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Sammanfattning 

Regeringen har i Skatteförfarandelagen (2011:1244) valt att ta bort den tidigare 

skattenämnden för att istället ersättas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Den 

tidigare skattenämnden var en nämnd bestående av lekmannaledamöter och med en 

ordförande som var tjänsteman inom Skatteverket. Nämnden huvudsakliga uppgift var 

att fatta beslut inom beskattningsärenden i vissa förutbestämda fall. Det var även ett 

sätt att ge allmänheten insyn i det dagliga arbetet i Skatteverket för att stärka 

förtroendet för myndigheten men även ge allmänheten ett sätt att påverka 

Skatteverkets beslut.  

I skatteförfarandelagen har regeringen valt att istället för skattenämnden införa en 

särskilt kvalificerad beslutsfattare. Motiveringen till skattenämndens avskaffande var 

att lekmannaledamöterna saknade tillräcklig kunskap i beskattningsområdet på grund 

av att lagstiftningen blev allt mer komplicerad och därför krävdes förkunskaper inom 

ekonomi och juridik för att ledamöterna skulle kunna bidra med högre kvalité i 

beslutsfattandet. Det fanns även ett behov av att effektivisera ärendehanteringen av 

Skatteverket samtidigt som kvalitén på besluten och rättssäkerheten skulle öka. Den 

särskilt kvalificerade beslutsfattaren är en tjänsteman på Skatteverket som hade flera 

års erfarenhet av arbete inom området beskattning. Besluten som tidigare togs av 

skattenämnden skulle nu istället tas av den särskilt kvalificerade beslutsfattaren.  

En del kritik har framförts rörande den nya beslutsordningen bland annat bristen på 

insyn i myndigheten som skattenämnden tidigare stod för. Det fanns också kritik 

rörande vilka former av ärenden som skulle tas upp av den särskilt kvalificerade 

beslutsfattaren.  
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Abstract 

In this thesis I will examine what the effects that the introduction of the “särskilt 

kvalificerade beslutsfattare” have had on the rule of law and the efficiency of the ad-

ministration procedure at the Swedish tax agency. Before the introduction of the sär-

skilt kvalificerad beslutsfattare there was a group called the “skattenämnd” that was 

the deciding body in some different areas of the taxation procedure. The group was 

put together with one chairman that was a public official working at the Swedish tax 

agency and the rest was members of the general public. It was put together this way to 

give the public a way to influence the government agency in its daily work and also to 

give transparency towards the public.  

Although the concept of the särskilt kvalificerad beslutsfattare is fairly new, the discus-

sion on replacing the skattenämnd have been held for many years. This since the role 

of the skattenämnd have changed and is no longer fulfilling the purpose that it set out 

to do. It was in the law skatteförfarandelagen that officially replaced skattenämnden 

with the SKB. The purpose was to make the administration procedure shorter while 

keeping the quality of the decisions as good or better than they were before. To be-

come an SKB you have to be an official at the Swedish tax agency with several years 

of experience in the field of taxation.     

There have been some criticism that have been raised since the change in the decision 

making process with the introduction of the särskilt kvalificerad beslutsfattare. Some 

criticize what forms of decision making that the särskilt kvalificerad beslutsfattare 

should be involved in and that there is now a lack of insight from the public in the 

government agency when skattenämnden was removed.        
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Förkortningslista 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om att det i varje skattekontor ska finnas en 

skattenämnd.1 Skattenämndens hade till uppgift att avgöra i skatteärenden som avsåg 

omprövning av en tvistig fråga som nämnden inte tidigare hade prövats, skälighets- och 

bedömningsfrågor av väsentlig ekonomisk betydelse för den skatteskyldige samt ärenden 

som av skärskild anledning bör prövas av nämnden.2 

Med införandet av skatteförfarandelagen 2011:1244 (SFL) den 1 januari 2012 avskaffades de 

tidigare skattenämnderna mot att beslut istället ska kunna tas av tjänstemän på Skatteverket. 

Skälen som uppgavs för avskaffandet av skattenämnderna var att skattenämnden hade 

förlorat sin giltighet med det förändrade arbetssättet som Skatteverket nu arbetade under. 

De fanns inte längre något behov av lekmän som ska bidra med person- och lokalkännedom 

när Skatteverkets arbetssätt har ändrats så att beslut inte längre alltid fattades där den 

skattskyldige personen är bosatt.  

Den allt mer komplicerade och omfattande skattelagstiftningen har också bidragit till att det 

ställs allt större krav på kunskaper inom ekonomi eller juridik för att på ett tillfredställande 

sätt kunna sätta sig in i det enskilda ärendet. Möjligheten för skattenämnden att öka kvaliteten 

i beslutsprocessen och påverka innehållet har därmed blivit mindre. Skattenämndens 

inflytande är i realiteten mycket begränsat. Skattenämnden har till viss del bidragit till 

allmänhetens insyn i Skatteverkets verksamhet men insynen har varit begränsad till endast 

den del av beslutsfattandet som nämnden har deltagit i, övriga delar av verksamheten har 

skattenämnden varken insyn i eller inflytande över. Värdet av allmänhetens insyn i 

Skatteverkets arbete är inte tillräckligt för att motivera skattenämndens roll i verksamheten 

längre.3 

Istället för de tidigare skattenämnderna ska nu en skärskilt kvalificerad beslutsfattare pröva 

de frågor som tidigare skattnämnden har beslutat i. Enligt SFL ska en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare pröva frågor om den som beslut gäller har begärt omprövning eller överklagat 

                                                 
1 2 kap 1 § 2 st Taxeringslagen. (1990:324) 

2 2 kap 4 § Taxeringslagen. (1990:324) 

3 Prop. 2010/11:165 s. 584. 
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utgången av Skatteverkets beslut, omständigheter och bevis som åberopas och inte tidigare 

provats vid omprövning eller om en fråga ska prövas i sak men även om prövningen inte är 

enkel.4 

Avskaffandet av skattenämnderna skulle enligt Skatteverket innebära att beslutsprocessen i 

ärenden skulle kunna påskyndas vilket också skulle förbättra handläggningstiderna. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) ansåg att dock att förtroendet för Skatteverkets beslut är 

viktiga för välfärdens finansiering och att om skattenämnderna försvinner så minskar 

kontaktytan på lokal nivå mellan myndigheten och samhället. LO var för en avveckling av 

skattenämnderna i sin nuvarande form men att de måste ersättas av nya organ på 

Skatteverkets lokala nivå som inte skulle ha någon beslutande roll utan enbart med 

allmänhetens insyn som huvudsyfte.5   

1.2 Syfte och avgränsning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda om avskaffandet av skattenämnderna och 

införandet av särskilt kvalificerad beslutsfattare har bidragit till den rättssäkerhet och 

effektivisering som lagstiftaren avsåg. 

1.2.2 Avgränsning 

Fokus för uppsatsen kommer att ligga kring intern svensk skatterätt eftersom EU-rätt samt 

andra länders nationella rätt inte har några liknande bestämmelser och är därför inte bidrar 

till att besvara frågeställningen.  

I andra kapitlet där jag går igenom delar av taxeringslagen kommer jag endast att behandla 

de delar som innefattar skattenämnden eftersom det endast är de delar som är av värde för 

uppsatsen. De ger en bättre förståelse för läsaren kring hur den tidigare skattenämnden ingick 

i beslutsordningen samt vilket syfte den uppfyllde. 

Jag kommer att gå igenom tillämpliga delar av lagstiftningen i SFL eftersom det enligt 

rättskällehierarkin är den primära källan till gällande rätt inom ämnet. Jag kommer endast att 

                                                 
4 66 kap 5 § Skatteförfarandelagen 2011:1244. 

5 Prop. 2010/11:165 s. 585.  
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gå igenom de delar som rör särskilt kvalificerade beslutsfattare eftersom de endast är den 

delen som är relevant för uppsatsens syfte.  

Jag kommer endast ta upp den praxis som behandlar liknande fall med skattenämnd och 

särskilt kvalificerad beslutsfattare eftersom det blir mest relevant för analysen hur 

domstolarna har tolkat den nya lagstiftningen i liknande fall. Om äldre praxis inte har någon 

liknande dom som gäller särskilt kvalificerad beslutsfattare kommer jag inte att redogöra för 

det i uppsatsen. 

1.3 Metod 

Jag kommer att använda mig av en traditionell rättsdogmatisk metod vilket innebär att jag 

kommer att utgå från rättskällorna för att fastställa gällande rätt i området.6 Rättskällorna 

kommer att behandlas enligt rättskällehierarkin vilket innebär att lagstiftning, förarbeten, 

praxis samt doktrin kommer att användas i den ordningen.  

Jag kommer gå igenom de olika paragraferna i SFL och taxeringslagen som behandlar 

skattenämnden och särskilt kvalificerad beslutsfattare då de krävs för att få en grundförståelse 

kring hur arbetssättet är lagstiftat samt de befogenheter som erhölls genom lag. För 

redogörelsen av SFL och gällande rätt kommer jag att använda en deskriptiv metod. I 

taxeringslagen kommer jag göra en rättshistorisk tillbakablick för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse kring vad skattenämnden var och hur dess arbete gick till då det är 

viktigt att förstå för att kunna bedöma skillnaderna i rättssäkerhetssynpunkt. 

Då rättsområdet är relativt oprövat kommer jag med en deskriptiv metod redogöra för 

relevant praxis i området, detta för att ge läsaren en bild av hur domstolen har tolkat de 

aktuella lagrummen och ge en bild av förändringen som har skett i tolkningen med införandet 

av en särskilt kvalificerad beslutsfattare.  

Doktrin kommer att användas då det krävs för att ge en djupare beskrivning kring hur 

skattnämnderna och särskilt kvalificerad beslutsfattare arbetar då förarbetena inte redogör 

för det internt utarbetade arbetssättet hos Skatteverket.  

Jag kommer även använda mig av de olika remissvaren från olika organisationer och 

myndigheter och utreda de olika synpunkterna som inkommit kring avskaffandet av 

                                                 
6 Lehrberg, B. (2010). Praktisk juridisk metod. (6., [uppdaterade och omarb.] uppl.) Uppsala: Institutet för bank- 

och affärsjuridik (IBA). s. 26. 
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skattenämnderna och införandet av särskild kvalificerad beslutsfattare.  Detta för att ge en 

bild av hur mottagandet var av införandet av en särskilt kvalificerad beslutsfattare samt att 

belysa den kritik som framfördes kring förslaget. Remissvarens rättskällevärde är inte av 

något betydande värde men det är viktiga för att förstå hur olika organisationer såg på 

förslaget något som är viktigt för den senare analysen. Jag kommer även att behandla de 

artiklar som har tagit upp avskaffandet av skattenämnderna och införandet av en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare och hur detta har påverkat rättsäkerheten och effektiviteten i 

Skatteverkets arbetssätt. Artiklarna ger en bild av hur mottagandet var från verksamma 

jurister i området och belysa vissa viktiga problemområden. Artiklar är i sig inte rättskällor 

av betydande värde men med tanke på att ämnet är tämligen outforskat kan artiklar vara en 

bra vägvisare till frågeställningens analys.  

1.4 Disposition 

I varje kapitel har jag valt att börja med en kort inledning för att leda in läsaren till varje 

kapitel för att förenkla övergångarna mellan varje. I slutet av varje kapitel kommer jag även 

ha en sammanfattning av kapitlet. Detta för att underlätta för läsaren om vad som är viktigt 

att ta med sig till den senare analysen samt slutsatsen.  

Min uppsats består av sex stycken kapitel. I det första kapitlet kommer jag behandla ämnets 

bakgrund, syfte, avgränsning, metod samt disposition.  

I uppsatsens andra kapitel kommer jag att beskriva skattenämnden, dess uppkomst och syfte, 

även hur de var sammansatta och vilka deras främsta uppgifter var. Jag kommer även ge 

exempel på fall där skattenämnden var involverad. Jag kommer även att gå igenom tidigare 

undersökning som har gjorts kring skattenämndens arbete. Detta för att ge läsaren en bättre 

förståelse för vad skattenämnden var och hur deras arbete påverkade beslutsordningen hos 

Skatteverket.  

I det tredje kapitlet kommer jag att redogöra för vad den nya lagstiftningen i SFL som 

behandlar särskilt kvalificerade beslutsfattare och deras tilltänkta roll i den nya 

beslutsordningen. För att ge läsaren en bild av hur en särskilt kvalificerad beslutsfattare 

uppgifter och arbete skiljer sig från den tidigare skattenämnden.  

Jag kommer i fjärde kapitlet gå igenom den kritik som har riktats mot den nya 

beslutsordningen där en särskild kvalificerad beslutsfattare ska pröva frågor, istället för den 

tidigare skattenämnden. 
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I det femte kapitlet kommer jag att gå igenom relevant praxis i området genom att göra en 

beskrivning av relevanta rättsfall. Jag kommer fokusera på hur domstolen har bedömt 

liknande fall när den har behandlat skattenämnd och senare särskilt kvalificerad 

beslutsfattare.  

Sjätte kapitlet kommer att innehålla analys samt slutsats som sammanfattar det som tagits 

upp tidigare i uppsatsen.  
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2 Skattenämnden 

2.1 Inledning 

Den tidigaste form av skattenämnd som går att hitta kommer från 1700-talet. Skattskyldiga 

fick då sin taxering bestämd av särskilda edsvurna taxeringsmän. Grunden för taxeringen då 

var de skattskyldigas egna uppgifter men även taxeringsmännens personkännedom. 

Beskattningen skedde genom årliga beviljningar i ett system som levde kvar ända fram till 

1900-talet. Bristen på uppgifter från den skattskyldige blev ett allt större problem och ledde 

fram till den allmänna deklarationsplikt som infördes i 1902 års taxeringsreform,7 vilket 

innebar att beskattning enligt modern mening inte förekom förrän 1900-talets början.8  

2.2 Skattenämndens uppkomst 

Skattenämnden hade sitt ursprung ur taxeringsnämnden vilken var en nämnd som tillsattes 

1907.9 Taxeringsnämndens främsta uppgift var då att verkställa taxering av skattskyldigas 

inkomst, förmögenhet men även att fastställa fast egendoms värde.10 Det fanns även olika 

typer av taxeringsnämnder som exempelvis behandlade beskattning av andra skattskyldiga 

än fysiska personer som dödsbon eller familjestiftelser.  

Taxeringsnämnden var inte en del av Skatteverket utan var istället en egen myndighet. 

Utrednings- och kontrollfunktionerna låg då hos Skatteverket, länsstyrelserna och även i viss 

mån av Riksskatteverket samtidigt som beslutsfunktionerna sköttes av taxeringsnämnden. 

Det var ett problem att uppfylla kraven på kvalitet och likformighet från centralt håll när så 

många olika oberoende myndigheter var med i beslutsprocessen. Runt om i Sverige 

existerade 2600 taxeringsnämnder som var med i beslutsordningen vid beslut inom taxering.  

För att motverka det brister som fanns i dåvarande taxeringsorganisationen föreslogs det att 

minska antalet beslutsorgan i beslutsordningen och att knyta taxeringsnämnden närmare de 

lokala Skatteverken. Den enda möjligheten praktiskt sett för att uppnå den enighet och nära 

anknytning som eftersträvades var att skapa en beslutsordning där taxeringsnämnderna inte 

var en egen fristående myndighet utan istället ingick som en del av Skatteverkets myndighet. 

                                                 
7 Ekman, Gösta (2001): Några drag i den svenska skatteförvaltningens utveckling, Skattenytt 50 år 1951- 2001 s. 77. 

8 Ekman, Gösta (2001): Några drag i den svenska skatteförvaltningens utveckling, Skattenytt 50 år 1951- 2001 s. 76. 

9 Ekman, Gösta (2001): Några drag i den svenska skatteförvaltningens utveckling, Skattenytt 50 år 1951- 2001 s. 76. 

10 Helsingborgs stadsakriv. 



 

 
7 

På detta sätt skulle samverkan komma till stånd och öka möjligheten för att rättsenliga och 

likformiga besluts fattas i taxeringsärenden. Genom att ta in taxeringsnämnden in i 

Skatteverkets myndighetsutövning beslutas taxeringsärenden på en formell nivå endast av 

Skatteverket.  

Genom att föra över alla formella beslutsbefogenheter till Skatteverket kunde stora 

samordningsfördelar uppnås. De skulle därmed göra att beslutsordningen blir enhetlig i 

frågor gällande beskattning, skattetillägg och pensionsgrundande inkomster (PGI). Med 

denna nya beslutsordning kunde gemensamma beslut meddelas från Skatteverket istället för 

att behöva behandlas av två myndigheter.11 

I den omgjorda beslutsordningen där taxeringsnämnden ingick i Skatteverket uppfattades det 

som viktigt att ha kvar elementet av medborgliga värderingar vilket framgår av att 

taxeringsnämnden fortfarande skulle inneha lekmän i sitt beslutsfattande. Detta för att ge 

allmänheten en insyn i verksamheten och bibehålla förtroendet för verksamheten. I den nya 

beslutsordningen fick de lokala Skatteverken uppgiften att inrätta skattenämnder där 

förtroendevalda lekmän ingick.12  

När taxeringsnämnden ingick i Skatteverkets myndighet och bytte namn till skattenämnden 

ändrades även några av funktionerna som nämnden tidigare utfört. De fanns inte någon 

anledning för nämnden att medverka i helt otvistiga ärenden som var av rutinkaraktär för 

myndigheten. Istället skulle tjänstemän själva kunna ta beslut i ärenden av rutinkaraktär. 

Skattenämnden skulle istället inrikta sig mot skälighets- och bedömningsfrågor där 

lekmännens kännedom och kunskapar skulle ge ett värde till utredningen.13  

Insyn kunde även motiveras på andra utredningar som inte i sig kräver skattenämndens 

kännedom eller kunskaper utan för att ge en insyn i verksamheten. Lekmännens deltagande 

i Skatteverkets beslut skulle även bidra till en ökad objektivitet.14 Detta för att ge möjligheten 

                                                 
11 Prop 1986/87:47 s. 119-121. 

12 Prop 1986/87:47 s. 121-122. 

13 Prop 1986/87:47 s. 121-122. 

14 Prop 1986/87:47 s. 147. 
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till kritisk granskning och även för att se över rimligheten, begripligheten och hur effektiv 

beskattningen är i de olika områdena.15  

Det var nödvändigt att avgränsa skattenämndens ärenden till omprövning och 

eftertaxeringsärenden. Detta för att inkludera de lekmän som ingick i skattenämnden 

ytterligare i beslutsfattandet kring skattefrågor. Med den nya beslutsordningen som framtogs 

så kom antalet ärenden där skattnämnden deltog att minskas till ungefär hälften sett till 

antalet ärenden som taxeringsnämnderna deltog i. Detta ska inte ses som en begränsning av 

skattenämndens inflytande utan istället som en anpassning så att skattnämndens inflytande 

fick ett mer konkret inflytande.16 Skattenämnderna skulle finnas på varje lokalt kontor vilket 

medförde en viss risk av att besluten som fattas av varje skattenämnd inte är enhetliga i sin 

bedömning. En fråga skulle kunna bedömmas på olika sätt beroende på vilken uppfattning 

den lokala skattnämnden har i frågan. För att öka rättsäkerheten och att ge lika bedömningar 

ska samråd ske mellan de olika skattenämnderna så att en tvistefråga som är gemensam för 

en eller flera skatteskyldiga ska avgöras på ett enhetligt sätt.17  

2.3 Skattenämndens sammansättning  

Som tidigare har nämnts skulle det på varje lokalt skattekontor finnas en skattenämnd, men 

även på länsskattemyndigheterna ska skattenämnden finnas. Sammanlagt finns de 144 st. 

olika skattekontor och länsskattemyndigheter. Då det tidigare hade funnits ungefär 2600 

taxeringsnämnder så skedde en märkbar minskning med införandet av skattenämnden. 

Något som även är märkbart i och med halveringen av antalet ärenden som skattenämnden 

skulle vara beslutsför inom. Beslutsordningen med färre nämnder medförde även en större 

arbetsbelastning på varje ledamot. Det var därför nödvändigt att införa en större grupp av 

lekmannaledamöter som liknande den för nämndemän i domstol. Detta för att 

arbetsbelastningen skulle minska för de olika ledamöterna genom att kontinuerligt skifta de 

olika lekmannaledamöterna som deltog i behandlingen av ärendet. Varje lekman skulle på så 

sätt delta i 10 sammanträden per år vilket sågs som en tillräcklig arbetsbelastning.18  

                                                 
15 Prop 1986/87:47 s. 121-122. 

16 Prop 1986/87:47 s. 122. 

17 Prop 1986/87:47 s. 148. 

18 Prop 1986/87:47 s. 124-125. 
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För att öka skattenämndens kompetens skulle de olika lekmannaledamöterna lämpligen ha 

olika erfarenhetsbakgrunder för att bidra som ett komplement till den fackkunskap som 

myndigheten själv har. De skulle även så långt som möjligt vara en geografisk spridning på 

de olika ledamöterna så att nämndens hela verksamhetsområde täcktes.19 Detta med tanke 

på att de lokala Skatteverken under taxeringslagen främst behandlade ärenden från sin lokala 

geografiska position istället för att vara rikstäckande som det är idag.20  

Skattenämnden skulle innehålla en ordförande, en vice ordföranden och övriga ledamöter.21 

Både ordförande och vice ordförande skulle vara tjänstemän vid Skatteverket.22 

Förordningen som ordföranden och vice ordföranden varade upp till fyra år i taget. Detta 

eftersom det ansågs som nödvändigt att ordföranden skulle besitta breda kunskapar inom 

beskattningsområdet och eftersom rekryteringen av ordförande och vice ordförande inom 

Skatteverket ansågs stärka skattenämndens nya position som en del av Skatteverket. Att 

ordföranden inte var en av de utsedda lekmannaledamöterna motiverades med att 

skattenämnden då skulle kunna domineras av den handläggare som var föredragande i 

ärendet.23 

Vid val av ledamöterna till skattenämnden vid varje skattekontor väljs de av 

landstingsfullmäktige vid landstinget där skattekontoret är beläget. Vid valet av ledamöterna 

skulle en allsidig sammansättning eftersträvas med hänsyn till ledamöternas yrke, ålder och 

kön. Valet ska även vara proportionellt till de skattekontor ledamöterna ska tillhöra.24   

För att skattenämnden skulle vara beslutsför krävdes det att ordföranden eller vice 

ordföranden och 3 ledamöter var närvarande och ense om utgången i ärendet. Gränsen för 

antalet som fick vara närvarande i skattenämnden under behandlingen av ett ärende uppgick 

till ordförande eller vice ordförande samt fem ledamöter.25 Tidigare krävdes minst fyra 

lekmannaledamöter för att skattenämnden skulle vara beslutsför men från den 1 januari 2000 

                                                 
19 Prop 1986/87:47 s. 124-125. 

20 Prop 2002/03:99 s. 213-214. 

21 2 kap 5 § Taxeringslagen. (1990:324) 

22 2 kap 6 § Taxeringslagen. (1990:324) 

23 Prop 1986/87:47 s. 125. 

24 7 kap 5 § Taxeringslagen. (1990:324) 

25 2 kap 7 § Taxeringslagen. (1990:324) 
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ändrades antalet till tre stycken. Anledning till minskningen av antalet lekmän som skulle 

delta för att nämnden skulle vara beslutsför var att sammanträden var tvungna att ställas in 

på grund av att skattenämnden inte kunde uppnå beslutsförhet eftersom de inte uppgick i 

rätt antal lekmannaledamöter. Detta ökade kostnaderna för ersättningen till 

lekmannaledamöterna och ökade kostnader för handläggning och administration för 

skattekontoren. Ändringen skulle även bidra till kortare handläggningstider på grund av 

minskade antalet inställda nämndemöten.26 

2.4 Skattenämndens beslutsprocess 

För att ett ärende ska kunna tas upp i skattenämnden krävdes det att ärendet avser 

omprövning av en tvistig fråga där nämnden inte tidigare har prövat de bevis och 

omständigheter som den skattskyldige åberopar. Även skälighets- och bedömningsfrågor 

som har väsentlig ekonomisk betydelse för den skattskyldige och om annan särskild 

anledning föreligger.27  

När det gäller frågor om skälighet som ska behandlas av skattenämnden så grundar det sig 

på beslut av Skatteverket som gäller sköns- eller skälighetsuppskattning av skattskyldiges 

inkomster eller avdrag. Vad som avses när de gäller väsentlig ekonomisk betydelse görs med 

utgångspunkt i den skattskyldiges eget förhållande. En taxerad inkomst och kapitalinkomst 

på minst 10 000 kr för en normal löntagare och ett mångdubbelt belopp för större företag 

ska normalt sätt ses som väsentlig ekonomisk betydelse i skattehänseende.28  

När det gäller frågor där av särskild anledning skattenämnden ska pröva frågan gäller 

bedömningen frågor som i sig inte är av den karaktär som nämnden ska pröva men frågan 

har betydelse i ett stort antal beskattningsärenden och bör därför genomföras med ett beslut 

från skattenämnden. Men även andra fall räknas in i vad som är särskild anledning så som 

nya skatteundandragande konstruktioner, ny lagstiftning som har ett oklart rättsläge och där 

behov av praxis är nödvändigt, ärenden som har varit under utredning från externa källor 

                                                 
26 Prop 1999/2000:6 s 57-58. 

27 2 kap 4 § Taxeringslagen. (1990:324) 

28 Handledning för taxeringsförfarandet (SKV 615) s. 68. 
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exempelvis media. Även fall då tjänstemannen och den skattskyldige har helt skilda meningar 

om ärendet och myndighetens opartiskhet kan sättas i fråga.29  

I alla ärenden som kräver beslut från skattenämnden ska det ske en föredragning av ärendet 

innan beslutet. Föredragning sker normalt av den tjänsteman som har utrett ärenden innan 

det har hamnat framför skattenämnden. I undantagsfall kan även föredragning av ärendet 

göras av ordföranden av sammanträdet.30  

Föredragningen som sker för skattenämnden ska präglas av objektivitet, koncentration och 

saklighet. Den föredragande ska redovisa all relevant information som kan vara aktuellt i 

ärendet för skattenämnden. Inledningsvis ska sakfrågan i ärendet klargöras samt en 

presentation av den skattskyldige. Därefter ska gällande rätt presenteras samt vad som 

framkommit efter tjänstemannens utredning i ärendet. Föredragande avslutar senare 

framläggningen med sin bedömning av sakfrågan och sitt förslag till beslut i ärendet. 

Ledamöterna i nämnden ges också möjligheten att ställa frågor om det aktuella ärendet till 

föredraganden.31  

Lekmannaledamöterna som ingår i skattenämnden har rätt till att få ta del av deklarationer 

och även annat material som krävs för att effektivt kunna delta i beslutsfattandet i nämnden. 

Bedöms det nödvändigt ska Skatteverket skicka ut materialet på förhand till de ledamöter 

som ska delta i skattenämnden. Om ett utskick inte är möjligt kan även materialet göras 

tillgängligt för genomläsning på myndigheten en tid före sammanträdet.32 

Den skattskyldige som ärendet i skattenämnden behandlar får muntligen lämna upplysningar 

till skattenämnden om inte särskilda skäl talar emot detta.33  Som särskilda skäl mot att den 

skattskyldige ska närvara vid sammanträdet nämns att muntliga upplysningar redan har 

lämnats till föredraganden under utredningen av ärendet och det finns anledning att tro att 

inga nya uppgifter kommer att framkomma vid den skattskyldiges närvaro utan endast avser 

                                                 
29 Leidhammar, Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och förslag, 

Svenskt näringsliv. S. 18. 

30 Handledning för taxeringsförfarandet (SKV 615) s. 43. 

31 Handledning för taxeringsförfarandet (SKV 615) s. 44. 

32 Handledning för taxeringsförfarandet (SKV 615) s. 43. 

33 3 kap 4 § Taxeringslagen. (1990:324) 
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framföra en argumentation i sakfrågan. Vid skattenämndens överläggande får inte den 

skattskyldige närvara.34 

2.5 Tidigare undersökningar kring skattenämnden 

Under 2002 gjordes en undersökning kring skattenämndernas arbete. I undersökningen har 

en enkätundersökning skickats ut till lekmannaledamöter, föredraganden och ordföranden 

vid Skatteverket i Stockholm. Svarsfrekvensen på enkäterna låg mellan 49-59% av de 

tillfrågade. Utgångspunkten för artikeln var att belysa hur lekmannainflytandet i 

skattenämnderna ser ut och även om det överensstämmer med lagstiftarens intentioner. 

Artikeln skulle även belysa om den dåvarande ordningen med lekmannainflytande kunde 

ersättas av någon annan bättre form av beslutsordning som även uppfyllde kraven med insyn 

och inflytande för medborgarna i Skatteverket.35  

Resultatet av enkäterna som skickats ut har delats upp i två delar, lekmannaledamöternas svar 

i en del samt ordföranden och föredraganden i andra delen. Frågorna som ställdes till 

lekmännen var i princip samma som till ordföranden och föredraganden.36   

Ett mål som sattes upp av förarbetena till taxeringslagen var att det skulle vara en fördelning 

av lekmän från olika åldrar för att ge en mer rättsvis bedömning och kunskap om lokala 

förhållanden. Det framgår dock av undersökningen att så inte var fallet, 65 procent av alla 

lekmannaledamöter var i åldrarna 50 - 70 år. Endast 13 procent av de tillfrågade var mellan 

åldrarna 20 – 40 år.37  

Frågan om lekmannaledamöterna hade tillräckligt med skatterättslig kunskap för att kunna 

göra en korrekt bedömning i ärendena gav helt olika svar av de olika tillfrågade. Av de 

föredragande svarade endast 24 procent att de ansåg att lekmannaledamöterna hade 

tillräckligt med kunskap. Av ordföranden var siffran lägre, endast 22 procent ansåg att 

                                                 
34 Prop 1989/90:74 s. 287. 

35 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 21-22. 

36 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 25. 

37 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 21. 
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lekmannaledamöterna hade tillräckligt med kunskap. När lekmannaledamöterna fick samma 

fråga svarade 77,5 procent av de tillfrågade att de hade bra skatterättslig kunskapsnivå.38  

På frågan om hur ofta lekmannaledamöterna hade en avvikande mening framgår det att 62,5 

procent sällan lämnar en avvikande mening.39 Något som även ordföranden anser där 100 

procent anser att lekmannaledamöterna sällan lämnar någon avvikande mening.40 Detta 

styrks vidare av en rapport från Skatteverket visar att endast vid 0,4 procent av ärendena 

lämnar lekmannaledamöterna någon avvikande mening. I Stockholm beslutade 

lekmannaledamöterna om en mer positivt bedömning för den skattskyldige än vad 

föredraganden hade föreslagit i 0,03 procent av ärendena.41  

Vidare undersöktes om det ansågs om lekmannaledamöterna fyller en viktig funktion vid 

beslutsfattande. 77,5 procent av lekmannaledamöterna ansåg att de fyllde en viktig funktion. 

Några av argumenten som lekmannaledamöterna framförde var att de tillförde en 

lokalkännedom som tjänstemännen ibland inte hade, att de olika politiska uppfattningarna i 

nämnden gjorde så att lagen följdes på rätt sätt och att ledamöterna bidrar med nya ögon på 

ett ärende.42 När ordföranden och föredragande fick samma fråga blev resultatet inte 

detsamma, 70 procent av ordförandena ansåg att lekmannaledamöterna inte uppfyllde någon 

viktig roll i beslutsfattandet. Av föredraganden var 78 procent negativt inställda till 

lekmannaledamöternas roll.43  

På frågan om skattenämnden i sin nuvarande roll borde avskaffas var dock inte ordförande 

och föredraganden lika i sina svar. 70 procent av föredraganden ansåg att skattenämnden 

borde avskaffas, även 39 procent av ordföranden tyckte att skattenämnden borde avskaffas.44 

                                                 
38 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 23. 

39 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 22-23. 

40 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 27 

41 RSV Rapport 1995:10, Förslag till förenkling av skattelagstiftningen, bilaga 2. 

42 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 25. 

43 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 27. 

44 Leidhammar , Börje (2004) Medborgarnas insyn och inflytande i Skatteverkets verksamhet – överväganden och 

förslag, Svenskt näringsliv, s. 28. 
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2.6 Avslutning 

Skattenämnden har existerat i över 100 år innan dess avveckling och har därmed haft en stor 

påverkan på den svenska skatterätten. Grunderna i skattenämndens existens har varit för 

allmänhetens insyn och medverkan i beskattningsfrågor för att öka förtroendet för 

Skatteverkets myndighetsutövning. Det har även givit allmänheten en möjlighet till att vara 

med och besluta i viktiga frågor som kring beskattning. Det ansågs även viktigt att ta med de 

olika geografiska omständigheterna som kunde vara av vikt vid ärenden kring en skattskyldigs 

beskattning. Skattenämndens arbete har under dess existens undergått vissa förändringar för 

att effektivisera beslutsfattandet vilket har givit kortare handläggningstider och även 

kostnadseffektiviseringar.  
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3 Särskilt kvalificerad beslutsfattare 

3.1 Inledning 

Införandet av en ny beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare krävde mycket 

eftertanke av lagstiftaren. Det är därför viktigt att redogöra kring hur lagstiftaren har tänkt 

kring de olika förändringarna och vad som har varit argumentationen kring varför de olika 

förändringarna har skett. I följande kapitel kommer det redogöras för hur lagstiftaren tänkte 

och varför det krävdes en förändring i beslutsordningen.  

3.2 Skattenämndernas avskaffande 

Utredningen kring om lekmannainflytandet i skattenämnderna fortfarande behövdes utgick 

ur två perspektiv. De första var betydelsen för lekmännens medverkan i beslutsfattandet i 

det enskilda planet. Det andra var värdet med inflytande och insyn på ett mer generellt plan. 

Skattenämndernas medverkan vid beslutfattandet kring beskattning i flertalet ärenden är inte 

att likställa med att lekmannaledamöterna har stort inflytande på besluten endast för att de 

medverkar vid flera beslut.45  

En av anledningarna som uppgavs vid skattenämndens uppkomst var att lekmännen skulle 

bidra med en person- och lokalkännedom som bedömdes vara ett tillskott i bedömningen av 

de ärenden som krävde att beslut togs av skattenämnden. I det nuvarande 

beskattningsförfarandet har Skatteverkets arbetssätt förändrats på så sätt att beslut inte alltid 

fattas på det kontor där den skattskyldige är bosatt. Den person- och lokalkännedom som 

tidigare framhållits som en viktig del av vad lekmannaledamöterna bidragit till 

beslutsordningen var nu inte längre aktuell. Det framhölls även som tveksamt om sådan 

lokalkännedom ska få något inflytande till beskattningsbeslutet. Information om lokala 

omständigheter ska istället tillföras ärendet genom utredning av handläggaren och inte vid 

själva beslutsfattandet. Det löper annars en risk att subjektiva faktorer får ett inflytande och 

att lika fall bedöms olika. En sådan brist på objektivitet skulle leda till en brist i 

rättssäkerhetssynpunkt och skulle därmed inte styrka allmänhetens tilltro till myndighetens 

objektivitet.46  

                                                 
45 Prop 2010/11:165 s. 586. 

46 Prop 2010/11:165 s. 586. 
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Skattelagstiftningen idag är mer komplicerad och omfattande än tidigare det kräver en högre 

kompetens av den enskilda för att kunna sätta sig in i enskilda ärenden. Det ställs allt högre 

krav på kunskaper i ekonomi och juridik än tidigare. Den europeiska integrationen och 

internationaliseringen av skatterätt i övrigt ställer särskilt stora kompetenskrav på de personer 

som idag arbetar med skatterätt. Skatterätten idag kräver att de personer som arbetar inom 

området specialiserar sig inom olika delar av skatterätten. Denna specialisering medför en 

höjd kompetens vid ärendehantering vilket är till fördel för medborgare och företag.47 

Kraven från Skatteverket för anställning av en skattehandläggare är idag minst 180 hp.48 

Lekmannaledamöternas möjligheter att bidra med ökad kvalité i besluten och påverka 

skattenämndens beslut är därför idag mindre än tidigare. Detta bidrar till att ledamöternas 

inflytande i ärenden idag är begränsad.49 

Skattenämndens insyn i Skatteverkets verksamhet är även begränsad till de ärenden som 

behandlas av skattenämnden. De övriga delarna av Skatteverkets verksamhet har nämnden 

varken insyn eller något inflytande över. Eftersom insynen är av begränsad form och inte 

gäller Skatteverkets information, service, utformning av blanketter och handläggningstider är 

insynen inte särskilt påkallad.50  

En annan faktor som även lyftes upp var kostnaden som tillkom med skattenämnderna, 

under 2003 avsattes 38 årsarbetskrafter endast för arbete i skattenämnd. Kostnaden för 

lekmännens arvode uppgick till 4,6 miljoner kronor under 2004, under 2009 uppgick 

kostnaderna till 3,3 miljoner kronor. I den senare kostnadsberäkningen ingick inte 

reseersättningen för lekmannaledamöterna. Beräkningen gjorde att den totala kostnaden 

uppgick till samma siffra som 2004 med reseersättningen medräknad.51 

Det bedömdes härmed att skattenämndens tidigare ställning inom Skatteverket som 

allmänhetens insyn och som en form av rättssäkerhetsaspekt numera var borta och att 

skattenämnden roll i beskattningsförfarandet var överspelad. Efter utredningen föreslog 

                                                 
47 Svensk skattetidning 2004 nr 8 s. 542. 

48 Se ”Lediga jobb” Skatteverket. 

49 Prop 2010/11:165 s. 586. 

50 Prop 2010/11:165 s. 586. 

51 Prop 2010/11:165 s. 586-587. 
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regeringen att skattenämnderna skulle avskaffas för att istället ersättas med en annan form 

av kontrollelement.52     

3.3 Nya former av insyn i Skatteverket 

Sedan tidigare har det funnits s.k. Intresseråd på Skatteverkets huvudkontor där näringslivet 

har givits möjligheten att utbyta erfarenheter avseende den administrativa hanteringen av 

ärenden inom Skatteverket. Som representanter för näringslivet ingår olika 

intresseorganisationer. Mötena mellan Intresserådet och Skatteverket har upplevts som 

positiva och varit en värdefull mötesplats för näringslivet att ge sin syn på  

beskattningsförfarandets olika aspekter och därigenom ge synpunkter som påverkar 

utvecklingen. Även på Skatteverkets lokala kontor har det prövats olika former av insyn och 

dialog med representanter för näringslivet och medborgare. Erfarenheterna från de olika 

former av insyn som har prövats har varit uteslutande positiva. En form av Intresseråd som 

ger en plattform för samverkan kring frågor som gäller Skatteverkets handläggning och 

information anses ge allmänheten en insyn och förtroende för myndigheten.53 

Sammansättningen av dessa råd och hur samarbetet ska fungera lämnas till Skatteverket själv 

att bestämma vilken form som passar bäst. Samarbetet kan då utvecklas med tiden och 

anpassas efter de lokala förhållandena vilket gör samarbetsformen mer flexibel och 

anpassningsbar vid framtida förändringar av beskattningsförfarandet. Ingen lagstiftning 

ansågs nödvändig i området eftersom samarbetet ska vidareutvecklas av Skatteverket. Om 

regeringen senare anser att Skatteverket behöver styras i sitt arbete avseende insyn och 

samarbete med näringslivet och medborgare skulle de senare komma i form av förordning 

eller regleringsbrev.54  

3.4 Införandet av särskilt kvalificerad beslutsfattare 

Skattenämndens lekmannaledamöters roll inom Skatteverket hade i realiteten mycket 

begränsad inflytande på besluten som togs av nämnden. De bidrog inte till att öka kvaliteten 

på de beslut som togs inom Skatteverket. En effekt av att ärenden ska presenteras inför 

skattenämnden är dock att ärendet framförs med en föredragning framför en särskilt 

                                                 
52 Prop 2010/11:165 s. 587. 

53 Prop 2010/11:165 s. 588. 

54 Prop 2010/11:165 s. 588. 
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kvalificerade tjänstemän inom Skatteverket, ordföranden eller vice ordföranden. Eftersom 

ordföranden är med i beslutsprocessen för skattenämnden och lekmannaledamöternas 

inflytande är begränsat blir det en viss kvalitetssäkring för de beslut som nämnden tar.55  

Med avskaffandet av skattenämnderna ska besluten istället tas av Skatteverkets tjänstemän. 

En viktig del av detta grundar sig i att det ligger i den enskildes intresse att handläggningen 

av ärenden i Skatteverket ska ske inom en rimlig tid. Handläggningstiderna har stadigt 

förkortas sedan december 2005 och har stabiliserats i vad som kan anses vara en acceptabel 

nivå. Kraven på den nya beslutsordningen i och med avskaffandet av skattenämnderna får 

lagstiftaren att göra en avvägning mellan ett effektivt förfarande och kvalitetsstärkande 

åtgärder.56  

Beslut som gäller omprövningsärenden och skattetillägg där Skatteverket och den 

skattskyldige inte är ense om utgången är sådana ärenden som bör ha ett kvalitetsstärkande 

moment. I fall där den skattskyldige inte är nöjd med Skatteverkets beslut och begär 

omprövning eller överklagar bör omprövningsbeslutet fattas av en mer kvalificerad 

tjänsteman efter föredragning från den handläggare som tagit grundbeslutet. På så sätt tillförs 

en högre kompetens samt att en annan tjänsteman än den som fattade grundbeslutet kopplas 

in och ger en objektiv bedömning på underlaget som presenteras. De har tidigare framförts 

kritik kring Skatteverkets handläggning där den skattskyldige får möta samma tjänsteman 

genom hela processen och inte anser sig fått en objektiv omprövning. Det kunde även i 

undantagsfall förekomma att den tjänsteman som varit handläggare vid det grundbeslutet 

också var ordföranden i skattenämnden och själv föredragit ärendet vid nämndemöten. Det 

är därför viktigt för beslutens legitimitet att det inte är samma tjänsteman som fattat 

grundbeslutet som beslutar i omprövningsärendet.57 

Den nya beslutsordningen med en kvalificerad tjänsteman ska inte endast begränsas till beslut 

kring slutgiltig skatt. För att säkerställa en hög kvalité i tvistiga omprövningsärenden ska det 

även gälla skatteavdrag, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Den nya 

                                                 
55 SOU 2009:58 s. 666. 

56 SOU 2009:58 s. 666. 

57 SOU 2009:58 s. 667. 
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beslutsordningen ska alltså gälla mer generellt vid omprövningar av beslut om skatt. Även 

skattetillägg och anstånd med betalningar ska behandlas på samma sätt.58  

Hur beslutsfattandet ska organiseras i arbetsordningen ska Skatteverket själv reglera, däremot 

de kvalitetsstärkande besluten som skattenämnden har stått för är en viktig del och får inte 

gå förlorad med nämndernas avveckling. Det krävdes därför en lagreglering kring att tvistiga 

omprövningsbeslut ska avgöras av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Om ärenden inte 

ska prövas i sak och om prövningen är enkel ska av effektivitetsskäl den enklaste 

beslutsformen gälla. Det är alltså upp till den tjänsteman som handlägger ärendet att fatta 

beslut själv.59 

Vid beslut om skattetillägg har Europakonventionen ansett att detta utgör ett straff60, ett 

särskilt avvägande bör därför göras innan beslut om skattetillägg tas. Besluten kring om 

skattetillägg ska tas ut bör därför begränsas till en grupp av tjänstemän som har särskild 

kompetens inom området. Detta i kombination med att en särskilt kvalificerad beslutsfattare 

ska besluta i omprövningsbesluten ger det goda förutsättningar för en rättsäker hantering av 

skattetilläggsärenden.61  

Med införandet av den nya beslutsordningen var förhoppningen att beslutsfattningen skulle 

kunna administrerats på ett mer effektivt sätt. Detta eftersom beslutsfattaren nu skulle vara 

en anställd tjänsteman på Skatteverket och att ingen särskild nämnd behöver sammanträda 

för att ta ett beslut. När det gäller skattebetalningsområdet skulle beslutsordningen för 

omprövning innebära en viss ökad administration men det ansågs vara motiverat av 

rättssäkerheten. Den nya beslutsordningen bedömdes minska handläggningstiderna 

samtidigt som en hög kvalité vid besluten vidhölls.62 

Enligt förvaltningslagen63 ska en sökande, klagande eller annan part som vill lämna muntliga 

uppgifter i ett ärende som avser myndighetsutövning få tillfälle att göra så med hänsyn till 

ärendets beslutsprocess. I och med att skattenämnderna avskaffades kunde skattskyldiga inte 

                                                 
58 SOU 2009:58 s. 667. 

59 SOU 2009:58 s. 667-668. 

60 Dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. 

61 SOU 2009:58 s. 669. 

62 SOU 2009:58 s. 669. 

63 14 § första stycket Förvaltningslagen 1986:223. 
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lämna muntliga uppgifter som tidigare under skattenämndens sammanträden. Muntliga 

uppgifter får istället lämnas till en tjänsteman på Skatteverket i enlighet med de generella 

bestämmelserna i förvaltningslagen. Även när skattenämnderna försvinner så leder det inte 

till att möjligheterna att lämna muntliga uppgifter blir mindre än tidigare.64 

3.5 SKBs stöd i lagtext 

Stödet för hur en särskilt kvalificerad beslutsfattares befogenheter finns i SFL. Lagstiftningen 

i 66 kap 5 § SFL är utformad på följande sätt. 

”Ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg 

eller anstånd med betalning av skatt eller avgift ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som 

tidigare inte har prövat frågan, om 

1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte är ense med Skatteverket om 
utgången,   

2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en sådan omprövning,   

3. frågan ska prövas i sak, och 

4. prövningen inte är enkel.   

Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt 53 kap. 2, 3 eller 4 §.”65 

Första punkten är tillämplig när den som beslutet gäller har begärt omprövning eller 

överklagat. Är den skattskyldige och Skatteverket ense om beslutet inte behöver särskilt 

kvalificerad beslutsfattare pröva beslutet. Beslutsordningen ska alltså tillämpas när 

handläggaren bedömer att den skattskyldiges yrkande inte kan bifallas fullt ut. Vid fullt bifall 

av yrkandena kan handläggande tjänsteman fatta beslutet själv utan en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare.66  

Andra punkten gäller inte omständigheter där bevis som har åberopats redan har prövats i 

en omprövning av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Om en omprövning har skett av en 

särskilt kvalificerad beslutsfattare och den skattskyldige begär ännu en omprövning utan att 

                                                 
64 Prop 2010/11:165 s. 591. 

65 66 kap 5 § Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

66 Prop 2010/11:165 s. 1076. 
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framställa några nya omständigheter eller bevis kan handläggande tjänsteman fatta ett beslut 

direkt utan att behöva involvera särskilt kvalificerad beslutsfattare.67 

I punkt tre undantas ärenden som inte ska prövas i sak exempelvis omprövningsbeslut som 

inte innefattar något ställningstagande i den materiella frågan exempelvis begäran om 

omprövning som är för sent inkommen. Ett sådant ärende omfattas alltså inte av den 

särskilda beslutsordningen.68 

Fjärde punktens huvudsyfte är att effektivisera beslutsordningen. Avsikten är att fånga in de 

ärenden där det är tydligt att det inte finns någon möjlighet för den skatteskyldiga att nå 

framgång i sina yrkanden. Omprövningsbeslutet ska därför kunna tas av den handläggande 

tjänstemannen av effektivitetsskäl.69 

I vanliga fall bör det vara enkelt att bedöma när den särskilda beslutsordningen är tillämplig 

eller inte. Det kan dock förekomma fall där Skatteverket bedömer att den särskilda 

beslutsordningen inte är tillämplig och domstol senare kommer fram till en motsatt slutsats. 

Tidigare praxis kring skattenämnden i regeringsrätten har kommit fram till att de bör vara 

möjligt att underlåta undanröjning av taxeringsbeslut som fattats på tjänstemans nivå som 

itsället skulle avgjorts av skattenämnden.70  

Den nya särskilda beslutsordningen ska inte enligt regeringen jämställas med en 

domförbarhetsbestämmelse. De nya kraven på en särskild kvalificerad beslutsfattare är inte 

heller jämnförbart med de tidigare bestämmelserna om skattenämnden eftersom besluten 

fattas av Skatteverkets egna tjänstemän. Detta talar enligt regeringens mening till en mer 

restriktiv inställning för återvisning än vad tidigare praxis gett uttryck för.71  

3.6 Avslutning 

Det framgår att skattenämnderna inte längre fyller den uppgift som lagstiftaren hade avsett. 

Förändringen från att endast behandla lokala frågor till ett rikstäckande arbete gjorde att 

                                                 
67 Prop 2010/11:165 s. 1077. 

68 Prop 2010/11:165 s. 1077. 

69 Prop 2010/11:165 s. 1077. 

70 RÅ 1999 ref. 52. 

71 Prop 2010/11:165 s. 1078. 



 

 
22 

skattenämndens lokala kännedom inte längre var aktuell. Det faktum att skattelagstiftningen 

även blivit mer komplicerad över åren gjorde att skattenämnderna hade spelat ut sin roll i 

beskattningsförfarandet. Den nya kontrollfunktionen som infördes var en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare som skulle se över några en de funktioner som den tidigare 

skattenämnden hade. Argumenten vid införandet var att säkerställa rättssäkerheten samt att 

förkorta handläggningstiderna vilket skulle kunna uppnås med en intern tjänsteman med flera 

års erfarenhet av beskattningsfrågor. Det var även viktigt för beslutens legitimitet att det inte 

är samma tjänsteman som fattar grundbeslutet och omprövningsbesluten. Trots 

argumentationen om beslutens legitimitet och rättsäkerhet väljer lagstiftaren att i förarbetena 

fastställa en mer restriktiv inställning till återförvisning vid handläggningsfel. 
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4 Kritik mot införandet av SKB 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer det finnas med den kritik som införandet av SKB har medfört. 

Även de olika problem som olika organisationer och verksamma jurister har framhållit kring 

införandet av den nya beslutsordningen. Först kommer de olika remissvaren att redogöras 

för och även de kritiska artiklar som har publicerats. Remissvaren är viktigt för att förstå den 

problemställning som lagstiftaren ställdes inför på grund av ändringen av beslutsordningen. 

Artiklarna ger en bild av hur den nya beslutsordning har mottagits efter införandet och 

därmed hur den nya lagstiftningen har tolkats.   

4.2 Remissvaren 

Med förslaget att avskaffa skattenämnderna var flera av remissvaren positivt inställda och 

pekade på att det skulle innebära en påskyndad beslutsprocess och kortare 

handläggningstider på ärenden. Statskontoret framhöll dock att de i princip inte hade något 

emot införandet av en särskild kvalificerad beslutsfattare men de delade inte utredningens 

uppfattning om att allmänhetens insyn och inflytande skulle uppnås effektivare genom 

informella organ.72  

Även LO var kritiska till avskaffandet av skattenämnderna ur förtroendehänsyn. Detta på 

grund av att legitimiteten och förtroendet för Skatteverket är en viktig del för finansieringen 

av välfärden. Myndigheterna har idag ett insynsråd på central nivå men med avskaffandet av 

skattenämnderna så försvinner insynen på lokal nivå vilket kan medverka till att kontakten 

mellan de lokala Skatteverken och samhället i övrigt går förlorat. LO förordade att lokala 

organ med insyn och medverkan som huvudsyfte behövde införas. Till skillnad från 

regeringen ansåg LO att sådana organ behövde lagregleras för att kunna uppnå sitt syfte.73  

Näringslivets skattedelegation anser i sitt remissvar att det är mycket viktigt att lagreglera 

beslutsfattandet vid omprövningarna ska gå till där skattenämnderna avskaffas. NSD ansåg 

ytterligare att de inte var nog att endast behålla de kvalitetsstärkande inslagen som 

skattenämnden stod för utan att kvaliteten i beslutsförfarandet behövde stärkas utöver detta. 

När skattetillägg ska påföras den skattskyldige anser NSD att det är en nödvändighet att 

beslutet koncentreras till en grupp med särskilt kompetenta tjänstemän. Detta för att det är 
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viktigt för tilltron till den nya beslutsordning som nu ska införas som inger förtroende hos 

den skattskyldige och att det bli en verklig förbättring i beslutens kvalité. Det krävs vidare en 

utvärdering av den nya beslutsordningen på ett sådant sätt att de skattskyldigas intressen 

säkerställs.74  

4.3 Artiklar 

Med införandet av den nya beslutsordningen har det kommit en del artiklar som behandlar 

innebörden av denna lagändring och om förändringen blev som lagstiftaren hade avsett. De 

tolkar utformningen av den nya lagstiftningen i jämförelse med hur det såg ut i tidigare 

taxeringslagen. I lagstiftningen kring skattenämnderna omfattades även omprövning på 

Skatteverkets initiativ utan begäran från den skattskyldige om omprövning eller 

överklagande. Däremot behövde inte en senare omprövning på begäran av den skattskyldige 

gå genom skattenämnden eftersom nämnden redan hade prövat ärendet i tidigare 

omprövning.75  

I propositionen framgår det att beslut som fattades av skattenämnden i fortsättningen ska 

fattas av Skatteverkets tjänstemän.76 Det framgår inte att omprövningar på initiativ av 

Skatteverket ska vara undantaget från den nya beslutsordningen. Vilket ger intrycket att 

sådana omprövningar även skulle omfattas vid förslaget av den nya lagstiftningen. Om 

lagstiftaren med sitt förslag hade för avsikt att ändra beslutsordningen så att beslut som 

tidigare togs av skattenämnden inte skulle fattas av särskilt kvalificerad beslutsfattare hade 

förfallit mer naturligt om lagstiftaren hade kommenterat varför det skulle finnas skäl för att 

göra en sådan förändring. Om omprövningsbeslut normalt ska fattas av särskilt kvalificerad 

beslutsfattare bör de även innefatta att omprövningsbeslut fattade på Skatteverkets initiativ 

ska avgöras av en särskilt kvalificerad beslutsfattare.77 

Med förslaget att en särskilt kvalificerad beslutsfattare ska avgöra tvistiga ärenden gör 

lagstiftaren en särskild reservation för att omprövningsbeslut där frågan inte ska prövas i sak 

och prövningen är enkel inte ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. 
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75 Skattenytt 2013 s. 613. 

76 Prop 2010/11:165 s. 584. 

77 Skattenytt 2013 s. 615. 
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Effektivitetsskäl framhölls som den bidragande anledningen till detta ärende. Någon liknande 

reservation finns inte kring tvistiga ärenden som omprövas på Skatteverkets initiativ.78   

Något som även indikerar på att lagstiftaren avsåg att omprövning på initiativ av Skatteverket 

skulle omfattas av den nya beslutsordningen men en särskilt kvalificerad beslutsfattare var 

uttalandet i propositionen kring skattebetalningsområdet. 

”På skattebetalningsområdet är det första beslutet oftast ett maskinellt beslut. Behovet av att mötas av en ny 

beslutsfattare blir därför aktuellt först vid begäran om omprövning eller överklagande av ett 

omprövningsbeslut.”79  

I propositionens uttalande verkar lagstiftaren införstådd med behovet att möta en ny 

beslutsfattare vid omprövning kan uppstå tidigare än som nu är fallet i 

skattebetalningsområdet, det gäller även omprövning på skatteverkets initiativ. Samma 

utgångspunkt framgår även i ett senare uttalande i propositionen.80 

”Omprövning av beslut om slutlig skatt ska i dag beslutas av skattenämnd, om omprövningen t.ex. avser en 

tvistig fråga. För dessa beslut skulle beslut av annan tjänsteman efter föredragning inte innebära någon ökad 

administration. [...] På skattebetalningsområdet skulle den beskrivna beslutsordningen för omprövning 

innebära viss ökad administration som dock är motiverad av rättssäkerhetsskäl.”81 

Enligt lagstiftarens utredning skulle det inte innebära en ökad administration om de beslut 

som fattades av en skattenämnd istället skulle fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. 

Därför förefaller de konstigt att inte nämna att omprövningar som sker på initiativ av 

Skatteverket enligt regeländringen inte omfattas av den nya beslutsordningen vilket innebär 

en minskning i administrationen och därmed kostnaden. Normalt brukar lagstiftaren i 

förarbeten nämna om förändringar i lagstiftningen innebär minskade kostnader. Även detta 

pekar mot att lagstiftaren har avsett att beslutsordningen skulle gälla för de beslut som 

fattades av den tidigare skattenämnden.82  
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Endast på ett ställe i propositionen har lagstiftaren indikerat att det inte är tillräckligt att en 

fråga är tvistig för att den ska prövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare.  

”Det är enligt regeringens mening rimligt att bygga in ett kvalitetsstärkande moment när den enskilde är 

missnöjd med ett beslut och begär omprövning eller överklagar. Det bör ske genom att omprövningsbeslutet 

fattas av en erfaren och kvalificerad tjänsteman efter föredragning.”83 

Enligt lagstiftaren ska då den skattskyldige överklaga eller begära omprövning för att ärendet 

ska anses vara tvistigt. Att ett ärende är tvistigt uppdagas dock oftast långt tidigare i 

utredningen av ärendet mellan den skatteskyldige och Skatteverket. Det kan därför vara 

rimligt att anta att lagstiftaren har en felaktig utgångspunkt när inget argument framförs om 

varför den nya beslutsordningen inte vara aktuellt redan vid omprövning på Skatteverkets 

initiativ. Istället har lagstiftaren genomgående i propositionen argumenterat för det 

kvalitetsstärkande moment som skattenämnden stod för inte skulle gå förlorat i och med 

avskaffandet av skattenämnderna.84  

Enligt artikelförfattarens syn på förarbetena har skattenämnden ersatts av ett nytt institut, 

särskilt kvalificerad beslutsfattare. Men med den nya beslutsordningen är särskilt kvalificerad 

beslutsfattare inte densamma som skattenämnderna tidigare var.85  

Med den nya beslutsordningen har Skatteverket i sina egna föreskrifter framfört att beslut 

ska förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare i följande situationer.  

- Beslut om uttag av skattetillägg på -grund av oriktig uppgift, eller omprövningen till 

den skattskyldiges nackdel i ett sådant beslut.  

- Beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning, om det framkommit uppgifter i ärendet 

som helt eller delvis kan leda till befrielse av skattetillägget.  

- Omprövningsbeslut till nackdel för den skattskyldige efter tvåårsfristen.  

- Omprövningsbeslut inom tvåårsfristen och grundbeslut till nackdel för den 

skattskyldige, om ärendet avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig 

ekonomisk betydelse för den skattskyldige och prövningen inte är enkel.86  
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27 

Enligt Skatteverkets egna utarbetade arbetsordning ska beslut förankras hos en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare när den skattskyldige inte ännu har överklagat eller begärt 

omprövning. Den särskilt kvalificerade beslutsfattaren skriver dock inte under beslutet och 

det framgår inte vilken skillnad Skatteverket gör mellan förankring och beslutafattande. 

Därför anses det som positivt att Skatteverket genom sin utarbetade arbetsordning försöker 

rätta till bristen på lagreglering, men påpekar också att de finns brister i Skatteverkets inre 

arbetsordning. Ett av problemen är att den bristfälliga lagstiftningen ska korrigeras av 

myndighetens inre arbetsordning. Det framgår av propositionen att det inte är krav på hur 

arbetsordningen ska organiseras i lagtext. Det finns dock behov ur rättssäkerhetssynpunkt 

att lagreglera beslutsordningen är tydlig, konsekvent samt uppfyller det avsedda syftet. I 

Skatteverkets egen arbetsordning ger det inte den skattskyldiga något lagstöd för att kräva att 

den särskilda beslutsordningen tillämpas.87  

Det andra problemet är att Skatteverket inte namnger den särskilt kvalificerade beslutsfattare 

som beslutet har förankrats hos utan endast att förankring har skett. I det nästa steget i 

processen, om den skatteskyldige överklagar eller begär omprövning, ska det fattas ett nytt 

omprövningsbeslut. Det nya omprövningsbeslutet ska enligt lag fattas av en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare har prövat frågan. Eftersom det inte går att se 

vem som det tidigare beslutet har förankrats hos går det inte för den skattskyldige att avgöra 

om den särskilt kvalificerade beslutsfattaren inte tidigare varit med och prövat frågan. Det 

bör vara uteslutet att den särskilt kvalificerade beslutsfattaren som det första beslutet 

förankrades hos också fattar beslutet vid den andra omprövningen. Skatteverkets 

implementering av den nya beslutsordningen internt ger då vid handen att det finns ett behov 

av att särskilt kvalificerade beslutsfattare är med i beslutsfattandet redan innan den 

skattskyldige överklagat eller begärt omprövning.88  

Det finns en tydlig skillnad mellan hur lagändringen har beskrivits i förarbetena och hur den 

ger sitt uttryck i lagtexten. Det går inte att utläsa ur förarbetena varför den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren har erhållit en annan roll än de tidigare skattenämnderna. Det 

går heller inte att utläsa ur förarbetena om denna förändring av rollen i beslutsordningen var 

avsiktlig. Detta väcker frågan om lagstiftningen då är felformulerad. De förespråkas därför 

en ändring så att lagtexten korrigeras till vad lagstiftaren avsåg. Det förespråkas istället att de 
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situationer som Skatteverket ansett att förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare 

är nödvändig istället ska kräva ett beslut. Alltså även i situationer där omprövningen sker på 

Skatteverkets initiativ samt i de situationer som Skatteverket övrigt uppgett i sin 

arbetsordning.89  

Om lagtexten istället skulle vara korrekt implementerad och reflektera lagstiftarens avsikter 

med lagändringen blir frågeställningen istället om denna reglering är lämplig. Den nya 

lagstiftningen innebär att ärenden som är tvistiga där en och samma handläggare sköter 

kommunikationen mot den skatteskyldige samt sedan fattar det första omprövningsbeslutet. 

Frågan blir då varför det kvalitetssäkrande elementet inte skulle göra sig gällande även i en 

sådan situation utan att behovet istället skulle vara större i nästa led när den skattskyldige 

överklagar eller begär omprövning. Det borde stå klart vid korrespondensen med den 

skattskyldige som leder upp till det första beslutet om frågan är tvistig eller inte. Att inte 

redan i detta skede involvera en särskilt kvalificerad beslutsfattare och öka rättsäkerheten vid 

beslutsfattandet eftersom samma handläggare som sköter korrespondensen och kanske 

redan har tagit en viss ståndpunkt sedan även tar beslutet. Detta framstår som en ineffektiv 

användning av ordningen med särskilt kvalificerade beslutsfattare. Den ordningen som nu 

har uppstått avviker från lagstiftarens avsikt med att det kvalitetsstärkande inslagen som 

skattenämnden stod för skulle bibehållas i den nya lagstiftningen. Den beslutsordning som 

Skatteverket har infört med särskilt kvalificerade beslutsfattare är otydlig och kan därför inte 

ersätta en ändamålsenlig lagstiftad särskild beslutsordning. Sista frågan som artikeln lyfter 

fram är benämningen på de upphöjda tjänstemännen och lämpligheten med detta. 

Benämningen kan leda tanken till att de övriga beslutsfattarna inte då är särskilt kvalificerade 

vilket förhoppningsvis endast är i undantagsfallet.90  

4.4 Avslutning 

Från remissvarens kritik går det att utläsa en viss tveksamhet kring hur den nya insynen från 

allmänheten ska se ut när skattenämnden avvecklas. De finns en samlad åsikt kring 

problematiken att inte lagreglera insynen utan att överlåta detta till Skatteverket att själva 

utarbeta hur insynen i myndigheten ska se ut. Det nämns även att det inte räcker med att 

bara bibehålla det kvalitetssäkrande moment som skattenämnden stod för utan att även öka 
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kvalitetssäkringen ytterligare exempelvis vid beslut om skattetillägg. Artiklarna är främst 

kritiska till hur förarbetena skiljer sig från lagtexten när det gäller vilken roll som den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren ska ha i den nya beslutsordningen. Samtidigt pekade artiklarna 

även på svårigheten att se om den nya beslutsordningen har tillämpats på ett korrekt sätt. Då 

det inte står utförligt vem den särskilt kvalificerade beslutsfattaren som tagit beslutet var 

vilket blir problematiskt vid omprövning. Då en ny särskilt kvalificerad beslutsfattare ska 

handlägga ärendet men för den skattskyldige går det inte att kontrollera om det inte är samma 

särskilt kvalificerad beslutsfattare som tog grundbeslutet.  
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5 Praxis 

5.1 Inledning 

De två rättsfall som kommer att beskrivas nedan handlar om två tillfällen där Skatteverket 

har frångått den ordinarie beslutsordningen och tagit beslut utan inblandning av skattenämnd 

eller särskilt kvalificerad beslutsfattare. Rättsfallen är intressanta eftersom de visar på 

skillnaden i bedömning vid fel i beslutsordningen mellan reglerna kring skattenämnd och 

SKB.  

5.2 RÅ 1999 ref. 52 

Käranden har i sin självdeklaration redovisat realisationsvinst vid försäljning av A-aktier och 

B-aktier i AB Betongindustri. Vid beräkningen av realisationsvinsten har käranden valt att 

använda den så kallade schablonregeln. Enligt schablonregeln beräknas 

anskaffningskostnaden för aktierna till 25 procent av försäljningspriset.91 

Skatteverket har enligt sitt omprövningsbeslut valt att beräkna anskaffningsvärdet till 

nominellt värde som uppgått till 5 kr per aktie. Beslutet innebar en höjning av kärandens 

realisationsvinst och därmed en höjning av kärandens beskattning. Skatteverkets motivering 

bakom beslutet var att A-aktien inte var föremål för notering på någon börs eller liknande. 

Beslutet fattades av en enskild tjänsteman hos Skatteverket.92 

Käranden överklagade Skatteverket beslut och yrkade om att bli beskattad enligt den 

ursprungliga deklarationen. Käranden ansåg att schablonregeln var tillämplig och sålunda 

bestred en höjning av beskattningen, därav var frågan att betrakta som tvistig som enligt 2 

kap 4 § TL skall avgöras av en skattenämnd och inte av en enskild tjänsteman. Enligt 

förarbetena framgår det att avgörandet om en fråga är tvistig eller ej är om tjänstemannen 

anser sig kunna bifalla den skattskyldiges yrkande fullt ut eller ej.93  

Skatteverket bestred överklagandet och anförde att schablonregeln enligt lag endast fick 

användas på aktier som var noterade på börs eller liknande notering. Att andra aktieslag i 

företaget var föremål för notering har ingen betydelse. A-aktien har inte varit föremål för 
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någon notering och schablonregeln kan därför inte tillämpas. Vidare kan frågan inte anses 

vara tvistig eftersom skattenämnden redan har tagit ställning till anskaffningskostnaden för 

A-aktierna i samband med kärandens syskons taxering.94  

Regeringsrätten finner mot bakgrund av det anförda att det bör vara möjligt att underlåta att 

undanröja beskattningsbeslut som fattas av en enskild tjänsteman trots att det ska avgöras av 

skattenämnd. Enbart förutsättningen att domstolen bedömer att en tjänsteman missbedömt 

förutsättningarna för om avgörandet i ett ärende inte ska avgöras av skattenämnd bör inte 

föranleda att beslutet undanröjs.95  

Intresset för att få klarhet i om beskattningen är definitiv får inte anses äventyras genom att 

beslut felaktigt fattats utan att involvera skattenämnden. Det aktuella fallet har dock inte rört 

en skälighets- eller bedömningsfråga utan en rättsfråga. Som tidigare nämnts har samma fråga 

tidigare prövats av skattenämnd i ärenden rörande kärandens släkt. Detta har visserligen inte 

medfört att det varit riktigt att pröva detta aktuella fall utan skattenämndens inblick men felet 

framstår som mindre grovt. Rättssäkerhetsskäl kan därför inte anses kräva att 

beskattningsbeslutet undanröjs och Skatteverkets yrkan bör därför bifallas och målet 

återförvisas till kammarrätten.96 

5.3 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4272-12 

Skatteverket avslog kärandens ansökan om anstånd med inbetalning av skatt. Som skäl 

angavs att rättsläget vad gäller skatteplaneringsupplägg med handelsbolag och 

fastighetsöverlåtelser anses numera som klarlagt via praxis och att de inte längre finns 

förutsättningar att med stöd av SFL97 bevilja anstånd med inbetalningen av skatt.98  

Käranden yrkar att kammarätten med ändring av förvaltningsrättens dom och Skatteverkets 

beslut att målet ska återförvisas till Skatteverket för behandling. Kärandens ansökan hos 

Skatteverket om anstånd med inbetalning av skatt har handlagts och beslutats av samma 

handläggare på Skatteverket som även är processförare i målet om skatteflykt. Beslutet har 

                                                 
94 RÅ 1999 ref. 52 s. 2. 

95 RÅ 1999 ref. 52 s. 7. 

96 RÅ 1999 ref. 52 s. 7. 

97 63 kap 4-5 § Skatteförfarandelagen. (2011:1244) 

98 KamR 4272-12 s. 2. 



 

 
32 

därmed inte fattats av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare beslutat i frågan 

i enlighet med kraven i SFL.99 Skatteverket vidhåller sitt tidigare beslut om att inte bevilja 

anstånd.100  

Kammarrätten konstaterar att det är samma beslutsfattare som har fattat 

omprövningsbeslutet samt grundbeslutet i samma fråga. Trots att rekvisiten för att en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare ska fatta beslutet var uppfyllda.101 Skatteverkets 

omprövningsbeslut i anståndsärendet skulle istället ha fattats av en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare. 102 

Frågan blir då vilken effekt det ska få att de aktuella omprövningsbeslutet inte har tagits av 

en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Tidigare rättsfall103 har funnit att det var möjligt att 

underlåta att undanröja beslut om domstolen finner att en tjänsteman har missbedömt 

förutsättningarna för att avgöra ett ärende utan nämnd. HFD ansåg även att inriktningen bör 

vara att bedöma om de intressen som reglerna avser att skydda överträtts i påtaglig 

omfattning eller om undanröjande av andra skäl var påkallat för att respekten för reglerna 

om skattenämndens medverkan ska upprätthållas.104  

Bestämmelsen i SFL105 om särskilt kvalificerad beslutsfattare infördes samtidigt som 

avskaffandet av skattenämnderna. Bestämmelserna infördes av rättssäkerhetsskäl. Det 

angavs även att bestämmelsen om särskilt kvalificerad beslutsfattare inte bör jämnföras med 

en domförbarhetsbestämmelse. Beslut som fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare är 

heller inte direkt jämnförbar med den tidigare skattenämndens beslut eftersom besluten 

fattas av Skatteverkets egna tjänstemän. Detta talar för en mer restriktiv inställning till 

återförvisning än vad som beskrevs i RÅ 1999 ref. 52.106 

                                                 
99 66 kap 5 § Skatteförfarandelagen. (2011:1244) 

100 KamR 4272-12 s. 2. 

101 66 kap 5 § 1-3p Skatteförfarandelagen. (2011:1244) 

102 KamR 4272-12 s. 5. 

103 RÅ 1999 ref 52. 

104 KamR 4272-12 s. 5. 

105 66 kap 5 § Skatteförfarandelagen. (2011:1244) 
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Frågan blir då om det av rättssäkerhetsskäl är motiverat att återförvisa frågan om 

omprövning till Skatteverket för vidare behandling. Kammarrätten finner mot den 

bakgrunden och med hänvisning till vad som anges i förarbetena till bestämmelsen i SFL107 

att skäl saknas för återförvisning av frågan till Skatteverket. Bolagets yrkanden ska därför 

avslås.108  

5.4 Avslutning 

Regeringsrätten öppnade i sitt domslut för möjligheten att beslut skulle kunna undanröjas 

vid felhantering dock inte endast på grund av en felbedömning. Detta ändrades senare av 

lagstiftaren när de i förarbetena beskrev att återförvisning ska vara mer restriktivt med den 

nya beslutsordningen på grund av att besluten tas av Skatteverkets egna tjänstemän och är 

inte jämnförbar med en domförbarhetsbestämmelse. I den senare domen av kammarrätten 

finns därför ingen möjlighet för domstolen att återförvisa ärendet för vidare behandling av 

Skatteverket trots det är ett uppenbart handläggningsfel av Skatteverket. 
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6 Analys 

6.1 Skattenämnden 

Införandet av särskilt kvalificerad beslutsfattare motiverades som nödvändigt med tanke på 

det förändrade läge som idag gäller för beskattningen av individer. När lagstiftningen har 

blivit mer komplex och svårförståelig har ett behov uppstått där tjänstemännen som tar 

besluten i beskattningsärenden har en god förståelse inom ekonomi och juridik. De krav som 

idag ställs på en handläggare som ska anställas är 180 HP.109 De kan tyckas något underligt 

att ledamöterna i skattenämnden inte hade några sådana förkunskapskrav på sig utan istället 

kunde avgöra ärenden som en meritmässigt mer kvalificerad handläggare såg en helt annan 

utgång av. Det skapar ett visst problem att uppfylla målen om rättsäkerhet när 

lekmannaledamöter utan den grundläggande kunskap inom området som idag krävs, ska väga 

in på en myndighets beslut som oftast kan vara komplexa.  

Det motiverades även med möjligheten att korta ner handläggningstiderna och att skära ner 

på kostnader kring handläggningen av ärenden. Ingen rapport har idag kommit kring om 

handläggningstiderna av ärenden faktiskt har kortas ned sedan den nya beslutsordningen 

infördes. Detta är dock ett troligt scenario med tanke på att vissa ärenden inte längre måste 

gå genom skattenämnden. Detta var en process som kunde dra ut på tiden eftersom 

skattenämnden inte alltid var samlad utan endast infann sig på vissa tidpunkter på en 

förbestämd dag. Ärenden fick alltså läggas åt sidan och invänta tills nästa samling av 

skattenämnden innan handläggaren kunde få skattenämndens åsikt i ett ärende och senare gå 

vidare baserat på hur skattenämnden beslutat i ärendet. Detta tillsammans med de kostnader 

som skattenämnden hade i form av arvoden och reseersättning till lekmannaledamöterna var 

en bidragande del till att skattenämnden avvecklades.  

En av de tidigare anledningarna som uppgavs till skattenämndernas fördel var den 

lokalkännedom som fanns hos lekmannaledamöterna på grund av de olika bakgrunder och 

erfarenheter som ledamöterna stod för. Denna fördel har sedermera försvunnit i och med 

ändringen att de lokala skattekontoren inte endast granskar deklarationer från sitt 

lokalområde utan istället har ett rikstäckande område. Detta innebär att skattekontoren i 

Haparanda kan granska ärenden från en skattskyldig i Trelleborg. Den lokalkännedom som 
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lekmannaledamöterna har från Haparanda kan vara svårt att anpassa till en skattskyldig i 

Trelleborg på grund av den geografiska skillnaden mellan städerna.  

Eftersom ändringen till att de lokala kontoren istället granskar ärenden rikstäckande ändrades 

redan 2002 var den enda delen som talade för att inte avveckla skattenämnden den insyn som 

allmänheten fick i myndighetens arbete. Insynen hjälpte till att stärka Skatteverkets 

förtroende hos allmänheten genom insyn och medverkan i det dagliga arbetet. Att endast 

motivera skattenämndens existens med att det medverkar till allmänhetens förtroende för 

myndigheten är dock ett något tunt argument med tanke på att skattenämnden kunde ge sista 

ordet i beslut kring taxering. I min mening var skattenämnden en kvarleva från det tidigare 

taxeringsförfarandet som inte hade någon plats i sista delen av 1900-talets beskattningsregler. 

Eftersom regleringen kring beskattning blir alltmer komplicerad fanns de inte längre någon 

roll för skattenämnden att uppfylla. Det var inte förrän 2010 som skattenämnderna 

avskaffades men frågan är om det inte var något sent. Redan under 2000-talets början var 

skattenämnden ifrågasatt av verksamma jurister och akademiker.110  

När en förändring av skattenämnden kom på tal var det få av remissvaren som var kritiska 

till själva införandet. Den enda riktiga kritiken som framfördes var kring allmänhetens insyn 

och medverkande i myndighetens verksamhet. Det fanns en viss oro över avsaknaden av 

lagstiftning kring hur Skatteverket skulle hantera insynen av allmänheten. Detta lämnade 

lagstiftaren istället till de lokala kontoren att själva bestämma hur de skulle arbete för att tillåta 

så att allmänheten på ett effektivt sätt tilläts en viss insyn och även kunna påverka 

verksamhetens olika delar.  

6.2 Särskilt kvalificerad beslutsfattare 

Med den nya beslutsordningen som infördes har en del förändringar skett förutom det 

uppenbara att skattenämnderna har ersatts av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. En av 

skillnaderna är att omprövningar på initiativ av Skatteverket inte längre omfattas av den nya 

beslutsordningen. Det krävs alltså inte att beslutet ska förankras hos en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare vid omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ, som var fallet vid 

skattenämnderna. Detta har gett upphov till en del kritik eftersom det inte var klart uttalat i 

förarbetena att omprövningar på Skatteverkets initiativ inte längre skulle omfattas av den 
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särskilda beslutsordningen. Till viss del kan jag förstå kritiken eftersom det kan tydas som att 

det inte var lagstiftarens avsikt att omotiverat ändra i hur beslutsordningen ska tillämpas.  

Trots att det inte fanns någon direkt motivering att uttyda ur förarbetena var en av de 

övergripande anledningarna till att ändra beslutsordningens effektivitet, ur ett perspektiv av 

effektivisering finns det all anledning att vilja dra ner på olika beslut som en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare ska vara med på. Handläggningstiderna för ärenden blir generellt 

kortare om handläggaren själv kan ta beslut utan att behöva fråga en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare. Det finns även ett annat perspektiv av det som kan vara värt att nämna, det är 

att omprövningar som görs på Skatteverkets initiativ ofta är på grund av något uppenbart fel 

som kommer fram senare i deklarationen vilket ofta är ett problem som inte är komplicerat 

i sig och då inte heller bör kräva att beslutet ska förankras hos en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare innan. Enligt vad som går att utläsa ur lagstiftningen ska inte heller enkla 

problem111 förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare. 

Det fanns tidigare under den gamla beslutsordningen ett visst problem med 

omprövningsprocessen med att den skattskyldige kunde möta samma handläggare under hela 

processen. Det har framförts en del kritik kring detta, något som lagstiftaren har tagit till sig 

vilket framgår av förarbetena.112 Det är en av de anledningar att en särskilt kvalificerad 

beslutsfattare ska finnas med som ett kvalitetsstärkande moment i beslut som gäller 

omprövningsärenden och skattetillägg där den skattskyldige och Skatteverket inte är ense om 

utgången. Det var viktigt för beslutens legitimitet att inte samma tjänsteman som fattat 

grundbeslutet även beslutar i omprövningsärendet. Det är en god tanke från början men som 

de påpekades i en av artiklarna så står det endast i besluten att beslutet har förankrats hos en 

särskilt kvalificerad beslutsfattare utan något namn på personen. Detta skapar ett problem i 

processen om den skattskyldige begär ett nytt omprövningsbeslut eller överklagar eftersom 

att det nya omprövningsbeslutet enligt lag ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare 

som inte tidigare har prövat frågan. Detta skapar ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt 

eftersom det inte finns något sätt för den skattskyldige att kontrollera om den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren inte tidigare har prövat beslutet. Detta eftersom det tidigare 
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förankrade beslutet inte är underskrivet utan endast har skrivningen att beslutet har 

förankrats hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare.  

Då det inte finns någon möjlighet för den skattskyldige att kontrollera om den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren inte tidigare har prövat frågan  skulle det kunna vara en möjlighet 

att det är samma beslutsfattare som tar omprövningsbeslutet som tidigare beslut förankrats 

hos. Skatteverket skulle i så fall inte följa den beslutsordningen som är utformad genom 

lagstiftningen. Eftersom det även omnämns i förarbetena att den nya beslutsordningen inte 

ska jämnställas med en domförbarhetsbestämmelse finns det inget rättsligt skydd för den 

skattskyldige om att ovan nämnda beslutsordning följs, trots att det enligt lagstiftningen är 

så beslutsordningen ska utföras.  

I en av artiklarna kring förändringen av beslutsordningen skriver författaren att det inte direkt 

går att jämföra skattenämnden och särskilt kvalificerade beslutsfattare eftersom den nya 

beslutsordningen är att ses som ett nytt institut. De tycks vara tydligt att det inte direkt går 

att jämföra de olika beslutsordningarna och det är en viss skillnad mellan skattenämnden och 

särskilt kvalificerade beslutsfattare. Min åsikt är dock att de finns många likheter mellan 

ordföranden i skattenämnden och en särskilt kvalificerad beslutsfattare. De ställs snarlika 

krav för tillsättningen till de båda posterna. På båda krävdes det flera års erfarenhet som 

tjänsteman på Skatteverket för att kunna bidra med den erfarenhet och expertis som krävs 

för att bedöma de olika beslut som föredrogs framför skattenämnden eller den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren. Vid argumentation om skattenämndens existens var ett av 

argumenten att de inte hade tillräckligt med kunskap inom området skatt för att kunna göra 

kvalificerade bedömningar vid fattandet av beslut. Detta är något som ordföranden samt den 

särskilt kvalificerade beslutsfattaren har. Med deras snarlika profil på tjänstemännen som 

innehar eller hade positionen gör att de går att se likheterna i de två positionerna.  

6.3 Skattenämndens ordförande och särskilt kvalificerad 

beslutsfattare 

Vid den tidigare undersökningen som gjordes fanns det underlag som visade på att 

lekmannaledamöterna endast var skiljaktiga i 0,04 % av ärendena som föredrogs framför 

skattenämnden. Detta pekar tydligt på att ordförandens roll i skattenämnden var kraftigt 

framträdande och styrde troligen hur utgången skulle bli i de ärenden som föredrogs för 

nämnden. Den roll som idag den särskilt kvalificerade beslutsfattaren har är i stor 

utsträckning samma som ordföranden tidigare hade med undantaget att 
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lekmannaledamöterna inte längre finns som ett medborgerligt element i beslutsfattandet. 

Eftersom lekmannaledamöterna sällan intog någon skiljaktig mening och inte hade nog med 

kunskaper inom området för att kunna göra en kvalificerad bedömning låg hela ansvaret för 

att göra en korrekt bedömning på ordförandens axlar. Läget är desamma idag med att 

bedömningen ska göras av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. 

I min mening är därför ordföranden och den särskilt kvalificerade beslutsfattaren så lika att 

det kan sägas att deras roll är desamma i den nya beslutsordningen som i den gamla. Frågan 

som då kommer i åtanke är om det går att göra likheter mellan den nya och den gamla 

beslutsordningen har rättsäkerheten blivit högre i och med lagändringen? Den nya 

beslutsordningen har bidragit till en viss effektivisering i ärendehanteringen med tanke på att 

de ärenden som tidigare skulle tas upp av skattenämnden inte längre behöver vänta på att en 

skattenämnd ska sammanträda utan istället kan ta upp ärendet direkt med en särskilt 

kvalificerad beslutsfattare. Handläggningstiderna har därför gått ner en del från den tidigare 

beslutsordningen.  

Problemet med den nya beslutsordningen är inte om den har effektiviserat 

ärendehanteringen eller inte, utan hur den har påverkat rättssäkerheten. Som tidigare 

fastställts så finns de stora likheter mellan ordföranden i skattenämnden och den särskilt 

kvalificerade beslutsfattaren, skillnaden mellan de två är enligt mig att lekmannaledamöterna 

har försvunnit och motsvarande besluts tas nu endast av en tjänsteman på Skatteverket. De 

är därför för mig konstigt att lagstiftaren väljer att i förarbetena göra återförvisning till 

myndigheten mer restriktivt än tidigare. Det motiveras endast med att det inte är en 

domförbarhetsbestämmelse eftersom besluten tas av skatteverkets egna tjänstemän.113 I min 

mening har även tidigare beslut tagits av Skatteverkets tjänstemän eftersom ordföranden i 

skattenämnden var en tjänsteman med lång erfarenhet av beskattningsärenden. Lekmännen 

som då deltog hade sällan en skiljaktig mening vilket leder till att ordförandens roll i 

skattenämnden var starkare än vad som var tänkt när skattenämnden formades. Att 

lagstiftaren i förarbetena nu motiverar att det ska svara svårare att återförvisa ärenden på 

grund av att det är skatteverkets tjänstemän som tar besluten är inte befogat eftersom de 

även var Skatteverkets egna tjänstemän som tog besluten tidigare men då i rollen som 

ordförande. Det går att argumentera att lekmannaledamöterna också var med i 
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beslutsfattandet men både regeringens förarbeten och tidigare undersökningar visar att 

lekmannaledamöterna inte hade nog med kunskap i ämnet för att kunna ta besluten.  

6.4 Återförvisning av ärenden 

I remissvaren som har inkommit till den nya lagstiftningen finns det en viss kritik kring att 

allmänhetens insyn i myndigheten inte längre är lagstiftad utan istället ska bestämmas av de 

lokala skattekontoren. Det framgick även att det var viktigt att behålla en hög kvalité på 

besluten från Skatteverket med den nya beslutsordningen. Det var dock inget av remissvaren 

som lyfte fram att den mer restriktiva inställningen till återförvisning kunde ställa till med 

problem för rättssäkerheten. De kan tyckas vara något märkligt att ingen av remissvaren tog 

upp detta problem. Detta är något som jag tycker är märkligt med tanke på att de tidigare 

pekat på att det var nödvändigt att inte bara behålla den kvalité på besluten som fanns med 

den tidigare beslutsordningen utan att även stärka kvalitén.114 När lagstiftaren valt att göra 

det svårare för ett ärende att bli återförvisat vid fel i hanteringen talar detta för att kvalitén 

definitiv inte stärks. Trots denna uppenbara försämring av rättsäkerheten har det inte påtalats 

av något av remissvaren. Inte heller har det faktum att det inte finns någon möjlighet för den 

skattskyldige att kontrollera om den verkligen får möta de nya särskilt kvalificerad 

beslutsfattare som inte tidigare har varit involverad i ärendet vid överklagande eller 

omprövning eftersom besluten inte skrivs under av den kvalificerade beslutsfattaren.  

Frågan om vad som händer om Skattverket frångår den beslutsordning som finns lagstiftad 

har tidigare prövats av kammarrätten.115 Kammarrätten kommer där fram till att det är 

ostridigt att Skatteverket inte har följt den beslutsordning som finns uppställd genom lag. 

Trots att alla rekvisit för att beslutet skulle förankras hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare 

var uppfyllda tog handläggaren själv ett beslut i ärendet. Skatteverket hade alltså frångått sin 

egen utarbetade beslutsordning samt den lagstiftade beslutsordningen. Trots detta citerar 

domstolen lagstiftarens bedömning i propositionen som beskriver att återförvisning ska ske 

mer restriktivt med den nya beslutsordningen. Som följd av detta avslås yrkandet om 

återförvisning för vidare handläggning. Domstolen tar då upp om frågan kan återförvisas av 

rättssäkerhetsskäl men menar även då att förarbetenas lydelse om att detta ska ske restriktivt 

och skäl saknas därför för att återförvisa ärendet. Trots att det är ett uppenbart 

handläggningsfel som uppfyller alla kriterier för att omfattas av den särskilda 
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beslutsordningen anses inte skäl föreligga för återförvisning. Det kommer då nära till hands 

att fråga sig om lagen om särskilt kvalificerad beslutsfattare har någon effekt alls. När 

Skatteverket inte följer beslutsordningen trots att alla kriterier är uppfyllda väcks frågan om 

Skatteverket har fått en blank check i och med att de uppenbarligen inte behöver följa 

lagstiftningen. I den synpunkten blir lagstiftningen mer som en riktlinje hur Skatteverket bör 

arbeta eftersom det inte finns någon påföljd om de inte skulle göra så. Det stora problemet 

blir för mig att lagstiftaren i förarbeten beskriver hur viktigt det är att upprätthålla 

rättsäkerheten som fanns med skattenämnden, trots detta finns det med en friskrivning för 

Skatteverket om de väljer att inte följa lagstiftningen. Rättsäkerheten blir då mycket lägre med 

den nya beslutsordningen, tvärt emot lagstiftarens utfästeler som finns genomgående genom 

hela beslutsprocessen fram till lagstiftning.   
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7  Slutsats 

Skattenämndens roll inom Skatteverket var inte längre aktuell med tanke på den bristande 

kompetens som lekmannaledamöterna besatt samtidigt som lagstiftningen blev alltmer 

komplex. Det faktum att ärendehanteringen även kunde dra ut på tiden med tanke på att 

ärenden fick vänta på beslut tills skattenämnden hade sammanträde var även en del av 

effektiviseringen av beslutsordningen. Den nya beslutsordningen har dock en del brister, 

framförallt när det gäller rättssäkerheten. Det faktum att lagstiftaren har valt att göra en 

friskrivning så att Skatteverket får fria händer att följa beslutsordningen eller inte gör att lagen 

kring särskilt kvalificerad beslutsfattare är urvattnad. Det är mer som en riktlinje hur de bör 

agera sen får Skatteverket själv välja hur beslutsordningen ska se ut utan möjlighet för 

skattebetalarna att få gehör vid uppenbar felhantering av ärenden. Detta leder fram till 

fördelar och nackdelar med förändringen i beslutsordningen. Det blir en viss effektivisering 

av ärenden och kostnaderna går ner för Skatteverket i och med att skattenämnden försvinner 

men det leder ändå till en lägre rättsäkerhet för skattebetalarna i form av obefintliga 

möjligheter att överklaga ärenden som har felhanterats.
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