att det ska ha funnits en avsevärd risk för att en avgift eller skatt skulle 

ha debiterats med antingen ett för lågt belopp eller medräknats med ett för högt belopp, i 

det enskilda fallet.105 

Åklagaren ska i bevisbörda beakta både de objektiva och subjektiva rekvisiten för att avgöra 

om ett åtal om skattebrott ska väckas eller inte. Med de objektiva rekvisiten menas det att de 

yttre förutsättningarna för att ådömas för straff ska beaktas. För att denna handling ska be-

dömas som straffbar krävs det att den enskilde ska ha någon form av en viljeinriktning, att 

denne på ett uppsåtligt eller av vårdslöst sätt utfört en handling. Dessa rekvisit utgör de sub-

jektiva.106 

4.3.3 Skattebrott vid oriktig uppgift 

Benämningen oriktig uppgift ska ha samma innebörd som begreppet i SFL:s bestämmelser.107 

En uppgift anses oriktig om det på ett tydligt sätt kan anats att den lämnade uppgiften är 

felaktig eller om uppgiften inte har redovisats som den ska vid inlämnandet till myndig-

heten.108 Den oriktiga uppgiften behöver inte enbart ha lämnats vid en deklaration utan kan 

även anses oriktig om den har lämnats in vid revision eller annan förbindelse med SKV. 

Vidare kan en oriktig uppgift som har lämnats in till domstol också resultera i straffansvar.109 

Därmed bedöms skattebrottet vara fullbordat, vilket innebär vid tidpunkten när den oriktiga 

uppgiften kom in till myndigheten eller när deklarationstidpunkten har passerats.110 Det finns 

                                                 
103 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 157. 

104 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 158. 

105 Prop. 1995/96:170  Översyn över skattebrottslagen, s. 157 och se även Åberg, Kazimir, kommentar till 2 § 
SkBrL. 

106 Heuman, Lars, ”Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs”, s 100. 

107 49 kap. 5 § SFL.  

108 49 kap. 5 § SFL. 

109 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 161. 

110 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 158. 
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inte något formkrav uppställt för att avgöra huruvida en oriktig uppgift ska ha lämnats in till 

SKV men dock krävs det att uppgiften ska utgöra ett lämpligt bevismedel.111 Det framhävs i 

praxis, att om en inlämnad inkomstdeklaration omfattar flera oriktiga uppgifter ska detta tas 

i beaktande som helhet och att förfarandet ska bedömas som ett brott. Det är inte av bety-

delse om vissa uppgifter i den inlämnade deklarationen har lämnats av uppsåt medan vissa 

andra oriktiga uppgifter har ansetts vara av grov oaktsamhet.112 

4.4 Avslutning 

Huvudregeln för att skattetillägg ska åläggas vid oriktig uppgift är att det krävs att den oriktiga 

uppgiften ska ha lämnats till SKV på annat sätt än muntligen och att denna uppgift är till 

ledning av egen beskattning under förfarandet. Vidare ska även skattetillägg tas ut vid sköns-

beskattning. Det är SKV som har bevisbördan för att en oriktig uppgift har lämnats in. 

De huvudsakliga kriterierna för att ett skattebrott ska anses vara uppfyllt är att den som, på 

annat sätt än muntligen, avsiktligen lämnat in en oriktig uppgift till myndigheten eller om 

denne underlåter att lämna in sin deklaration till SKV. För att ett skattebrott ska ses som 

fullbordat krävs det att en oriktig uppgift har lämnats in till SKV eller att tidpunkten för 

inlämnandet av de föreskrivna uppgifterna har trätt in, utan att den uppgiftsskyldige har full-

gjort sina förpliktelser för inlämnandet. Skillnaderna mellan dessa två förfaranden är att skat-

tebrott är ett farebrott, vilket skattetillägg inte anses vara. Enligt vår mening anser vi att skat-

tetillägg rent praktiskt också kan ses som ett farebrott då det räcker med att det föreligger en 

fara för att skatteundandragande kan förekomma för att bli påförd skattetillägg. Med andra 

ord anser vi inte att det skiljer sig mellan dessa förfaranden och att de mer eller mindre anses 

vara identiska.  

Det är åklagaren som prövar om gärningen ska ses som ett skattebrott eller inte. Åklagaren 

avgör detta med hjälp av subjektiva rekvisit, som ska vara uppfyllda. Åklagaren måste, i det 

enskilda fallet, göra det sannolikt att det ska ha funnits en risk för att skatt eller avgift påförts 

med antingen ett för lågt belopp eller medräknats med ett för högt belopp. 

                                                 
111 Prop. 1995/96:170 Översyn över skattebrottslagen, s. 161.  

112 NJA 1981 s. 277. 
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5 Myndigheternas verksamhet 

5.1 Inledning 

För att läsaren lättare ska förstå SKV:s och åklagarens åtaganden gällande skattetillägg och 

brottsanmälan respektive åtal rörande skattebrott kommer följande kapitel att presenteras. 

5.2 SKV 

5.2.1 Allmänt om SKV:s verksamhet 

SKV har i uppgift att vara statens borgenär. De ska ta in skatter, sköta folkbokföring samt 

registrera bouppteckningar.113 SKV har även i uppgift att utreda, förhindra samt förebygga 

ekonomisk brottslighet inom skatteområdet, vilket genomförs av särskilda skattebrottsen-

heter (SBE) inom SKV. Dessa enheter är dock skilda från SKV:s verksamhet och har som 

huvuduppgift att utreda brott samt arbeta med underrättelseverksamhet och spaning.114 

Beskattningsarbetet inom SKV är i huvudsak inriktat på information, löpande ärendehante-

ring och kontroll. Arbetsuppgifterna inom den löpande ärendehanteringen är registrering 

och formaliakontroll av skattedeklaration, kontrolluppgifter och inkomstdeklarationer. 

Kontrollhanteringen inom SKV avses vara bevakning gällande oavsiktliga fel, fusk samt 

avancerade skatteplanering.115 

5.2.2 Beslutverksamhetens förfaranden gällande beslut om skattetill-

lägg och brottsanmälan  

Vid upptäckande av en oriktig uppgift ska ärendet i vissa fall upp till en av SKV:s utsedda 

”särskilt kvalificerade beslutsfattare” som avgör om eventuella skattetillägg. Denne inhämtar i sin 

tur synpunkter gällande beslutet om skattetillägg från den tidigare beslutsfattande handläg-

garen.116 Särskilt kvalificerade beslutsfattare har vidare i uppgift att ompröva beslut avseende 

skatteavdrag, arbetsgivaravgift, mervärdesskatt, punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg och be-

talningsanstånd när omprövningen inträffar på begäran av den som beslutet gäller. Den sär-

                                                 
113 Skatteverket, ”Våra uppgifter”. 

114 Skatteverket, ”Skatteverkets skattebrottsenheter”. 

115 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 45. 

116 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 46. 
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skilda beslutsfattaren får inte ha prövat frågan tidigare, såvitt det inte finns nya omständig-

heter som har upptäckts eller om det inte handlar prövning i sak och då frågan inte är för 

enkel.117 

Vid ett aktuellt skattebrott har SKV formella rutiner som ska följas. Dessa kallas för riksru-

tiner och har bilagor med brottsrekvisit som vägleder SKV i besluten om vid vilka belopps-

nivåer en brottsanmälan ska göras. Uppdragen utförs av utsedda kvalitetssäkrare som kon-

trollerar att en brottsanmälan har upprättats och skickar den vidare till Ekobrottsmyndig-

heten. Vidare beslutar den aktuella kontorschefen eller en särskilt förordnad tjänsteman om 

brottsanmälan ska skickas vidare till åklagaren eller inte.118 

En anmälan upprättas med andra ord så snart en samlad bedömning av utredningsmaterialet 

ger belägg för brottsmisstankar, vilket innebär att anmälningstidpunkten infaller i samband 

med att skatteutredningen färdigställts. En brottsanmälan kan dock komma att ske tidigare i 

utredningen då det faller inom området ”skatteundandragande”, vilket sker innan beslut har 

fattats i fråga om beskattning. Åklagaren väljer i det aktuella ärendet att fatta beslut om åtal 

efter att ett beslut har fattats om skatt eller avgift. I mindre grova skattebrottsligheter är det 

vanligtvis SKV som fattar besluten i beskattningsfrågan, vilket innebär att brottsanmälan 

lämnas vidare utan kontakt med åklagare. 

SKV:s handläggning avseende övriga ärenden påverkas inte av att en brottsanmälan genom-

förts. Detta kan exempelvis innebära att när en häktningsförhandling blir aktuell och fördröjs 

på grund av förundersökningen drabbar det inte SKV handläggning. Det är upp till SKV 

själva att bedöma om en omständighet i det enskilda fallet ska anses vara ett brott, då SKV 

inte har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstanke om brott.119 

5.2.3 SBE 

SBE är en verksamhet som är skild från SKV och har i uppdrag att samarbeta med andra 

instanser för att motverka ekonomiska skattebrott. SBE har i huvudsak i uppgift att analysera 

                                                 
117 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 46 samt se 

även 66 kap. 5 § SFL. 

118 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 46. 

119 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 47. 
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orsaker kring brotten och därigenom lämna förebyggande förslag till de aktuella instan-

serna.120 Åklagaren får vid en brottsutredning begära biträde av skattebrottsenheten.121 

Vidare har SBE även en underrättelseverksamhet, som har i syfte att samla in och analysera 

information för att upptäcka om brott är aktuella eller har begåtts. Tanken bakom SBE:s 

arbete är att i tidigt stadie upptäcka brott för att kunna förhindra dessa. Underrättelseverk-

samheten samarbetar bland annat med Polisens kriminalunderrättelsetjänst, Finanspolisen, 

Tullen, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen. Det förekommer även internationellt 

samarbete.122 

5.3 Åklagaren 

5.3.1 Allmänt om åklagarens verksamhet 

Åklagarens centrala uppgifter är att utreda brott, att redogöra för om åtal ska väckas eller inte 

samt framträda i domstol. Ekobrottsmyndigheten faller under åklagarmyndighetens verk-

samhet och har med åren fått ett större ansvar gällande ekobrottsbekämpningen. Detta ge-

nom att åklagaren tillsammans med poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsam-

mans i dessa utredningar. Ekobrottsmyndigheten är uppdelad i olika verksamheter; brotts-

förebyggande arbete samt utredning och lagföring.123 Myndighetens centrala uppdrag är att 

samordna åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.124 

SKV anmäler misstänkta brott enligt SkBrL till Ekobrottsmyndigheten som vidare utreder 

anmälan mer ingående. Ekobrottsmyndigheten har olika alternativ att behandla en brottsan-

mälan. Anmälan görs även av bland annat Finansinspektionen, Tullverket, revisorer, myn-

digheter som administrerar utbetalning av EU-bidrag och allmänheten. 

5.3.2 Förundersökning 

När ett skattebrott enligt SkBrL upptäcks inleds förundersökning av åklagaren, där denne 

fattar ett beslut om ärendet ska gå vidare eller inte. Beslut om att förundersökning ska inledas 

                                                 
120 Skatteverket, ”Skattebrottsenheter”.  

121 2 § Lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. 

122 Skatteverket, ”Skattebrottsenheter”. 

123 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 48. 

124 1 § Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. 
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sker vanligtvis skriftligen och förs vidare till polisen eller skattebrottsenheten för vidare ut-

redning. Vid utredningen hålls förhör med gärningsmannen och vittnen, inhämtning av 

skriftliga dokumentationer samt husrannsakan utförs vid behov. Denna process genomförs 

tillsammans med utredningsteamet som består av poliser, ekorevisorer och ekoadministratö-

rer under ledning av åklagaren. Som även nämnts i tidigare kapitel125 har SBE vid SKV en 

roll i processen.126 I de fall det brister i material vid en anmälan sker en förutredning, vilket 

innebär att ytterligare utredningsåtgärder utförs. Denna utredningsform är inte reglerad i lag-

stiftningen gällande vad som anses vara tillåtna medel, detta har dock tydliggjorts genom 

praxis och förarbeten.127 I de fall åklagaren anser att ett brott inte har begåtts eller att anmälan 

har gjorts på för svaga grunder skrivs ärendet av, vilket innebär att ärendet är avslutat. Har 

ett ärende som SKV anmält avskrivits hos åklagaren ska SKV upplysas om detta.128 

I de fall det inte finns anledning att fullfölja en förundersökning ska denna läggas ned.129 Det 

kan i sådana situationer innebära att ett brott har begåtts, men att det inte går att styrka att 

den misstänkte har begått brottet eller att det inte går att finna någon misstänkt för brottet. 

Det är dock av vikt att skilja mellan beslut att lägga ned en förundersökning och beslut att 

inte väcka åtal, s.k. negativ åtalsbeslut.130 När en förundersökning avslutas ska beslutet i åtals-

frågan meddelas.131 För att en förundersökning ska anses vara slutförd ska utredningen ha 

slutdelgivits och fram till den tidpunkten för slutdelgivning kan förundersökningen läggas 

ned, vilket innebär att ett negativt åtalsbeslut ska fattas.132 När en förundersökning läggs ned 

innebär detta att möjligheter för att åter ta upp ärendet är tillåtet om det framkommer nya 

uppgifter. Ärendet kan återupptas i de fall nya omständigheter framkommer.133 

                                                 
125 Se avsnitt 5.2.1 och se även 5.2.3. 

126 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 48. 

127 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m., prop. 1997/98:10, s. 51.  

128 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 49. 
 
129 23 kap. 4 § stycke 2 RB. 

130 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 49. 

131 23 kap. 20 § RB. 

132 23 kap. 18 § RB. 

133 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 49. 



 

 
31 

5.3.3 Strafföreläggande och väcka åtal 

Åklagaren är den myndighet som fattar beslut om ett brott ska tas upp i domstol eller inte.134 

Åklagaren dokumenterar förundersökningen i ett protokoll som vidare är underlag för avgö-

randet i åtalsfrågan och förberedelser för rättegång. 

Åklagaren kan i vissa fall istället för att väcka åtal utfärda strafföreläggande.135 Detta innebär 

att åklagaren förelägger den tilltalade bötesstraff eller villkorlig dom. Den misstänkta kan 

antingen godkänna strafföreläggandet, vilket innebär att denne erkänner och godtar straffet 

och därmed har domen vunnit laga kraft eller så kan åklagaren väcka åtal och låta domstolen 

pröva ärendet om den misstänkte inte godtar straffet.136 

5.4 Avslutning 

Som det nämndes inledningsvis är det SKV som är statens borgenär. För att utredningar 

gällande skattebrott ska utföras på ett effektivt sätt, har SBE huvudansvaret för dessa utred-

ningar. Vidare har SKV i uppgift att vid ett aktuellt skattebrott följa sina riksrutiner där väg-

ledning ska följas för att rätt belopp anges vid brottsanmälan. För att en process ska genom-

föras på ett smidigt sätt utförs vissa uppdrag av olika utsedda kvalitetssäkrare som kontrol-

lerar brottsanmälan. Detta förs sedan vidare till den berörda enheten som i sin tur fattar 

beslut om brottsanmälan ska vidare till åklagaren.  

Åklagaren har å sin sida den centrala uppgiften att utreda ett brott. Detta genom att åklagaren 

leder en förundersökning samt fattar beslut om att anlita biträde av SKV för genomförande 

av undersökning av skattebrott. Åklagaren kan även fatta beslut att en förundersökning ska 

läggas ned på de grunderna att brottet inte går att styrka tillräckligt, vilket då innebär att 

förundersökningen avslutas och beslutet i åtalsfrågan meddelas. Åklagaren är den myndighet 

som fattar beslut om ett brott ska tas upp i domstol eller inte. 

                                                 
134 Åklagarmyndigheten, ”Åklagaren väcker åtal”. 

135 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s 51. 

136 Åklagarmyndigheten, ”Strafföreläggande”. 



 

 
32 

6 Regeringens förslag 

6.1 Inledning 

I följande avsnitt redogörs för regeringens förslag avseende införande av spärreglering och 

ett samlat sanktionsförfarande. För att ge läsaren en förståelse kring de ändringar som rege-

ringen föreslår kommer följande kapitel att belysa dessa.  

6.2 Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i 
skatteförfarandet 

6.2.1 Allmänt om förslaget 

Regeringen ämnar med förslaget att stärka rättssäkerheten och samtidigt se till att sanktions-

systemet är i balans på det svenska skatteområdet. Regeringen framhäver att dubbelpröv-

ningsförbudet blir aktuellt när samma person kan drabbas av två förfaranden. För att uppnå 

harmonisering anser regeringen att uttrycket samma brott ska ha samma innebörd såsom 

EKMR åsyftar i sina bestämmelser.137 Genom detta förslag avser regeringen att föreslå regler 

som tillförsäkrar att en person inte riskerar att dennes olovliga handling prövas två gånger i 

två olika förfarande.  

Regeringen anför vidare i förslaget att bedömningen av vilka sanktioner på skatteområdet 

som ska omfattas, är sådana sanktioner som enligt EKMR:s mening kan utgöra straff.138 

Skattetillägg ska anses vara ett straff enligt EKMR, mot bakgrund av detta anser regeringen 

att skattetillägg ska omfattas av förslaget.139 Regeringen framför slutligen att när förslaget ska 

tillämpas i praktiken är det av vikt att varje enskilt förfarande ska bedömas på samma om-

ständigheter och med samma bakgrundsfakta.140 

                                                 
137 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 55. 

138 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 57. 

139 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 58, se även 
Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, samt Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 
36985/97. 

140 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 59. 
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6.2.2 Införandet av spärregleringen 

Regeringen anser att en spärreglering är en av lösningarna till en starkare rättssäkerhet. Detta 

skulle innebära att en person inte kan komma att prövas för samma brott i två olika förfa-

randen. Införandet av förslaget skulle resultera i att åklagaren inte får väcka åtal eller vidta 

andra åtgärder som skulle innebära en slutlig skuldprövning i situationer, där SKV redan 

fattat beslut gällande skattetillägg i samma ärende för samma person. Detta innebär i sin tur 

att SKV inte får fatta beslut om skattetillägg i ärenden där åklagaren har väckt åtal eller vid-

tagit åtgärder som skulle innebära en slutlig skuldprövning i fråga om samma brott för samma 

person. Regeringens grundtanke med spärregelringen är att föra in en ”spärr” som utgör ett 

hinder för andra myndigheter att vidta ytterligare åtgärder då en annan myndighet prövar sak 

i frågan.141 

Vidare ska spärregleringen förhindra att samma person kan komma att prövas för både skat-

tetillägg och skattebrott i två olika förfaranden gällande samma felaktighet eller passivitet. 

Detta vill regeringen reglera genom att uttryckligen införa ”felaktighet eller passivitet” i regle-

ringen som grund både när det gäller skattetillägg och skattebrott, då det inte finns en klar 

definition i nuvarande lagstiftning.142 Regeringen vill genom detta införande ge spärregle-

ringen ett vidare tillämpningsområde till skillnad från den lagstiftningen som råder idag.143 

Syfte med att införa uttrycken ”felaktighet och passivitet” är att det ska vara förenlig med 

EKMR:s lydelse och ligga till grund för prövning av huruvida ett förfarande skulle innebära 

att samma brott ska prövas en andra gång. Definitionen av ”samma brott” beskrivs enligt EUD 

på följande sätt ”identiska fakta som i allt väsentligt är desamma”.144 För att definitionen av samma 

brott ska bli aktuell krävs det enligt EUD att det andra brottet ska utgå från ”identiska fakta 

eller fakta som i allt väsentligt är desamma”145. Regeringen anser att vikt ska läggas vid EKMR:s 

                                                 
141 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 86. 

142 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 80 och s. 83. 

143 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 83. 

144 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 80. 

145 Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, punkt 82. 
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innebörd av samma brott, vilket innebär att de skatterättsliga eller straffrättsliga sakbegrep-

pen inte ska vara av avgörande betydelse vad gäller vad som anses vara ett tillåtet eller otillåtet 

förfarande.146 

I de fall SKV har gjort en anmälan avseende samma felaktighet eller passivitet samt samma 

fysiska person till åklagaren, eller om en förundersökning har påbörjats från en annan myn-

dighet, anser regeringen att en tillfällig spärr ska bli aktuell. Detta innebär att SKV eller annan 

myndighet blir hindrade att fatta beslut om skattetillägg i avvaktan på ett ställningstagande 

från åklagaren.147 

Det finns ingen avgörande dom hos EUD som har prövat det svenska systemet avseende 

skattetillägg och skattebrott, vilket innebär att en djupgående definition av problematiken på 

aktuellt område saknas.148 I svensk rättspraxis har HD försökt tydliggöra situationer som kan 

komma att falla under ”samma faktiska omständighet” vilket har preciserats till ”en och samma 

deklarationsuppgift” eller ”samma oriktiga uppgift”. Vidare anförde domstolen enligt följande: 

”fastän förhållandena kan växla något mellan enskilda fall, måste skattetillägg och ansvar för skattebrott 

som baserar sig på en och samma deklarationsuppgift anses grundade på samma faktiska omständigheter, 

nämligen de konkreta handlingar som innebär att en oriktig uppgift lämnas i skattebrottslagens respektive 

skatteförfarandelagens mening. Därmed gäller förfarandena ”samma brott” enligt EKMR och ”samma 

lagöverträdelse” enligt EURS mening.149 

 

6.2.3 Spärrverkan gentemot SKV 

Det har tidigare tydliggjorts vilka olika åtgärder en åklagare har befogenhet att vidta.150 Enligt 

rättspraxis har HD ansett att ett skattetillägg utgör ett hinder för åtal.151 Frågan är nu om 

dessa åtgärder ska ha en slutlig spärrande verkan gentemot SKV, då det kan ifrågasättas om 

ett åtal innebär en slutlig skuldprövning.152 I denna fråga finns det skiljaktiga meningar mellan 

                                                 
146 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 81. 

147 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 90. 

148 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 81.  

149 Se NJA 2013 s. 502 punkt 39 och punkt 66.  

150 Se avsnitt 5.3. 

151 Se NJA 2013 s. 502. 

152 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 86. 
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HD och EUD, då EUD menar att åtal inte nödvändigtvis har en slutlig spärrverkan medan 

HD anser att ett väckt åtal har en slutlig spärrverkan oavsett vad som inträffar senare. Enligt 

regeringens uppfattning ska ett väckt åtal ha en slutlig spärrverkan oavsett om resultatet leder 

till en fällande dom eller om åtalet läggs ned.153 Med detta menar regeringen att det faktum 

att om åklagaren har inlett en åtalsprocess och tagit ställning i frågan, fråntar SKV möjlig-

heten att påföra skattetillägg. Då processen är bedömd av åklagaren och gått tillräckligt långt 

för en enskild bedömning av enbart en myndighet. Med andra ord innebär detta att det inte 

finns några möjligheter till skattetillägg av SKV om åtal har väckts.  

Vidare anser regeringen att strafföreläggande ska ha en spärrande verkan, då den har samma 

verkan som en fällande dom, eftersom ärendet ändå har kommit så långt att åklagaren redan 

har tagit ställning gällande skuldfrågan.154 Resultatet av att strafföreläggande ska ha en slutlig 

spärrverkan är att SKV inte får besluta om eventuella skattetillägg vid denna tidpunkt och 

inte heller efter i de fall strafföreläggandet inte skulle bli godkänt. Regeringen anser vidare att 

åtalsunderlåtelse ska ha samma spärrverkan som andra åtgärder myndigheten utför, då den 

har en lika långtgående karaktär som de övriga åtgärderna. Detta för att säkerställa för den 

enskilde att inget skattetillägg får förekomma om åtal väckts.155 

6.2.4 Spärrverkan gentemot åklagaren 

Regeringen anser, i enlighet med EKMR:s, att skattetillägg ska ha en spärrande verkan då 

utgör ett straff. Vid SKV:s prövning inför beslut om skattetillägg utförs olika utredningsåt-

gärder. Till exempel att ett övervägande skickas till den enskilde om att en omprövning kan 

bli aktuell, och att skattetillägg kan komma att tas ut. Beroende på hur den enskilde agerar 

kan SKV:s beslut ändras på så sätt att skattetillägg inte blir aktuellt eller att skattetillägget blir 

ett lägre belopp. För att SKV:s beslut ska få en spärrande verkan krävs det att ett beslut fattas 

avseende skattetillägg. Detta innebär att SKV:s övervägande inte har samma verkan som en 

slutlig bedömning. Beslutet om skattetillägg ska enligt regeringens mening ha en spärrande 

verkan för åklagaren.156 Detta innebär även att domstolen är förhindrad att pröva åtalet.157 

                                                 
153 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 87. 

154 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 87. 

155 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 88. 

156 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 89. 

157 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 90. 
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Flödesschema för att illustrera hur processen ser ut idag, där prövningen av skattetillägg och 

skattebrott kan ske i både förvaltningsdomstol eller allmän domstol. 

 

Uppgiftsskyldighet  Beslutsstadiet   Åklagare  Fängelse 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag illustreras med nedanstående exempel; 

 

Uppgiftsskyldighet Beslutsstadiet  Spärreglering  Åklagare             Fängelse 
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6.2.5 Samlat sanktionsförfarande 

Som tidigare har nämnts är en spärreglering ett sätt att stärka rättssäkerheten, dock anser 

regeringen att det krävs kompletterande regler för att uppfylla syftet med den förändrade 

regleringen. Därmed anser man att ett samlat sanktionsförfarande ska införas med tydliga 

regler för att klargöra vad som ska gälla. I de fall då åtal blir aktuellt på grund av brottsmiss-

tanke anser regeringen att skattetillägg och skattebrott ska prövas i ett sammanhang.158 

Skattetilläggsfrågan prövas idag i samband med beslut avseende skatt eller avgift och bedöms 

på objektiva grunder, vilket innebär att det inte krävs uppsåt eller oaktsamhet. Skattetillägg 

ska enligt förslaget prövas i samband med prövningen av skattebrott och föras av åklagaren. 

Det innebär att den allmänna domstolen fattar beslut om skattetillägg ska tas ut eller inte. 

Skatteverket ska anmäla misstänkt skattebrott till åklagaren och anser åklagaren att förutsätt-

ningar finns för åtal ska åklagaren framställa yrkande om skattetillägg i allmän domstol. Den 

allmänna domstolen ska då ta ställning till både skattetillägget samt om personen kan ställas 

till ansvar för brottet.159 

Skattetillägg kommer att prövas i allmän domstol endast i de fall då prövning för skattebrott 

gällande samma person och samma felaktighet eller passivitet blir aktuellt.160 Detta innebär 

att SKV även fortsättningsvis ska fatta beslut om skattetillägg i vanlig ordning. Med andra 

ord då det inte är aktuellt med någon brottsmisstanke, men även i de fall då åklagaren avstår 

från att pröva frågan om brott. Det mest förekommande idag, inom skatteområdet, är att 

felaktigheter oftast leder till skattetillägg, då det inte är aktuellt med brottsmisstankar och 

därmed inte förs något process om brott. Därmed anser regeringen att reglerna ska förändras 

enligt följande: justeringar ska införas i SkBrL:s bestämmelser avseende särskild åtalspröv-

ning i 13 § SkBrL, vilket innebär att skattebrott där det undandragna skattebeloppet under-

stiger ett visst belopp som huvudregel inte ska leda till åtal, för de fall där även skattetillägg 

kan bli aktuellt. Detta innebär även att regeln om SKV:s anmälningsplikt i 17 § samma lag 

ska justeras. SKV ska efter justeringarna göra en mer noggrann prövning av rekvisiten för 

brott innan en anmälan överlämnas till åklagaren.161 

                                                 
158 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 73. 

159 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s.74. 

160 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s.75. 

161 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 78. 
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Regeringen anser att förslaget kan medföra vissa svårigheter såsom olika gränsdragningsfrå-

gor avseende åklagarens och domstolens nya bedömningsfrågor samt att praxis kan komma 

att utvecklas i skilda domstolsslag. Regeringen är medveten om förslagets svårigheter men 

vid en sammantagen bedömning anser man att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, då 

samma brott prövas i ett sammanhang och endast får en sanktionsprövning avseende det 

felaktiga beteendet vilket resulterar i en sammanväg påföljdsbörda.162 

6.2.6 Anmälningsskyldighet för brott 

SKV:s anmälningsskyldighet till åklagaren träder in så snart det finns anledning att anta att 

ett brott har begåtts. Anmälningsskyldigheten grundas på RB:s bestämmelser, vilka anger de 

förutsättningar som krävs för att avgöra om en förundersökning ska inledas eller inte.163 

Detta innebär att SKV idag bedömer frågan om brottsanmälan utifrån objektiva grunder 

såsom att hänsyn tas till angivna beloppsgränser164 och annat kontrollmaterial.165 Med hänsyn 

till detta anser regeringen att det finns skäl att se över rutinerna gällande anmälan om skatte-

brott. Detta för att säkerställa att reglernas utformning avseende skattetillägg och skattebrott 

uppnår sitt syfte samt att resurserna fördelas på ett effektivt sätt mellan berörda myndig-

heter.166 

Ett tillägg ska därmed göras i 17 § SkBrL som enligt regeringens mening innebär ett förtyd-

ligande i SKV:s handläggning. SKV ska vid en bedömning ta hänsyn till om rekvisiten för 

brott är uppfyllda innan förfarandet anmäls till åklagaren.167 Effekterna av en sådan reglering 

skulle medföra att SKV gör en mer omfattande undersökning.168 Förändringarna innebär att 

SKV ska ta hänsyn till både objektiva och subjektiva rekvisit vid sin bedömning. Genom att 

införa ett sådant tillägg förhindras åklagarens uppgifter från att kollidera med SKV:s uppgif-

ter, detta skulle bidra till att öka kvaliteten på de anmälningar som anländer till åklagaren. 

                                                 
162 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 79. 

163 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 108. 

164 Ett prisbasbelopp är gränsen för att bedöma brott om skatteförseelse. Rabe, Gunnar, ”Skattelagstiftning 
15:1- lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2015”, ett prisbasbelopp år 2015 uppgår till 
44.500 kr. s 1057. 

165 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 108. 

166 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 110. 

167 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 108. 

168 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 110. 
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Vidare kommer kvalitetsgranskningen att stärkas då SKV i sin bedömning kommer att tyd-

liggöra vilka misstankar som anses vara av vikt för att anmälningsskyldigheten ska träda in. 

Detta kommer att bidra till en högre kvalitet då ärendet är mer förberett innan det överläm-

nas till åklagaren. Regleringen ska inte innebära att SKV ska tvingas företa sig mer omfat-

tande utredningar, istället ska SKV göra en närmare prövning om rekvisiten för brott är upp-

fyllda.169 

6.2.7 Särskild åtalsprövning 

Regeringen anser att införandet av en samlad sanktionsprövning kommer medföra att pröv-

ning kommer att ske i ett förfarande, därmed bör man se över arbetsfördelningen mellan 

myndigheterna. Regeringen anser därför att det finns skäl att införa förändringar avseende 

åtalsprövningsreglerna i 13 § SkBrL. Förändringarna innebär att reglerna om åtalsprövning 

inte enbart ska omfatta skatteförseelse utan även omfatta andra ringa skattebrott med särskild 

beloppsgräns.170 Genom att justera beloppsgränsen till två prisbasbelopp kommer detta re-

sultera i att fler förfaranden kommer att falla inom ramen för skattetillägg. Åklagaren kom-

mer i sin tur få färre förfaranden att handlägga samt domstolen kommer att få färre åtal att 

pröva.171 

 

Åtalsprövning ska enligt förslaget endast ske i fall då felaktighet eller passivitet ligger till 

grund för handlingen. Anledningen till justeringen är att regeringen önskar påverka antalet 

anmälda fall då dessa i slutänden hamnar hos SKV och endast påförts skattetillägg.172 

6.2.8 Lag (2015:000) om talan om skattetillägg i vissa fall 

Regeringen föreslår att den nya regleringen om en samlad sanktionsprövning i allmän dom-

stol ska regleras i en ny lag173. Med den nya lagen införs bestämmelser som medför att åkla-

garen och allmän domstol vid ett aktuellt brott gällande felaktighet eller passivitet inom skat-

teområdet ska pröva frågan om skattetillägg i samband med att själva brottet prövas. 

                                                 
169 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 111. 

170 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 112. 

171 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet” s. 112 och 114. 

172 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 113. 

173 Lag (2015:000) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
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För att förfarandena för administrativa och straffrättsliga sanktioner ska kunna knytas sam-

man i flera avseenden måste regleringen antingen placeras i befintlig reglering, såsom SFL 

och RB, eller inkluderas i en ny lag. Då en samlad sanktionsprövning endast tillämpas i spe-

cifika situationer, måste man titta på vilken typ av förfarande prövningen mest lutar åt. Är 

det ett förfarande av skatterättslig natur hör den närmast hemma i SFL. Är förfarandet mer 

av straffrättslig karaktär hör den i princip hemma i RB:s regler om brottmålsprocessen. Detta 

innebär att en samlad reglering därför inte blir aktuell då det i sin helhet inte passar in i varken 

skatterättsliga regler eller i brottmålsprocessen. För att få en effektiv verkan behövs det enligt 

regeringen en ny lag som innefattar alla bestämmelser gällande samlad sanktionsprövning. 

SKV:s beslut gällande skattetillägg kommer inte att avsevärt beröras i den nya lagen då rege-

ringen anser att de övriga skattetilläggsreglerna bör justeras i SFL.174 En ny förordning bör, 

enligt regeringen, införas för att reglera myndigheternas handläggning. 

Regeringen anser även att en ny lag ska införas rörande felaktighet eller passivitet gällande 

samma fysiska person inom skatteområdet. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen gälla 

i de fall en felaktighet eller passivitet leder till både ett beslut om skattetillägg samt åtal för 

brott enligt SkBrL. Ett brott enligt SkBrL omfattar även uppsåtliga brott såsom oaktsam-

hetsbrott. För att skattetillägg eller brott enligt SkBrL ska kunna tillämpas måste samma fel-

aktighet eller passivitet utgöra grunden. 

 

Uttrycken ”felaktighet eller passivitet” ska vara en grund för hur skattetillägg och skattebrott ska 

tillämpas i det enskilda fallet.175 Regeringen anser att detta förslag ska motsvara EKMR:s 

grund för bedömning när samma förfarande kan bedömas en andra gång. Denna bedömning 

beskrivs på följande sätt: ”identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt är densamma”. Enligt rege-

ringen är det endast vid samma felaktighet eller passivitet som åklagaren har möjlighet att 

föra talan om både skattebrott och skattetillägg. Felaktigheten eller passivitet ska i den nya 

lagen utgöra grund för såväl skattetillägg som talan om brott gällande samma fysiska per-

son.176 Allmän domstol ska enligt det nya förfarandet besluta om skattetillägg för den fysiska 

person som skattebrottet avser.177 

                                                 
174 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 116. 

175 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 117. 

176 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 118. 

177 Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, s. 119. 
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6.3 Avslutning 

Regeringen anser att införandet av spärregleringen i kombination med ett samlat sanktions-

förfarandet leder till stärkt rättssäkerhet. Genom införandet av spärregleringen förhindras 

samma person prövas för samma brott i två olika förfaranden. För att uppnå en effektiv 

spärreglering anser regeringen att ett införande av ett samlat sanktionsförfarande kommer att 

tydliggöra reglerna och klargöra vad som ska gälla. Ett samlat sanktionsförfarande blir aktu-

ellt när ett förfarande kan prövas för både skattetillägg och skattebrott i ett sammanhang. 

Vad gäller ett samlat sanktionsförfarande har vi skiljaktiga meningar med regeringens förslag 

då vi anser att det kan uppstå en rättsosäkerhet då skiljaktiga bedömningar och olika praxis 

kan förekomma. Vi anser att det kan bli förvirrande och svårt att följa en riktlinje då både 

HD och HFD är högst i rättskällehierarkin.  För att samma gärning ska prövas i ett samman-

hang och endast få en sammanvägande prövning av sanktionerna vill regeringen att SKV:s 

anmälningsplikt och särskild åtalsprövning ska justeras. Detta torde förvirra myndigheternas 

arbetsuppgifter då dessa myndigheter besitter olika kompetenser och befogenheter. 

Slutligen anser regeringen att det behövs en ny lag för att få effektiv verkan. En lag som ska 

innehålla alla bestämmelser rörande samlad sanktionsprövning. Enligt vår mening är det inte 

nödvändigt att införa en ny lag, då vi inte är eniga med regeringens åsikt att införa ett samlat 

sanktionsförfarande rörande skattetillägg och skattebrott. 
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7 Reservationer och yttrande gällande förslaget 

7.1 Inledning 

Regeringens förslag gällande dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skat-

teförfarandet har inte enbart varit föremål för kritik i media utan även bland myndigheter 

och yrkessamma jurister. I följande avsnitt kommer det att presenteras några av dessa yttran-

den för att ge läsaren en förståelse kring hur förslaget har uppfattas och mottagits, då försla-

get ämnar att stärka rättssäkerheten i dagens samhälle. 

7.2 SKV 

SKV tillstyrker förslagets utformning avseende lagföring för att brott i särskilda fall ska kunna 

ske trots att skattetillägg redan tidigare har tagits ut för samma felaktighet eller om förfaran-

det anses vara av passivitet. SKV anger i sitt yttrande att för att förfarande ska vara möjligt 

förutsätts det att SKV vid sin omprövning har eliminerat beslut om skattetillägg genom ett 

beslut som inte resulterar i att ett förfarande gällande felaktigheten eller passiviteten har haft 

en slutgiltig prövning. Enligt SKV:s mening bör det framgå av förslaget att ett beslut att 

undanröja skattetillägg inte ska kunna omprövas eller överklagas, för att undvika uppkom-

mandet av två pågående förfarande.178 SKV anför till skillnad från förslaget, ”Om SKV har 

beslutat att ta ut skattetillägg..”, för att ytterligare tydliggöra vid vilken tidpunkt spärren gäller 

enligt SkBrL ska anses inträda. Spärren ska gälla ”om SKV har fattat beslut om skattetill-

lägg…”.179 Vidare anför SKV att förslaget i vissa avseende är lite för allmänt hållet och kan 

resultera i att oklarheter uppstår. 

SKV kritiserar införandet av en lagstadgad skyldighet som innebär att SKV ska bedöma 

samtliga rekvisit som gäller för brott inför en anmälan till åklagaren. Detta innebär att SKV 

måste bedöma både objektiva och subjektiva rekvisit. I dagsläget gör SKV en bedömning av 

objektiva rekvisit, vilket innebär att bedöma faktiska omständigheter, i en utredning gällande 

beskattning. Förslaget innebär att SKV även ska bedöma de subjektiva rekvisiten, d.v.s. en 

bedömning avseende en enskilds avsiktlighet med ett visst handlande i förfarandet. SKV är 

kritiskt till denna del av förslaget, då SKV saknar befogenhet att göra en utredning som ska 

                                                 
178 Skatteverkets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 

i Skatteförfarandet (Fi2015/4044)”. 

179 Skatteverkets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 
i Skatteförfarandet (Fi2015/4044)”. 
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ligga till grund för en bedömning gällande oaktsamhet eller uppsåt. Skälet till denna kritik är 

att SKV inte har rätt att hålla förhör med den enskilde, vilket försvårar möjligheten att utreda 

de subjektiva rekvisiten. Detta resulterar i att SKV måste ta hänsyn till och bedöma omstän-

digheter som inte har betydelse för beskattningsfrågan. Genom detta förfarande blir gränsen 

mellan en skatteutredning och en brottsutredning inte särskild tydlig och därför kan man 

ifrågasätta vad denna omfattande prövning betyder för passivitetsrätten, enligt SKV:s me-

ning.180 

7.3 Advokatsamfundet 

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande avseende det tidigare betänkandet SOU 2013:62, 

inte godtagit de förslag som presenterats av regeringen.181 Gällande det senare förslaget, Dub-

belprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i Skatteförfarandet, anför regeringen att skattetill-

lägg ska bedömas på samma grunder som görs för att avgöra om ett skattebrott föreligger, 

trots att det inte föreligger samma beviskrav som krävs för skattebrott i brottsmål enligt 

straffrättsliga bestämmelser.182 Mot bakgrund av detta framför Advokatsamfundet att genom 

en sådan bedömning återfinns en risk för att skattetillägg kommer att påföras i förfaranden, 

där beviskravet inte uppnår till de rekvisit som krävs i brottsmål.183 Enligt Advokatsamfundet 

är en sådan risk inte acceptabel ur rättssäkerhetssynpunkt, mot bakgrund av att förslaget 

avser en straffrättslig sanktion.184 Advokatsamfundet påpekar dessutom att det genom för-

slaget är oklart huruvida definitionen av ”oriktig uppgift” enligt SFL överensstämmer med 

de kriterier som brottsbalken (BrB) (1962:700) stadgar för vad som ska anses utgöra ett 

brott.185 

                                                 
180 Skatteverkets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 

i Skatteförfarandet (Fi2015/4044)”. 

181 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 1. 

182 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 2. 

183 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 2-3. 

184 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 3. 

185 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 2-3. 
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Vidare framför Advokatsamfundet viss kritik över att förslaget innebär att skattetilläggen 

fortsättningsvis ska handläggas hos SKV som en administrativ sanktion, trots att den enskilde 

i förfarandet kan anses vara föremål för brottsmisstanke redan vid tillfället då den enskilde 

får en underrättelse om att SKV överväger att påföra skattetillägg. Advokatsamfundets finner 

att ordningen som förslaget presenterar gällande ett administrativ förfarande avseende skat-

tetillägg både ska hanteras av allmän domstol samtidigt som den straffrättsliga sanktionen 

ska hanteras av SKV är en egendomlig ordning.186 

7.4 Jusek 
Slutligen har även Jusek lämnat sitt yttrande gällande regeringens förslag och vilka konse-

kvenser av det samlande sanktionsförfarandet i allmän domstol samt de förändringar som 

presenteras avseende SkBrL kommer att medföra. Jusek anser att förslaget gällande det sam-

lade sanktionsförfarandet kan komma att resultera i att det uppstår negativa konsekvenser 

för åklagare i deras arbete avseende förundersökning och i den slutliga domstolsprocessen.187 

Denna kritik grundar sig i att man först ska ta hänsyn till de objektiva rekvisiten och senare 

de subjektiva rekvisiten, såsom oaktsamhet och uppsåt, vid bedömningen av att utdöma den 

tilltalade till skattetillägg. Det är i bedömningen av rekvisiten som de brottsrättsliga och för-

valtningsrättsliga prövningarna skiljer sig åt. För att ytterligare understryka sin kritik anför 

Jusek att beroende på vilken av myndigheterna, SKV eller åklagare, som handlägger förfa-

randet så finns det skillnader i vilket bevismaterial och underlag som är tillämpligt och som 

får åberopas i respektive förfarande. Utifrån detta anser Jusek att förslaget kan resultera i att 

det uppstår en stor risk att förundersökningen och domstolsprocessen blir för komplex samt 

svår att tillämpa och hantera i praktiken. Detta förfarande kan även leda till att rättssäker-

heten i skatteförfarandet får motsatt effekt, då det uppstår en svårighet för den tilltalade och 

för åklagare att avgöra var gränsen går mellan det straff- och förvaltningsrättsliga.188 Vidare 

                                                 
186 Advokatsamfundets yttrande, ”Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Fi2014/4044)”, s. 3. 

187 Jusek yttrande, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Dnr Fi2014/4044)”, s.1. 

188 Jusek yttrande, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Dnr Fi2014/4044)”, s.1. 



 

 
45 

anser man att förslaget kommer att medföra att arbetsbördan för åklagare och för SKV kom-

mer att bli större, då det ställs krav på skilda avvägningar ifall det ska vara prövning för 

skattetillägg eller om det är fråga om brottmål.  

Jusek anser att förslaget gällande det samlade sanktionsförfarandet kan leda till en risk för att 

fokus för förundersökningen och prövningen i domstolen istället kommer att hamna på be-

loppets storlek. Detta på grund av att beloppet är det i huvudsak avgörande för att bestämma 

skattetilläggets storlek i målet. Genom ett sådant fokus finns en risk att förundersökningarna 

blir mer omfattande och utdragna för att fastställa beloppets storlek.189 Jusek anser därför att 

förslaget kan ifrågasättas då förslaget syftar till att ge kortare handläggningstider och att hand-

läggningsprocessen i domstolarna ska bli enklare. 

Vidare framför Jusek kritik gällande att SKV inför en anmälan ska göra bedömning av rek-

visiten, både de objektiva och subjektiva, för att i en samlad bedömning avgöra om rekvisiten 

för brott är uppfyllt. Genom detta förfarande måste SKV:s anmälare vid den subjektiva be-

dömningen av brottet utreda mer djupgående straffrättsligt juridiska bedömningar, vilket 

SKV saknar kompetens för i dagsläget. Ett sådant förfarande ska enligt Jusek i första hand 

behandlas av åklagare då dessa besitter rätt kompetens för bedömning av straffrättsliga för-

farande.190 

Sammanfattningsvis anser Jusek att regeringens förslag kommer att resultera i behov av re-

sursförstärkning. Denna resursförstärkning kommer exempelvis att behövas för att utbilda 

åklagare. För att dessa ska uppnå nödvändig förvaltningsrättslig kunskap för att kunna göra 

en rättssäker bedömning.191 

7.5 Avslutning 
Vid en sammanvägande bedömning anser SKV, Advokatsamfundet och Jusek att förslaget 

kan komma att resultera i konsekvenser vad gäller införandet av SKV:s subjektiva bedömning 

samt ett samlat sanktions förfarande. SKV och åklagarmyndigheten besitter olika kunskaper 

och deras befogenhet skiljer sig tämligen åt. Beroende på vilken av myndigheterna, SKV eller 

                                                 
189 Jusek yttrande, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-

frågor (Dnr Fi2014/4044)”, s. 1. 

190 Jusek yttrande, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Dnr Fi2014/4044)”, s. 2. 

191 Jusek yttrande, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor (Dnr Fi2014/4044)”, s. 2. 
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åklagaren, som handlägger förfarandet finns det skillnader i bevismaterial och undersökning 

som kan tillämpas eller får åberopas i respektive förfarande. Att utvidga SKV:s ansvarsom-

råde kan vara riskabelt då komplexitet i deras, samt resterande myndigheters, arbete kan upp-

stå. För att stärka rättssäkerheten behövs enligt vår mening en utförligare utredning då detta 

utkast anses vara av bristfällig karaktär som saknar en klar vägledning.  
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8 Analys 

8.1 Inledning 

I NJA 2013 s. 502 fastslog HD, för första gången, att det klart framgick att det svenska syste-

met strider mot förbudet vad gäller dubbelbestraffning. HD klargjorde att skattetillägg har 

en straffrättslig karaktär och sammanfattade sin bedömning med att underkänna hela det 

svenska systemet jämfört med att göra olika rättstillämpningar för olika skatter och avgifter. 

För att finna en lösning inkom ett förslag från regeringen med anledning av att det krävdes 

förändringar gällande det svenska systemet med dubbla förfaranden avseende skattetillägg 

och skattebrott. Ett införande av en spärreglering samt ett samlat sanktionsförfarande är 

enligt regeringens mening en lösning på det aktuella problemet. 

Nedan kommer rättsfallen från NJA 2010 s. 168 I och II samt NJA 2013 s. 502 att diskuteras 

för att klargöra för läsaren författarnas åsikter och för att tydliggöra att vi anser att skattetill-

lägg och skattebrott i grunden är identiska i sin karaktär och i sitt syfte. Vi vill sedan se om 

förslaget kan komma att förbättra denna problematik hänseende det svenska skattesystemet, 

då dessa regler strider mot EKMR ifråga om förbudet mot dubbelprövning.  

8.2 Förändringar i svensk rätt efter HD:s avgöranden 

HD och RR har tidigare ansett att det svenska förfarandet rörande skattetillägg och skatte-

brott kan åläggas den enskilde för en och samma oriktiga uppgift och att detta ansågs fören-

ligt med EKMR:s bestämmelser. 

 

I det aktuella fallet åtalades svarande för grovt skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift 

samt påfördes skattetillägg för de oriktiga uppgifter som låg till grund för åtalet. Tidigare har 

det ansetts att intern svensk rätt inte utgör hinder för att ålägga en enskild för skattetillägg 

samt skattebrott avseende samma oriktiga uppgift. HD ansåg med hänvisning till tidigare fall 

att det måste finnas “klart stöd” i EKMR:s, alternativt EUD:s, praxis för att underkänna 

svensk intern rätt vad gäller dubbla förfaranden. Anledningen till att HD inte ansåg att det 

förelåg klart stöd i EUD:s bestämmelser var för att definitionen av samma brott inte fram-

gick. Enligt svensk intern rätt ansågs inte skattetillägg falla under den straffrättsliga karaktä-

ren då dessa inte har de subjektiva kraven och anses därmed inte vara av samma “brott”. 

Vidare ansåg HD att vid de fall skattetillägg inte vunnit laga kraft föreligger det inget hinder 

för att pröva åtal om grovt skattebrott, eftersom HD ansåg att skyddet enligt artikel 4 sjunde 
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tilläggsprotokollet EKMR inträder först vid tidpunkten när det första förfarandet vunnit laga 

kraft. HD ansåg även här att det saknas klart stöd för att artikel 4.1 sjunde tilläggsprotokollet 

ska avbryta det andra förfarandet till följd av att det första förfarandet, avseende skattetilläg-

get hade vunnit laga kraft innan rättegångens avgörande. Detta har lämnat större utrymme 

för fler sanktioner för samma brott.  

 

HD konstaterade att det inte fanns tillräckligt med underlag för att generellt underkänna det 

svenska systemet avseende dubbla förfaranden. Detta tog dock sin vändning i NJA 2013 s. 

502 där HD från EU-domstolen i målet Åkerberg Fransson ändrade tidigare praxis avseende 

dubbla förfaranden. Rättsfrågan som ställdes på sin spets i det aktuella fallet var huruvida 

besluten om skattetillägg i sin helhet kan vara ett hinder för åklagaren att ålägga ett beslut 

eller väcka åtal med hänsyn till omständigheterna. HD fastslog vad gäller dubbelbestraffning 

i förevarande fall, till skillnad från de tidigare bedömningarna, att det skulle utgå från faktiska 

omständigheter istället för de olika förfarandenas skilda syften eller sanktionernas olika subjek-

tiva rekvisit. Med detta sagt menar HD att båda förfaranden faller under de faktiska omstän-

digheterna, vilket innebär att den enskildes handling kan ligga till grund för så väl skattetillägg 

som skattebrott. Utifrån detta menar HD att skattetillägg även ses som en straffrättslig sankt-

ion. HD anförde vidare att skattetillägg är av straffrättslig karaktär med ledning av EUD:s 

tidigare avgörande. HD diskuterade gärningens identitet, man påpekade att det grundläg-

gande kriteriet för både skattetillägg och skattebrott är själva den oriktiga uppgiften som 

lämnats i deklarationen. Därmed ansåg man att förfarandena vid skattebrott och skattetillägg 

utgör en bedömning av samma gärning. Slutligen ansåg HD att det fanns tillräckligt med stöd 

för att underkänna det svenska systemet avseende att bli lagförd två gånger gällande samma 

brott.   

 

Beträffande 2010 års rättspraxis kan det anses anmärkningsvärt att påpeka HD:s bedömning 

vad gäller det svenska sanktionsförfarandets förenlighet med EKMR med tanke på utfallet 

av 2013 års bedömning, vilket vi i vår analys stödjer. Motiveringen bakom vårt val av stånd-

punkt grundar sig i att vi anser att dessa förfaranden i grunden har samma identitet. Då både 

skattetillägg och skattebrott har i huvudsakligt syfte att påvisa att den skatteskyldige antingen 

har lämnat en felaktig uppgift eller av underlåtenhet att lämna en uppgift som denne är skyl-

dig att göra. Vi anser med andra ord att utgångspunkten är att den konkreta handling som 

ligger till grund för respektive sanktion och därför anser vi att dessa sanktioner utlöses av 

samma brott enligt EKMR:s bestämmelser. Dessa sanktioner vill påvisa den skatteskyldige 
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att det, vid en sådan situation, finns konsekvenser. Vi anser med andra ord att skattetillägg 

har en straffrättslig karaktär och på så sätt faller detta förfarande under definitionen ”samma 

brott”. Båda sanktionerna har samma effektivitet, ett sätt att avskräcka individen och konse-

kvenserna anses vara proportionella till individens agerande.   

 

Det faktiska problemet i Sverige har varit att svensk intern rätt inte har insett att EUD har 

haft rätt från första början, nämligen att dessa förfaranden är exakt samma. Det är objektiva 

förutsättningar som prövas i båda förfaranden. För att styrka våra påståenden kommer en 

mer ingående redogörelse kring skattebrott och skattetillägg att diskuteras nedan. För att 

stärka våra argument kommer vi att belysa skattetilläggets samt skattebrottets uppbyggnad 

för att klargöra för läsaren hur ett förfarande bedöms och att grunden egentligen är den-

samma. 

8.3 Skattetillägg och skattebrott 

För att skattetillägg ska bli aktuellt krävs det att den enskilde lämnat en felaktig eller underlåtit 

att lämna in en uppgift som denne är skyldig att göra enligt SFL:s bestämmelser. Denna 

bedömning av rekvisiten, felaktighet eller underlåtenhet, görs på objektiva grunder. För att 

illustrera problematiken kommer följande exempel klargöra detta. 

 

Kalle Karlsson har inte redovisat en sidoinkomst på 10 000 kr samt påstår i deklarationen att han har rest 

mellan sitt hem i Västerås och arbetsplatsen i Stockholm med egen bil motsvarande 15 000 kr (felaktiga 

uppgifter). Därmed har Kalle underlåtit att redovisa sidoinkomsten avseende 10 000 kr samt gjort felaktigt 

avdrag om 15 000 kr för reskostnader i den inlämnade deklarationen. 

 

I det aktuella exemplet är det SKV som har den äkta bevisbördan för att avgöra om en fel-

aktighet eller underlåtenhet föreligger. Utifrån den ovan beskrivna situationen är felaktig-

heten att Kalle aktivt gjort ett avdrag på 15 000 kr som denne egentligen inte har haft rätt till 

att göra, samt att han har underlåtit att redovisa en inkomst om 10 000 kr som han har varit 

skyldig att göra enligt SFL:s bestämmelser. Detta innebär att Kalle har den falska bevisbördan 

att påvisa att hans uppgifter är riktiga. Kan Kalle inte styrka sina uppgifter har SKV befogen-

het att utdöma skattetillägg. Nedan följer en illustration på skattetilläggets konstruktion. 
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Rekvisit vid skattetillägg:   

Felaktighet Underlåtenhet 

 

Vårt påstående kommer ytterligare illustreras med ett exempel avseende skattebrott: 

 

Kalle Karlsson är ägare till en restaurang. Vid ett tillfälle då SKV var på besök visade det sig att det var 

100 ätande gäster i restaurangen. Dock var det bara 75 som vara redovisade i bokföringen. I exemplet är 

det SKV som har bevisbördan att visa att det bara var 75 gäster som åt vid detta tillfälle, för att kunna 

bevisa att skattebrott föreligger. 

 

För att skattebrott ska bli aktuellt krävs att åklagaren kan visa att det föreligger felaktighet 

eller underlåtenhet hos den enskilde vid inlämnandet av uppgifterna. Utifrån detta exempel 

är det Kalle som har den falska bevisbördan, det innebär att Kalle har bevisbörda att styrka 

att hans uppgifter stämmer och åklagaren/SKV har den äkta bevisbördan att styrka att Kalle 

lämnat falska uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter som åklagaren/SKV behöver som 

underlag. 

 

Det är nu upp till Kalle att bevisa att bokföringen är riktigt gjord för att inte riskera åtal om 

bokföringsbrott. SKV ska å sin sida bevisa att Kalle inte har redovisat alla affärshändelser 

eller tillfört falska uppgifter i sin redovisning. I de fall SKV upptäcker att Kalle har felaktigt 

redovisat vissa affärshändelser, resulterar detta i åtal om bokföringsbrott. Brottet åsyftar att 

Kalle aktivt och felaktigt har bokfört antalet gäster med 75 och därmed underlåtit att redovisa 

de resterande 25 gästerna, varigenom han har försökt att undvika skatt. 

 

Rekvisit vid skattebrott:   

Felaktighet Underlåtenhet 

 

Genom dessa två exempel vill vi påvisa att dessa två förfaranden grundar sig på samma rek-

visit, dvs. att uppgiften måste vara av felaktig eller underlåten karaktär. I grunden handlar det 

om att den enskilde i deklaration antingen lämnat in felaktiga uppgifter eller underlåtit att 
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lämna in uppgifter till SKV. Enligt vår mening har dessa två förfaranden samma grundläg-

gande bevisbörda. Med andra ord menar vi att det inte är starkare beviskrav gällande skatte-

tillägg eller skattebrott då samma avgörande rekvisit ligger till grund för båda påföljderna. 

SKV ska vid ett aktuellt skattetillägg visa att det föreligger felaktighet eller underlåtenhet i 

den enskildes handlande, vilket även gäller vid skattebrott. Åklagaren ska vid skattebrott på-

visa att det föreligger felaktiga uppgifter eller underlåtenhet vid den enskildes handlande, 

vilket återigen enligt vår mening är densamma vad gäller förfarandets karaktär samt bevis-

kraven. 

 

Advokatsamfundet har dock i sitt remissyttrande kritiserat förslaget om att skattetillägg ska 

ha samma beviskrav som krävs i brottsmål. Advokatsamfundet anser att förslaget inte kom-

mer att stärka rättssäkerheten då beviskravet ställs olika högt, beroende på om det avser ett 

skatterättsligt eller straffrättsligt förfarande. Vidare anför Advokatsamfundet att oklarheter 

kommer att uppstå vid definitionen ”oriktig uppgift” då SFL:s bestämmelser inte motsvarar de 

kriterier som BrB uppställer för att det ska anses att ett brott har begåtts. Vi anser dock att 

båda dessa förfaranden, i grunden, har samma tankesätt vad gäller att påvisa att en uppgift är 

oriktig. Både SKV och åklagaren måste visa att den skatteskyldige antingen har inlämnat en 

felaktig uppgift eller underlåtit att lämna en uppgift som myndigheten behöver som underlag 

vid sitt bedömande. Vi anser även att det genom de ovan anförda beviskraven rent generellt, 

vid skattebrott och skattetillägg, i princip ställs lika höga krav. Vi är dock medvetna om de 

gråzoner där beviskraven kan skilja sig åt vad gäller de grövre skattebrotten. 

 

Det som skiljer skattetillägg och skattebrott från varandra är att skattebrott rent definitions-

mässigt är ett farebrott. Det kan dock ifrågasättas om inte skattetillägg även kan ses som ett 

farebrott rent praktiskt. För att ett farebrott ska bli aktuellt krävs det att det finns en risk för 

fara att ett skatteundandragande kan förekomma avseende den skatteskyldiges handling. Så-

ledes blir ett skattebrott fullbordat först när en felaktighet/underlåtenhet återfinns i en in-

lämnad uppgift hos SKV eller när tidpunkten för inlämnandet träder in utan att den skatte-

skyldige har uppfyllt sin skyldighet. När det kommer till skattetillägg kan det i princip ses 

som ett farebrott redan vid tillfället då Kalle Karlsson, från tidigare exempel, har underlåtit 

att redovisa en inkomst om 10 000 kr som han är skyldig att göra enligt SFL:s bestämmelser. 

Med andra ord innebär farebrott att det inte behövs en effekt av sitt handlande utan enbart 

att det kan ha funnits en risk för skatteundandragande. Mot bakgrund av detta anser vi att 
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skattetillägg i princip också kan ses som farebrott då en risk för faran att det finns en risk att 

man blir skattetilläggsskyldig. 

 

Skillnaden mellan skattetillägget och skattebrottet är den subjektiva sidan. I dagens system 

avseende skattetillägg och skattebrott, ska skattetillägget utredas ur objektiva kriterier. Vilket 

innebär att man inte tar hänsyn till kriterier såsom uppsåt och oaktsamhet. Medan skatte-

brottet ska utredas ur både objektiva och subjektiva rekvisit. Enligt regeringens mening anses 

det att denna uppdelning ska ändras. Regeringen avser att införa en lagstadgad skyldighet i 

17 § SkBrL som skulle innebära att SKV anmälningsskyldighet träder in så snart det finns 

anledning att anta att ett brott har begåtts. Ett genomförande av detta skulle innebära att 

SKV åläggs att beakta både objektiva och subjektiva rekvisit inför anmälan till åklagaren. Med 

denna förändring anser regeringen att åklagarens uppgifter inte kommer att kollidera med 

SKV:s uppgifter, utan istället resultera i en effektivare handläggning i anmälningsprocessen. 

Enligt vår mening kan denna förändring anses anmärkningsvärd då SKV varken har de re-

surser eller den kompetens som krävs för att fastställa det subjektiva rekvisitet. Det innebär 

i sin tur att SKV behöver besitta en mer djupgående straffrättslig juridisk kompetens för att 

kunna bedöma de subjektiva rekvisiten, vilket medför att åklagarrollen blir splittrad istället 

för att få en mer renodlad roll. Då kompetens saknas hos SKV kan införandet av förslaget 

komma att bli en tidskrävande process, vilket inte kan anses vara proportionerligt i jämförelse 

med effekterna detta förslag åsyftar. Ett förtydligande avseende skyldigheten i 17 § SkBrL 

bör istället rikta sig åt när spärrverkan ska bli aktuell vid en bedömning. Sammanfattningsvis 

anser vi att SKV fortsättningsvis endast ska beakta de objektiva förutsättningarna. Införandet 

av att utvidga SKV:s bedömningsområde är även SKV i sitt remissyttrande kritiska mot, då 

SKV saknar befogenhet att göra en utredning som grundar sig på rekvisiten oaktsamhet och 

uppsåt. SKV har inte rätt att hålla förhör med den enskilde vilket försvårar bedömningen att 

utreda det subjektiva rekvisitet. Därför har SKV ställt sig negativa till att införa en sådan 

skyldighet. 

 

Vid en bedömning av skattebrott räcker det att den skatteskyldige har varit likgiltig i sitt 

agerande för att medverka i ett skatteundandragande. Detta har vi exemplifierat genom re-

staurangexemplet. Med detta vill vi således påvisa att både skattetillägg och skattebrott be-

döms av samma rekvisit, felaktighet eller underlåtenhet, att SKV måste visa att den enskilde 

borde ha insett att de uppgifter som denne har lämnat in är felaktiga eller att denne har 

underlåtit att lämna in uppgift. Vi anser att detta resulterar i att både SKV och åklagaren i sin 
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bedömning måste ta hänsyn till, samt avgöra den skattskyldiges likgiltighetsuppsåt för sitt 

handlade. Detta för att en påföljd ska kunna bli aktuell.   

 

Efter en sammanvägd bedömning anser vi att skattetillägg och skattebrott är i princip iden-

tiska med varandra då det krävs att det föreligger underlåtenhet eller felaktighet i båda förfa-

randen, för att en påföljd ska bli aktuell. Enligt vår mening har EUD, vad gäller dubbelpröv-

ningsproblematiken, haft rätt från början. Således menar vi att det från början har varit 

samma objektiva förutsättningar som prövas i båda förfarandena och därmed haft en skilj-

aktig mening med domen från 2010 då vi anser att artikel 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR 

ger vägledning för det svenska interna skattesystemet och stödjer därmed 2013 års dom. 

8.4 Införandet av regeringens förslag 

Genom ett införande av en spärreglering åsyftar regeringen att försäkra att en person inte 

kan komma att prövas för samma brott under två olika förfaranden. Införandet av förslaget 

innebär att åklagaren inte får väcka åtal om SKV har fattat beslut gällande skattetillägg i 

samma ärende. Detta införande innebär även att SKV inte får fatta beslut om skattetillägg 

där åklagaren har väckt åtal eller andra åtgärder. För att uppnå denna effekt vill regeringen 

genom regleringen uttryckligen införa felaktighet eller passivitet i regleringen som grund för både 

i skattetilläggs- och skattbrottsärenden. Det innebär att regeringen vill att spärregleringen ska 

få ett vidare tillämpningsområde än vad som finns idag. Enligt vår mening torde spärregle-

ringens mer omfattande tillämpningsområde innebära att fler förfaranden ska falla under 

denna spärr, då regeringen uttryckligen vill införa felaktighet eller passivet som ett rekvisit för att 

kunna förhindra dubbelprövning i ett så tidigt stadium som möjligt. Införandet av de nya 

rekvisiten, felaktighet eller passivitet, kan ifrågasättas, då vi i ovanstående analys konstaterat 

att svensk rätt har fungerande rekvisit som går att tillämpa. Vi anser att det föreligger exakt 

samma objektiva förutsättningar för grunden att ta ut både skattetillägg och skattebrott där-

för kan det ifrågasättas varför regeringen vill införa nya rekvisit. Enligt vår tolkning anser vi 

att rekvisitet passivitet indirekt kan få vidare tillämpningsområde än vad som faktiskt finns 

idag gällande underlåtenheten. Med detta menar vi att med underlåtenheten krävs det i be-

dömningen en faktisk omständighet som har skett, där den skatteskyldige har underlåtit att 

agera. Medan passivitet enligt vår mening kan tolkas som att det indirekt inte krävs någon 

faktisk omständighet för att den skatteskyldige ska omfattas av rekvisitet. Det kan enligt oss 

anses förvirrande för den enskilde. Således menar vi att varje skatteskyldig idag vet om att 

denne har en deklarationsskyldighet och upprättas inte deklarationen på ett korrekt sätt vet 
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den skatteskyldige att det får olika konsekvenser, beroende på felaktighetens beskaffenhet, 

såsom skattetillägg eller skattebrott. Så återigen varför ska då dessa rekvisit omformuleras?.  

 

I nuvarande lagstiftning finns inga klara riktlinjer för när en myndighet är hindrad att fatta 

beslut om skattetillägg på grund av att en annan myndighet har tagit ett ställningstagande 

avseende samma ärende. I nuvarande lagstiftning ställs inga krav på att när en myndighet 

påbörjar en utredning, ska en annan myndighet vara förhindrad att vidta ytterligare åtgärder 

i samma ärende. Detta finner vi anmärkningsvärt då det uppenbarligen skulle spara både tid 

och pengar för myndigheterna. En sådan förändring kommer ta tid att genomföra och kan 

belasta vissa myndigheter mer än andra, men skulle resultera i ett effektivt system ur ett lång-

siktigt perspektiv. 

 

Att införa en spärr med effekten att förhindra att ett förfarande kan komma att prövas två 

gånger, är enligt vår mening till viss del befogat. Vi anser att en tillfällig spärr bör införas vid 

väckt åtal då åklagaren i sin process gått tillräckligt långt för att denna spärr ska bli aktuell för 

SKV. Med detta sagt delar vi regeringens mening avseende att spärren ska verka när åtal har 

åberopas å åklagarens vägnar och därmed ska inga möjligheter finnas för ett eventuellt skat-

tetillägg av SKV. Det är befogat att spärren ska bli aktuell när åklagaren påbörjar sin utred-

ning då åklagarens utredning är en mer långtgående process. 

 

Vad gäller spärrande verkan avseende skattetillägg, inträder den inte förrän SKV har fattat 

ett faktiskt beslut om att skattetillägg ska tas ut. Detta innebär att SKV:s övervägande inte 

har samma verkan som en slutlig bedömning. SKV:s agerande har en mer långtgående spärr-

verkan, vilket innebär att det tar längre tid innan den träder i kraft, till skillnad från åklagarens 

åtalsprocess. Vi anser att detta kan vara motiverat då åklagaren har fler moment och faktorer 

att ta hänsyn till samt att processen är mer komplicerad i jämförelse med skatteverkets ut-

redning. Vi anser att skillnaden i spärrverkan vad gäller dessa myndigheter är motiverad. 

 

Vi har tidigare konstaterat att bedömningen av skattetillägg och skattebrott generellt är den-

samma. Med detta sagt menar vi att regeringen kanske bör utreda var förfarandet ska prövas 

i första hand. Lösningen på detta kan enligt regeringen vara att införa spärreglering vilket vi 

kan anse vara befogat till viss del. 
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Detta flödesschema illustrerar regeringens förslag: 

 

Uppgiftsskyldighet Beslutsstadiet  Spärreglering  Åklagare Fängelse 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftsskyldighet: Den skatteskyldige är i sin deklaration skyldig att lämna uppgifter och 

ansvarar för att dennes uppgifter är riktiga enligt SFL:s bestämmelser. Då denne har bevis-

börda för att styrka sitt påstående i sin deklaration. 

Beslutsstadie: SKV kontrollerar att uppgifterna är korrekta ur ett objektivt perspektiv. Vid 

oriktiga uppgifter ska SKV konstatera att det föreligger felaktighet eller underlåtenhet i den 

lämnade deklarationen. Vi återgår till vårt exempel i avsnitt 8.3 avseende resekostnaderna, 

där SKV konstaterade att det förelåg felaktigheter då Kalle har yrkat avdrag om 15 000 kr 

som han inte har rätt till. Effekten av detta är att för låg skatt har påförts. I detta stadie har 

SKV uppmärksammat att det föreligger felaktighet och underlåtenhet, vilket innebär att brot-

tet är fullbordat.  I SKV:s beslut ligger inte deklaration som grund för beslutet om brott eller 

om skattetillägg ska påföras, då deklarationen innehåller felaktiga uppgifter. SKV grundar 

istället sitt beslut på andra uppgifter och kontrollmaterial som SKV har tillgång till. SKV 

bedömer i första ledet vilken dignitet brottet har, för att sedan bedöma brottets storlek. Anses 

brottet vara av en allvarligare dignitet och att beloppet uppgår till över två prisbasbelopp192 

överlämnas handläggningen till åklagaren, vilket tidigare var ett prisbasbelopp. 

                                                 
192 Rabe, Gunnar, ”Skattelagstiftning 15:1- lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2015”, ett 

prisbasbelopp år 2015 uppgår till 44.500 kr. s 1057. 

 

SFL:s bestämmel-
ser  

Kontrollmaterial 

SKV beslutar om 

uppg. är bristfällig el-
ler felaktig  

Förundersökning 
med objektiva och 
subjektiva rekvisit 

6 mån upp till 
6 år. 

Förvaltningsdomstolar får bara på-
föra skattetillägg om det ej förelig-

ger skattebrott 

 

Allmänna domstolar ska påföra 
skattetillägg enl. förvaltningsrätts-

liga regler + brottet ska bedömas ur 
straffrättsliga regler 
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Spärreglering: Enligt regeringens förslag är tanken med spärregleringen att införa en “spärr” 

som utgör ett hinder för andra myndigheter att vidta ytterligare åtgärder då en annan myn-

dighet prövar saken i fråga. Denna effekt ska då träda i kraft när SKV har fattat ett beslut 

om skattetillägg, vilket innebär att åklagaren inte har en möjlighet att pröva saken i frågan 

avseende skattebrott. För att spärren ska få en så effektiv verkan som möjligt vill regeringen 

att SKV ska göra en bedömning både ur ett subjektivt och objektivt perspektiv. Detta innebär 

att SKV gör en bedömning om brott föreligger i samband med skattetillägg för att sedan föra 

handläggningen vidare till åklagarmyndigheten. Spärregleringen har endast en spärrande ver-

kan i de fall SKV gör en slutlig bedömning. Domstolen är förhindrad att pröva åtal eftersom 

åklagaren också är det. Om åklagare istället har inlett en åtalsprövning och tagit ställning i 

frågan ska SKV inte ha möjligheten att förelägga om skattetillägg. 

Åklagaren: Om SKV har anmält ett skattebrott till åklagaren ska en förundersökning inledas, 

där både de objektiva och subjektiva rekvisiten ska bedömas. 

Fängelse: Vid en fällande dom kan detta förfarande leda till fängelse för den skatteskyldige. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att införandet av en spärreglering gentemot åklagaren och SKV 

till viss del kan anses vara befogat. Vad gäller SKV:s ansvarsområde anser regeringen att SKV 

ska beakta både de objektiva och subjektiva omständigheterna, vilket enligt vår mening kan 

försvåra den skatterättsliga processen. Med detta sagt menar vi att SKV i sin bedömning 

endast ska utgå från de faktiska omständigheterna ur ett objektivt perspektiv. SKV:s anmäl-

ningsskyldighet träder i kraft då den skatteskyldiges felaktighet eller underlåtenhet är av all-

varlig karaktär och då ska SKV överlämna ärendet till åklagare, vilket leder till en spärrverkan 

gentemot SKV. Ytterligare anledning till att SKV bör hålla sig till de objektiva förutsättning-

arna är att SKV inte har rätt till att hålla förhör med den enskilde. Vilket enligt vår mening 

kommer att försvåra möjligheten till att utreda de subjektiva rekvisiten. Detta kan komma att 

resultera i gränsdragningsproblem mellan skatteutredning och brottsutredning.  

 

Vi anser att man bör införa tydligare instruktioner, gällande informationskrav, för SKV vid 

överlämnandet av ärendet till åklagaren. Där åklagaren måste upplysas hur förfarandet har 

bedömts i avseende den här omständigheten när den behandlades under det administrativa 

förfarandet. Dessa instruktioner borde införas i SkBrL:s bestämmelser där åklagaren måste 

upplysa domstolen hur förfarandet har bedömts i ett tidigare skede. I de fall då åklagaren 

väljer att lägga ner åtalet på grund av bristfällig bevisning och således inte kan uppfylla de 

subjektiva rekvisiten, ska ärendet inte kunna återgå till SKV. Regeringen anser därför i sitt 
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förslag att allmän domstol ska kunna påföra skattetillägg enligt förvaltningsrättsliga regler. 

Enligt vår mening torde detta förfarande, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, få motsatt effekt, 

alltså att ett nedlagt åtal vinner laga kraft. Vilket i sin tur innebär att det enda sättet för att 

kunna pröva detta förfarande på nytt krävs ansökan om resning. Problematiken uppstår då 

domstolen anser att åklagaren inte kan väcka åtal då förfarandet redan har vunnit laga kraft. 

Effekten ska uppstå även i de fall SKV har påfört skattetillägg, vilket innebär att det ska ses 

som ett hinder för att eventuella nya prövningar, hos åklagare, avseende samma brott ska 

kunna ske.  

 

Vi anser att regeringens förslag avseende det samlade sanktionsförfarandet, kan bidra till ne-

gativa konsekvenser då arbetsuppgifterna för de olika myndigheterna blir för komplexa. Vi-

dare anser även Jusek i sitt remissyttrande avseende det samlade sanktionsförfarande att det 

finns skillnader på bevismaterial och underlag som kan eller får åberopas i respektive process.  

 

Enligt både vår mening, och även Juseks, kan förslagets grundtanke om att stärka rättssäker-

heten i skatteförfarandet resultera i motsatt effekt. Ett av argumenten för detta är att infö-

randet av förslaget kan komma att resultera i att åklagarens arbetsbörda blir mer omfattande. 

Då frågan ska prövas i samma förfarande med hänsyn till både de straffrättsliga och skatte-

rättsliga avvägningarna. Detta leder till att stora krav kommer att ställas på åklagaren, då 

dennes uppgift blir att undvika otydligheter i handläggningen samt att tydliggöra för den 

enskilde hur dessa förfaranden förhåller sig till varandra. Med detta sagt som grund anser vi 

att en eventuell lösning torde vara att införa tydliga justeringar i de aktuella lagarna, för att 

underlätta arbetsbördan för de berörda myndigheterna. Vad gäller prövning i domstol har 

det även belysts att ett samlat sanktionsförfarande kan komma att leda till att förundersök-

ningens fokus till största del kommer att gälla beloppets storlek. Anledningen till att detta 

har påpekats är för att avgörandet för skattetillägg beror på storleken. Detta resulterar i att 

förundersökningar och rättegångar blir mer utdragna och omfattande då fler uppgifter måste 

beaktas. Genom detta finns det en risk att förslaget inte överensstämmer med önskemålet 

avseende effektivisering i processföringen då åklagarens arbetsbörda kommer bli mer tidskrä-

vande. 

 

SKV har i sitt remissyttrande vidare påpekat att passivitetsrätten kan komma att påverkas då 

ingen tydlig gränsdragning görs mellan en skatteutredning och en brottsutredning. Det torde 
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resultera i att det finns en risk till att passivitetsrätten kan komma att påverkas. Passivitets-

rätten innebär den enskildes rätt till en rättvis rättegång, vilket enligt vår mening kan komma 

att äventyras då förfaranden kan komma att få olika utfall beroende på vilken av allmän- eller 

förvaltningsdomstol som prövar målet i frågan. Genom att den enskilde har rätt till en rättvis 

rättegång kan detta resultera i att det uppstår en likabehandlingsproblematik avseende när ett 

skattebrott ska behandlas tillsammans med ett skattetillägg i den allmänna domstolen.  

 

Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att ett förfarande ska så långt som de är möjligt be-

handlas i den mån de kan bedömas på samma sätt. Vid ett införande av förslaget avseende 

samlat sanktionsförfarande kan detta resultera i olika bedömningar avseende samma typ av 

ärende då förvaltningsdomstolar och allmän domstolar kan komma att bedöma skattetilläg-

get olika. Detta torde innebära att det kan uppstå en risk att man kan komma att strida mot 

denna grundprincip. Det kan ifrågasättas vilken praxis man tar hänsyn till vid ett aktuellt 

problem då båda instanserna är likvärdiga enligt det svenska rättssystemet. Det kan i sin tur 

leda till en motsatt effekt än vad regeringen åsyftar med förslaget då det kan komma att 

uppstå en rättsosäkerhet. Med förslaget menar regeringen att i de fall allmän domstol har i 

uppgift att bedöma ett skatterättsligt ärende, ska allmän domstol följa de förvaltningsrättsliga 

reglerna för att bedöma likvärdigt som förvaltningsdomstol, vilket vi kan anse som ett fun-

gerande sätt rent teoretiskt. Det kan dock komma att föranleda tillämpningssvårigheter då 

det kan uppstå tolkningsproblem i praktiken. Sammanfattningsvis anser vi att det kan komma 

att uppstå en risk att utgången av praxis, avseende skattetillägg, inte blir enhetlig. Det innebär 

i sin tur att praxis kommer att utvecklas i två olika domstolar, allmänna domstolar och för-

valtningsdomstolar, avseende skattetillägg, vilket kan resultera i att likabehandlingsproblema-

tik kan uppstå i svensk rätt. Eftersom i de fall både skattetillägg och skattebrott blir aktuellt 

ska detta bedömas i allmän domstol och i de fall endast skattetillägg blir aktuellt, ska de i 

vanlig ordning bedömas i förvaltningsdomstol. Problemet som uppstår är att bedömningarna 

avseende skattetillägg kan komma att bli olika, vilket resulterar i att vi får olika praxis som i 

framtiden kan leda till en rättsosäkerhet då vi inte vet vilken praxis som står över den andra. 

Förvaltningsrättsliga domstolar har en längre erfarenhet vad gäller skatterättsliga frågor då 

det ligger inom deras ansvarsområde och har därmed mer kunskap. Vid ett samlat sanktions-

förfarande kan detta innebära olika bedömningar vid allmän domstol och förvaltningsdom-

stol då allmän domstol inte har skattetillägg som deras huvudsakliga ansvarområde. Enligt 

vår uppfattning borde skattetillägg bedömas i förvaltningsrättsliga domstolar och skattebrott 

bedöms i allmän domstol eftersom att det annars kan resultera i en rättsosäkerhet då ett 
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nedlagt åtal vinner laga kraft. Slutligen anser vi att skattetillägg ska bedömas av SKV utifrån 

de objektiva kriterier och att ett sådant förfarande ska vara av en mindre karaktär till skillnad 

från skattebrottet som ska behandlas av åklagaren i allmän domstol då den skattskyldige har 

lämnat in en felaktig uppgift eller underlåtit att lämna in en uppgift som är av en allvarligare 

karaktär. Enligt vår mening borde ett samlat sanktionsförfarande inte införas på grund av det 

ovan anförda. 

 

Avslutningsvis illustrerar bilden nedan vår föreslagna lösning på denna dubbelprövningspro-

blematik:  

 

Uppgiftsskyldighet Beslutsstadiet  Spärreglering  Åklagare Fängelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFL:s bestämmel-
ser  

Kontrollmaterial 

SKV beslutar om 

uppg. är bristfällig eller 
felaktig  

Förundersökning 
med objektiva och 
subjektiva rekvisit 

6 mån upp till 
6 år. 

Förvaltningsdomstolar 

ska bara bedöma skattetillägg 

Allmänna domstolar 

ska bara bedöma skattebrott 
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9 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att i första hand belysa dubbelprövningsproblematiken kring skat-

tetillägg och skattebrott ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Bedömningen har gjorts mot bak-

grund av regeringens förslag avseende ett införande en spärreglering samt ett samlat sankt-

ionsförfarande. För att få en förståelse kring var problematiken bottnar i har vi med hjälp av 

rättspraxis försökt tydliggöra detta, då vi anser att skattetillägg och skattebrott i grunden är 

identiska. Med detta sagt anser vi att EUD har varit korrekta i sin bedömning avseende dub-

belprövningsproblematiken från första början.  

 

När den skatteskyldige har lämnat en oriktig uppgift bedöms denne på samma grunder i båda 

förfarandena. Vi anser att vid ett skattetillägg bedöms förfarandet genom att se var felaktig-

heten eller underlåtenheten uppstår för att få ett skattetillägg. Detta gäller även i de fall ett 

skattebrott blir aktuellt, då SKV/åklagaren tar rekvisiten felaktighet eller underlåtenhet i be-

aktan. Således kan detta påstående stärkas genom utredningen som har utförts, då vi generellt 

anser att beviskraven i dessa två förfaranden är mer eller mindre densamma.  Efter att ha 

utrett regeringens förslag kan vi tycka att en spärreglering kan komma att vara en framtida 

lösning avseende dubbelprövningsproblematiken men att denna än idag behöver en mer 

djupgående utredning då vi anser att den är otydlig och ger bristande vägledning. Vad gäller 

det samlade sanktionsförfarandet har vi skiljaktiga meningar. Vi anser att ett samlat sankt-

ionssystem inte kan vara en framtida lösning då detta enligt vår uppfattning inte kommer att 

stärka rättssäkerheten.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att detta förslag för tillfället brister på många punkter och därför 

kan komma att påverka andra rättsområden. En mer ingående utredning behövs således för 

att kunna stärka den framtida rättssäkerheten i det svenska samhället. 
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Källförteckning 
 

EU 

Offentligt tryck 

Den Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (Europeiska unionens of-
ficiella tidning) 2012/C 326/02 Artikel 50 Publicerad 26 oktober 2012 utfärdat av Med-
lemsstater., se nedan http://juri-
dik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/1783256/1?frt=Europeiska+union-
ens+stadga+om+de+grundläggande+rättighet-
erna.&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=27-1-2005, nedladdad 2015-02-10 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna., se nedan http://juri-
dik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/529692/1?versid=146-1-2005#SFS1994-
1219_BIL1, nedladdad 2015-02-10 

 

EU praxis 

Europadomstolen 

Phillips mot Förenade konungariket ansökan nr. 41087/98, dom av den 5 juli 2001. 

Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, dom av den 23 juli 2002. 

Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 36985/97, dom av den 23 juli 2002. 

Manasson och Sverige, ansökan nr. 41265/98, dom av den 8 april 2003. 

Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, dom av den 14 september 2004. 

Nilsson mot Sverige, ansökan nr. 73661/01, dom av den 13 december 2005. 

Maszni mot Rumänien, ansökan nr. 59892/00, dom av den 21 september 2006. 

Edsbergs Taxi AB mot Sverige, ansökan nr. 44298/02, dom av den 17 juni 2008. 

Carlberg mot Sverige, ansökan nr. 9631/04, dom av den 27 januari 2009. 

Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom (Grand Chamber) av den 10 febru-
ari 2009. 
 

EU-domstolen 

Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013, ej 
ännu publicerad i rättsfallssamlingen. 

 

http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/1783256/1?frt=Europeiska+unionens+stadga+om+de+grundl%C3%A4ggande+r%C3%A4ttigheterna.&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=27-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/1783256/1?frt=Europeiska+unionens+stadga+om+de+grundl%C3%A4ggande+r%C3%A4ttigheterna.&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=27-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/1783256/1?frt=Europeiska+unionens+stadga+om+de+grundl%C3%A4ggande+r%C3%A4ttigheterna.&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=27-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/1783256/1?frt=Europeiska+unionens+stadga+om+de+grundl%C3%A4ggande+r%C3%A4ttigheterna.&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=27-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/529692/1?versid=146-1-2005%23SFS1994-1219_BIL1
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/529692/1?versid=146-1-2005%23SFS1994-1219_BIL1
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/529692/1?versid=146-1-2005%23SFS1994-1219_BIL1
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Svenskt offentligt tryck 

Lagstiftning 

Rättegångsbalk (1942:740) 

Brottsbalk (1962:700) 

Skattebrottslagen (1971:69) 

Regeringsform (1974:152) 

Lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar m.m. 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

 

Förordning 

Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 

 

Förarbeten 

Prop. 1971:10 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag m.m. 

Prop. 1991/92:43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt 
m.m. 
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Prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. 

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

Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet.  

 

Praxis 

Högsta domstolen 

NJA 1981 s.277. 

NJA 2000 s. 622. 

NJA 2004 s. 840. 

NJA 2010 s. 168 I II. 

NJA 2010 s. 306. 

NJA 2013 s. 502. 
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Offentligt tryck 

Lag (2015:000) om talan om skattetillägg i vissa fall. 

Regeringen, ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”, 
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Skatteverket, ”Våra uppgifter”, se nedan https://www.skatteverket.se/omoss/omskatte-
verket/varauppgifter/varauppgifterpalattsvenska.4.7856a2b411550b99fb7800086531.html, 
nedladdad 2015-02-10 

Statens offentliga utredningar 2013:62, ”Förbud mot dubbla förfarande och andra rättssä-
kerhetsfrågor i skatteförfarandet”, Stockholm 2013  

Åklagarmyndigheten, ”Strafföreläggande”, se nedan 
http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Strafforelaggande/, nedladdad 
2015-02-12 

Åklagarmyndigheten, ”Åklagaren väcker åtal”, se nedan 
http://www.aklagare.se/Lattlast/Vad-gor-en-aklagare/Atal/, nedladdad 2015-02-12 

 

Remissyttrande  

Advokatsamfundets yttrande meddelat 2014-12-18 med diarienummer R-2014/2076 ”Ut-
kast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 
(Fi2014/4044)”, se nedan https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsam-
fundet_sv/Remissvar/492968_20141218143640.pdf nedladdad 2015-02-23 

Jusek yttrande meddelat 2014-12-16 till Finansdepartementet med diarienummer 
2014/4044, Hedberg, Anders och Rydberg, Yngve, ”Dubbelprövningsförbudet och andra 
rättssäkerhetsfrågor (Dnr Fi2014/4044)”, se nedan https://ju-
sek.se/Documents/PDF/Remissyttrande_dubbelprovning.pdf nedladdad 2015-02-26 

Skatteverkets yttranden meddelat 2014-12-15 med diarienummer 131-640218 -14/112  
”Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i 
Skatteförfarandet (Fi2015/4044), se nedan 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/remissvar2014/13164021814112
.5.3f4496fd14864cc5ac9107cb.html nedladdad 2015-02-18 
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