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Sammanfattning 

I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet Europakonventionen och i artikel 50 EU:s rättighets-

stadga regleras dubbelprövningsförbudet, principen om ne bis in idem. Det innebär att en per-

son inte får bli prövad eller straffad två gånger för samma brott. I svensk rätt tillämpas dock 

ett system där den skattskyldige både kan påföras skattetillägg och dömas för skattebrott då 

han har lämnat en oriktig uppgift i sin deklaration. Detta har ansetts förenligt med Europa-

konventionen och EU:s rättighetsstadga då skattetillägget ansetts vara en administrativ avgift. 

Huruvida detta strider mot dubbelprövningsförbudet har diskuterats flitigt i både praxis från 

domstolarna och i doktrin. HD har dock NJA 2013 s. 502 fastställt att det svenska systemet 

med dubbla förfaranden inte längre kan anses förenligt med artikel 4 i sjunde tilläggsproto-

kollet Europakonventionen och i artikel 50 EU:s rättighetsstadga. 

Med anledning av detta har regeringen kommit med en proposition om att införa en spärre-

glering och ett samlat sanktionsförfarande för att på så sätt ändra det svenska systemet så att 

det inte längre strider mot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. I propositionen 

föreslås att även parallella förfaranden ska förhindras, vilket även HD ansåg i sin dom. Dock 

har det genom Europadomstolens praxis inte varit helt tydligt ifall dubbelprövningsförbudet 

även förhindrar parallella förfaranden. Syftet med denna uppsats är alltså att utreda om det 

gör det. 

Efter att ha granskat praxis ifrån Europadomstolen och EU-domstolen kan det konstateras 

att artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet Europakonventionen och artikel 50 i EU:s rättighets-

stadga inte utgör ett skydd mot lis pendens. Parallella förfaranden är förenligt med dubbelpröv-

ningsförbudet, dock sker en överträdelse i de fall då det ena förfarandet inte avslutas efter 

att det andra förfarandet meddelat ett slutligt beslut.  
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Abstract 

Article 4 of the Seventh Additional Protocol of the European Convention and Article 

50 of the EU Charter of Fundamental Rights stipulates the principle of ne bis in idem. 

It means that a person may not be tried or convicted twice for the same crime. In 

Swedish law, however, a system where the taxpayer can both be imposed penalties and 

convicted of tax crimes is at hand. This has been considered compatible with the Eu-

ropean Convention and the EU Charter of Fundamental Rights as tax surcharge was 

regarded as an administrative fee. Whether this is contrary to the double examination 

prohibition has been discussed extensively in both the courts and in literature. The 

supreme court, however, in NJA 2013 p. 502 established that the Swedish system of 

dual procedures can no longer be regarded as compatible with Article 4 of the Seventh 

Additional Protocol of the European Convention and Article 50 of the EU Charter of 

Fundamental Rights. 

For this reason, the government has proposed a locked-regulation and a single sanc-

tioning procedure to modify the Swedish system so that it no longer conflicts with the 

European Convention and the EU Charter of Fundamental Rights. It is proposed that 

parallel proceedings should be avoided, as the Supreme Court has considered in its 

judgment. However, the European court has not been entirely clear whether the dou-

ble examination prohibition also prevents parallel proceedings. The purpose of this 

paper is therefore to investigate if it does. 

After reviewing the case law of the European Court and the European Court of Justice 

it can be noted that Article 4 of the Seventh Additional Protocol of the European 

Convention and Article 50 of EU Charter of Fundamental Rights not constitute a 



 

 

safeguard against lis pendens. Parallel proceedings are compatible with the double exam-

ination prohibition, however, is made an offense in cases where the first procedure is 

not ended after the second procedure announced a final decision. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR) grundades i november 1950 och trädde sedan i kraft år 1953.1 EKMR 

inkorporerades i svensk lag år 1995 genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (LEKMR). 

Därmed blev EKMR en del av svensk rätt. I regeringsformen2 (RF) stadgas även att ingen 

lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR.3 

I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR regleras principen om ne bis in idem, en princip 

som innebär ett förbud mot dubbla prövningar. En person ska med andra ord inte kunna 

prövas eller straffas för samma brott två gånger. Denna princip finns även reglerad i artikel 

50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna4 (EURS). I Sverige har 

vi dock ett system där en skattskyldig som lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration kan 

påföras skattetillägg samtidigt som han kan dömas för skattebrott. Detta beror på att skatte-

tillägget inte har ansetts vara ett straff, utan en administrativ avgift. Huruvida detta system 

strider mot principen om dubbelbestraffning har diskuterats flitigt. 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har vid ett flertal 

tillfällen tolkat principen om ne bis in idem. Ett av de mer uppmärksammade målen är Sergey 

Zolotukhin mot Ryssland
5 där Europadomstolen riktade in sig på de olika tolkningar som gjorts 

av begreppet “samma brott” och försökte därför harmonisera rättstillämpningen. Domstolen 

fastställde i målet att principen förbjuder dubbla förfaranden som grundar sig på samma eller 

väsentligen samma fakta.6 

                                                 
1 Prop. 1993/94:117, s. 10-11. 

2 Regeringsform (1974:152). 

3 2 kap. 19 § RF. 

4 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2012/C 326/02). 

5 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 

6 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, p. 82. 
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Mot bakgrund av Europadomstolens dom, och EU-domstolens dom7 i det så kallade Hapa-

randamålet, fastslog HD i en dom från 2013 att det inte längre utgör gällande rätt att en och 

samma person kan påföras skattetillägg och samtidigt dömas för skattebrott för samma om-

ständigheter.8 Enligt HD kan inte detta system längre anses vara förenligt med principen om 

ne bis in idem. Även Europadomstolen har numera förklarat det svenska systemet med både 

skattetillägg och skattebrott som oförenligt med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.9 

Som ett svar på detta har regeringen nu lämnat förslag om att införa en spärreglering och ett 

samlat sanktionsförfarande för att på så sätt stärka rättssäkerheten. Det innebär att en åkla-

gare inte får inleda ett åtal om skattebrott om Skatteverket redan har beslutat om skattetillägg 

i fråga om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt får heller inte 

Skatteverket besluta om skattetillägg om en åklagare redan har inlett åtal.10 Även fast dubbel-

prövningsförbudet i EKMR och EURS är utformat som en res judicata-regel, det vill säga att 

förbudet blir aktuellt när en person blir prövad på nytt för ett brott han redan blivit slutligt 

frikänd eller dömd för, så har regeringen i förslaget valt att även förbjuda parallella förfaran-

den i enlighet med lis pendens-regeln. Det har varit oklart ifall dubbelprövningsförbudet i 

EKMR och EURS hindrar parallella processer då Europadomstolens praxis har spretat, vil-

ket har inspirerat författaren till detta ämne.11 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida dubbelprövningsförbudet i EKMR och 

EURS även förhindrar parallella förfaranden avseende skattetillägg och skattebrott. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att behandla relationen mellan skattetillägg och skattebrott och 

kommer därmed inte att belysa andra områden där principen om ne bis in idem har medfört 

ett oklart rättsläge. Detta beror på att ämnet för uppsatsen annars skulle bli för stort och 

                                                 
7 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom den 26 februari 2013. 

8 NJA 2013 s. 502. 

9 Lucky Dev mot Sverige, ansökan nr. 7356/10, dom den 27 november 2014. 

10 Prop. 2014/15:131, s. 1. 

11 Prop. 2014/15:131, s. 59-60. 
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ohanterligt. Genom att koncentration ligger på just relationen mellan skattetillägg och skat-

tebrott så får uppsatsen ett tydligare fokus.  

Uppsatsen kommer att koncentrera sig på att utreda dubbelprövningsproblematiken i Sverige 

samt i relation till EKMR och EURS. Därmed kommer ingen jämförelse med andra länders 

system att genomföras. Uppsatsen kommer heller inte redogöra för annan utländsk skatterätt 

då detta inte är relevant för uppsatsen. 

Europadomstolen, EU-domstolen och de svenska högsta instanserna har avkunnat många 

domar inom området för ne bis in idem. Antalet rättsfall avseende just skattetillägg och skatte-

brott är anmärkningsvärt och därför kommer uppsatsen bara att redogöra för de som har 

varit mycket omtalade och som har hjälpt till att föra rättsutvecklingen framåt. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen kommer ha sin utgångspunkt i gällande rätt, de lege lata. För att uppnå syftet kom-

mer en traditionell juridisk metod att tillämpas. Detta innebär att följande rättskällor kommer 

att beaktas och användas i följande ordning; europeisk rätt, lagtext, praxis, förarbeten och 

doktrin. 

I syfte att förtydliga det svenska rättsystemet inom området för skattetillägg och skattebrott, 

kommer en deskriptiv metod12 att användas. Den deskriptiva metoden syftar till att ge läsaren 

den grundläggande information som kan behövas för att läsaren ska få en djupare förståelse 

för området och den problematik som kan uppstå vid tillämpning av gällande rätt. I detta 

sammanhang kommer främst bestämmelserna i skatteförfarandelagen13 (SFL) och skatte-

brottslagen14 (SkBrL) att få störst betydelse. Dock kommer även förarbeten och doktrin att 

användas för att på så sätt få en bättre inblick i syftena bakom lagstiftningen. 

I denna uppsats kommer praxis från Europadomstolen, EU-domstolen, Högsta domstolen 

(HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att ta upp en stor del av uppsatsen då dub-

belprövningsförbudet har skapat mycket diskussion i båda rättsordningarna. Även här kom-

mer en deskriptiv metod att användas, vilket betyder att rättsfallens omständigheter och de 

högsta instansernas domskäl och domslut kommer att redogöras för. För att kunna redovisa 

                                                 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 66. 

13 Skatteförfarandelag (2011:1244). 

14 Skattebrottslag (1971:69). 
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målen på bästa sätt, har författaren valt att även använda sig av de svenska referat som finns 

på Sveriges domstolars webbplats. Europadomstolens domar finns oftast bara på engelska 

och franska, vilket gör att det ibland är svårt att hitta den rätta svenska terminologin, vilket 

dessa referat har hjälpt till med. Praxis från Europadomstolen och EU-domstolen har stor 

betydelse då de tolkar bestämmelserna i EKMR och EURS och deras domar har haft stor 

inverkan på hur rättsläget har förändrats här i Sverige. 

I den avslutande delen av uppsatsen analyseras det material som lagts fram i tidigare kapitel, 

vilket sedan leder till en slutsats. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt: 

Kapitel 2 I det andra kapitlet redovisas gällande rätt avseende skattetillägg 

och skattebrott. Kapitlet ger även lite historisk bakgrund till de 

båda förfarandena. 

Kapitel 3 I det tredje kapitlet ges en liten historisk bakgrund till Europa-

konventionen respektive EU:s rättighetsstadga. Därefter be-

handlas dubbelprövningsförbudet i Europakonventionen, EU:s 

rättighetsstadga och i svensk rätt. Även bestämmelsen om rätten 

till en rättvis rättegång i Europakonventionen avhandlas. 

Kapitel 4 I kapitel tre redogörs för Europadomstolens rättspraxis avseende 

dubbelprövningsförbudet för att visa hur förbudet har tolkats av 

domstolen. 

Kapitel 5 I kapitel sex skildras svensk rättspraxis för att visa hur dubbel-

prövningsförbudet i Europakonventionen och EU:s rättighets-

stadga har tolkats i de svenska domstolarna och hur de har på-

verkats av Europadomstolens rättspraxis. 

Kapitel 6 I det sjätte kapitlet presenteras analysen där författaren diskuterar 

informationen från de föregående kapitlen i relation till syftet 

med uppsatsen. Kapitlet avslutas med en slutsats. 
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2 Skattetillägg och skattebrott i svensk rätt 

2.1 Skattetillägg 

2.1.1 Inledning 

Det svenska skattetilläggssystemet infördes 1 januari 1972 och var då en nyhet i Sverige som 

aldrig hade haft administrativa sanktioner på detta område tidigare.15 Före 1972 hanterades 

även mindre allvarliga skattebrott inför domstol, vilket gjorde att mindre förseelser ofta und-

kom sanktioner. Genom det administrativa sanktionssystemet kunde man agera emot dessa 

förseelser på ett jämnare och frekventare sätt.16 Syftet med införandet var också att garantera 

att de skattskyldiga utförde sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.17 I förarbetena skrivs 

det att det nya administrativa sanktionssystemet kommer att avlasta de redan hårt ansträngda 

åklagarmyndigheterna och domstolarna så att de kan ägna sig åt viktigare uppgifter. Genom 

att flytta ansvaret för skattetillägg till skattemyndigheterna kunde dessutom den sakkunskap 

som finns inom skatte- och taxeringsorganisationen utnyttjas på bästa sätt.18 

Den lagstiftning som reglerar skattetillägg genomgick en reform år 2003 då tanken var att 

anpassa den svenska lagstiftningen till de rättssäkerhetskrav som ställs i EKMR och att för-

söka säkerställa att den svenska rättstillämpningen blir förenlig med EKMR. De ändringar 

som genomfördes var bland annat att begreppet “oriktig uppgift” instiftades och att de be-

frielsegrunder som fanns förtydligades och kompletterades med nya grunder samt att befri-

else kunde ges helt eller delvis.19 

2.1.2 När skattetillägg kan påföras 

Regler avseende skattetillägg återfinns numera i skatteförfarandelagen20 (SFL). Där regleras 

fyra olika situationer då skattetillägg kan komma att bli aktuellt. Om en skattskyldig på något 

annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen 

                                                 
15 Prop. 2002/03:106, s. 50. 

16 SOU 1969:42, s. 134. 

17 Prop. 2002/03:106, s. 50. 

18 Prop. 1971:10, s. 199. 

19 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 25-26. 

20 Skatteförfarandelag (2011:1244). 
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beskattning eller har lämnat en oriktig uppgift i mål om egen beskattning ska skattetillägg tas 

ut av denna.21 Därmed kan alltså inte muntligt lämnade uppgifter leda till skattetillägg, utan 

bara uppgifter som lämnats genom exempelvis en deklaration eller annat skriftligt med-

delande. Om den skattskyldige är en juridisk person så anses de uppgifter som lämnats för 

denna som om de lämnats av den skattskyldige själv, såvida det inte var uppenbart att upp-

giftslämnaren saknade behörighet att företräda den skattskyldige. Vid ett överklagat ärende 

eller mål så behandlas de skriftliga uppgifter som lämnats av ett befullmäktigat ombud som 

om de lämnats av den skattskyldige själv. Den skattskyldige kan därmed bli påförd skattetill-

lägg om ombudet lämnar en oriktig uppgift. Med uttrycket “under förfarandet” menas att 

det inte bara är oriktiga uppgifter som lämnats i direkt anslutning till ett beskattningsbeslut 

som kan leda till skattetillägg, utan även oriktiga uppgifter som lämnats under en utredning, 

exempelvis i samband med skatterevision, kan medföra skattetillägg.22 

I huvudregel faller bevisbördan på den skattskyldige när det gäller de avdrag han har yrkat i 

sin deklaration eller i en begäran om omprövning. Avdrag ska i princip nekas i de fall då den 

skattskyldige inte kan göra det sannolikt att han haft en kostnad för vilken avdrag yrkas. Om 

den skattskyldige nekas till skatteavdraget kan han inte bli påförd skattetillägg för detta.23 

Skattetillägg ska också tas ut vid skönsbeskattning.24 Skönsbeskattning blir aktuellt i det fall 

då den skattskyldige inte har lämnat in sin deklaration till Skatteverket eller om skatten inte 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt på grund av brister i deklarationen.25 Ett beslut om skat-

tetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den deklarationsskyldige inte har lämnat någon 

skattedeklaration eller inkomstdeklaration ska dock undanröjas om en skattedeklaration läm-

nas inom två månader från utgången av den månad då beslutet meddelades eller om en in-

komstdeklaration lämnas inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet med-

delades.26 Skattetillägg blir också aktuellt om en skattskyldig har skönsbeskattats på grund av 

att personen inte lämnat en inkomstdeklaration, inte heller lämnat deklaration inom den tid 

som föreskrivs i 49 kap. 7 § SFL och på Skatteverkets initiativ påförs ytterligare skatt genom 

                                                 
21 49 kap. 4 § 1 st. SFL. 

22 Skatteverket, Skattetillägg, förseningsavgift och kontrollavgift, Avsnitt 9. 

23 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 63. 

24 49 kap. 6 § SFL. 

25 57 kap. 1 § 1 st. SFL. 

26 49 kap. 7 § 1 st. SFL. 
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omprövning av skönsbeskattningsbeslutet.27 I denna situation ska inte ett beslut om skatte-

tillägg undanröjas om inkomstdeklarationen lämnas senare.28 Även den som inte fullgjort sin 

skyldighet att göra skatteavdrag ska påföras skattetillägg.29 

2.1.3 Rekvisitet “oriktig uppgift” 

Ett av de viktigaste rekvisiten som måste uppfyllas för att kunna påföra skattetillägg är att 

den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift. I SFL stadgas att en uppgift ska anses vara 

oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller om en uppgift som ska 

lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.30 Därmed krävs det inte att den skatt-

skyldige aktivt lämnat en felaktig sakuppgift, utan även förtigande eller vilseledande av en 

omständighet kan anses vara en oriktig uppgift.31 Det finns inget krav på att den oriktiga 

uppgiften ska ha lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet för att skattetillägg ska kunna tas 

ut, det räcker med att uppgiften är felaktig.32 En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om 

uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats och godkänts utgör tillräckligt 

underlag för ett riktigt beslut eller om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett 

beslut.33 I förarbetena nämns att det inte ska anses vara en oriktig uppgift om den skattskyl-

dige gör ett oriktigt avdrag, om de övriga uppgifter som lämnats är sådana att rätten till avdrag 

kan bedömas korrekt med ledning av uppgifterna.34 

Som nämnts innan (se under kapitel 2.1.2) så faller i huvudregel bevisbördan på den skatt-

skyldige avseende de avdrag han yrkat. För att skattetillägg ska kunna påföras måste det be-

visas att en oriktig uppgift förekommer. I detta avseende faller bevisbördan på Skatteverket 

som alltså måste bevisa att en oriktig uppgift har lämnats.35 

                                                 
27 49 kap. 8 § 1 st. SFL. 

28 49 kap. 8 § 2 st. SFL. 

29 49 kap. 9 § SFL. 

30 49 kap. 5 § 1 st. SFL. 

31 Prop. 2002/03:106, s. 116. 

32 Prop. 2002/03:106, s. 136. 

33 49 kap. 5 § 2 st. SFL. 

34 Prop. 2002/03:106, s. 233. 

35 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 63. 
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2.1.4 När skattetillägg inte ska tas ut 

I SFL regleras också situationer då skattetillägg inte ska tas ut. Om den oriktiga uppgiften 

kan rättas med hjälp av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som 

har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret får inte skatte-

tillägg påföras den skattskyldige.36 Det krävs dock att kontrollmaterialet innehåller tillräckligt 

med information för att Skatteverket ska kunna ta ett beslut med hjälp av materialet och att 

ingen vidare undersökning behövs.37 Skattetillägg får heller inte tas ut om den uppgiftsskyl-

dige frivilligt har ändrat den oriktiga uppgiften eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte 

har gjorts.38 I förarbetena skrivs det att den skattskyldige bör ha möjlighet att rätta den orik-

tiga uppgiften, utan att påföras skattetillägg, så länge han har anledning att tro att den inte 

upptäckts eller kommer upptäckas av Skatteverket.39 En ytterligare situation då skattetillägg 

inte ska utgå är när det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller 

passiviteten är obetydligt.40 

Axén Linderl och Leidhammar skriver om två ytterligare situationer då skattetillägg inte ska 

utgå. Enligt dem måste oriktiga uppgifter skiljas från oriktiga yrkanden. Om den skattskyldige 

har redovisat de föreliggande sakförhållandena på ett korrekt sätt, men sedan gjort en felaktig 

bedömning avseende taxeringsfrågan, bedöms det som ett oriktigt yrkande och bör inte leda 

till skattetillägg.41 Dessutom ska skattetillägg inte utgå vid eventuell felräkning eller skrivfel 

som uppenbart framgår av deklarationen. Det anses vara uppenbart om felräkningen eller 

skrivfelet direkt framgår av deklarationen eller annat skriftligt meddelande.42 

2.1.5 Befrielse från skattetillägg 

En prövning om skattetillägg ska påföras den skattskyldige sker i två led. Först undersöks 

om det finns objektiva förutsättningar för skattetillägget, det vill säga om den skattskyldige 

                                                 
36 49 kap. 10 § 1 p. SFL. 

37 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 43. 

38 49 kap. 10 § 2 p. SFL. 

39 Prop. 1971:10, s. 270. 

40 49 kap. 10 § 3 p. SFL. 

41 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 44. 

42 RÅ 1988 ref. 98 samt Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, 
s. 42-43. 
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har lämnat en oriktig uppgift. Därefter kontrolleras om det finns skäl för hel eller delvis 

befrielse från skattetillägget.43 

I 51 kap. SFL regleras befrielsegrunderna. Där stadgas det att Skatteverket ska besluta om 

hel eller delvis befrielse om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid bedöm-

ningen ska det särskilt beaktas om felaktigheten eller passiviteten som lett till skattetillägget 

kan ha berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande eller om det berott på en felbe-

dömning av en regel. Skatteverket ska också beakta om skattetillägget som påförts inte är 

proportionerligt till felaktigheten eller passiviteten eller om Skatteverket tagit oskäligt lång 

tid på sig att påföra skattetillägg på den skattskyldige. Om felaktigheten eller passiviteten lett 

till att den skattskyldige blivit dömd för brott enligt skattebrottslagen44 (SkBrL) ska Skatte-

verket även ta hänsyn till detta.45 Skatteverket och förvaltningsdomstolarna ska på eget ini-

tiativ pröva om det föreligger skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg. Det betyder 

att en prövning ska ske även om den skattskyldige inte yrkat på detta.46 

2.2 Skattebrott 

2.2.1 Inledning 

Den 1 januari 1972 ersattes skattestrafflagen47 av SkBrL. Syftet med den nya lagen var att 

endast allvarligare fall av överträdelser och fall som saknade administrativ sanktion skulle 

leda till åtal och straff enligt SkBrL. Flertalet av överträdelserna skulle dock leda till administ-

rativa sanktioner, såsom skattetillägg. Lagen har sedan dess genomgått ett par reformer, varav 

en genomgripande förändring trädde i kraft 1996. Reformen innebar att nästan alla straffbe-

stämmelser på skatteområdet samlades i SkBrL, men den största förändringen var att skatte-

brottet utformades som ett farebrott istället för ett effektbrott som det var innan.48 Att skat-

tebrottet konstruerats om till ett farebrott innebär att det inte krävs att det faktiskt skett ett 

skatteundandragande, utan det räcker med att det finns en risk för att det inträffar. Därmed 

fullbordas skattebrottet då antingen den oriktiga uppgiften lämnas eller när den föreskrivna 

                                                 
43 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 128. 

44 Skattebrottslag (1971:69). 

45 51 kap. 1 § SFL. 

46 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 47. 

47 Skattestrafflag (1943:313). 

48 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 18-19. 
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uppgiften inte lämnas inom en viss tidpunkt.49 Det är åklagaren som måste göra det sannolikt 

att förhållandena varit sådana att det funnits en avsevärd risk för att skatt eller avgift skulle 

ha påförts med ett för lågt belopp eller tillgodoräknats med ett för högt belopp. Utgångs-

punkten bör vara att det för ansvar är tillräckligt om det kan göras sannolikt att felet inte 

hade upptäckts vid den normala rutinmässiga kontrollen.50 

2.2.2 När skattebrott aktualiseras 

Reglerna om skattebrott återfinns som sagt i SkBrL. Där stadgas det att den som på annat 

sätt än muntligen uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att lämna deklaration, 

kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att 

skatt undandras det allmänna, felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller 

annan döms för skattebrott.51 Om en oriktig uppgift har lämnats så handlar det om ett aktivt 

skattebrott, medan underlåtenhet att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskri-

ven uppgift kallas för ett passivt skattebrott. I övrigt är rekvisiten desamma och både aktivt 

handlande och passivitet likställs med varandra.52 

Även vid skattebrott är ett av rekvisiten att en oriktig uppgift ska ha lämnats. Begreppet har 

samma betydelse här som vid skattetillägg.53 En oriktig uppgift anses även här vara antingen 

en osann uppgift eller förtigande av en betydande omständighet som är viktig för att kunna 

fatta rätt beskattningsbeslut. Det krävs inte att den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration 

eller liknande, utan även oriktiga uppgifter som lämnats vid exempelvis en revision kan leda 

till åtal för skattebrott.54 

När det gäller skattebrott finns det även ett krav på uppsåt för att kunna bli dömd. Uppsåtet 

ska täcka alla de objektiva rekvisiten, med andra ord ska det täcka såväl inlämnandet eller 

underlåtenheten, den oriktiga uppgiften som skatteundandragandet. Det borde dock inte krä-

vas att gärningsmannen vet exakt hur stort belopp som riskerar att undandras eller har full 

                                                 
49 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 161. 

50 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 204. 

51 2 § SkBrL. 

52 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 157. 

53 Se även kap. 2.1.3. 

54 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 159-160. 
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koll på vilka skatter och avgifter som kan komma att påverkas. Skattebrottet är numera ut-

format med ett enhetligt subjektivt rekvisit som omfattar alla former av uppsåt, såväl direkt, 

indirekt som eventuellt uppsåt. Det gäller både det aktiva som det passiva skattebrottet. Un-

derlåtenhet att lämna in självdeklaration medför dock inte ansvar för skattebrott för de allra 

flesta skattskyldiga, även om vanliga uppsåtsregler gäller, eftersom Skatteverket ändå känner 

till inkomsterna på grund av kontrolluppgiftssystemet. Fara för skatteundandragande kan 

bara förekomma om den skattskyldige har haft inkomster som är dolda för kontrolluppgifts-

systemet.55 

Skattebrottet är uppdelat i tre olika grader med hänsyn till sin grovhet. Skattebrott av nor-

malgraden har behandlats i föregående stycken, vilket är utgångspunkten för de andra två 

som är skatteförseelse och grovt skattebrott. Om skattebrottet är att anses som ringa så ska 

gärningsmannen dömas för skatteförseelse.56 Åtal för skatteförseelse får dock bara väckas 

om det är påkallat av särskilda skäl, vilket i regel bör föreligga om det inte är möjligt att påföra 

någon administrativ sanktion.57 I förarbetena skrivs det att det inte finns någon bestämd 

gränsdragning mellan skattebrott av normalgraden och skatteförseelse, men till skatteförse-

else hänförs oftast gärningar som rör mindre skatte- och avgiftsbelopp. Dock måste även 

andra objektiva omständigheter än beloppets storlek beaktas.58 

Om skattebrottet är att anses som grovt så ska gärningsmannen dömas för grovt skatte-

brott.59 Vad som särskilt ska beaktas vid bedömande om det är ett grovt skattebrott är om 

det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilse-

ledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats sys-

tematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.60 “Mycket 

betydande belopp” indikerar att gränsen ligger betydligt högre än för grova förmögenhets-

brott enligt brottsbalken61 (BrB). Det är dock svårt att bestämma en fast beloppsgräns, men 

med viss säkerhet torde gränsen mellan skattebrott av normalgraden och grovt skattebrott 

                                                 
55 Prop. 1995/96:170, s. 164-165. 

56 3 § SkBrL. 

57 13 § SkBrL samt prop. 1995/96:170, s. 108. 

58 Prop. 1971:10, s. 250. 

59 4 § 1 st. SkBrL. 

60 4 § 2 st. SkBrL. 

61 Brottsbalk (1962:700). 
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ligga runt tio basbelopp.62 Det innebär att undandragen skatt som understiger tio basbelopp 

kan inte ensamt anses vara ett grovt skattebrott.63 Principen är att en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter ska vara avgörande för om skattebrottet kan anses vara grovt.64 

2.2.3 När skattebrott inte föreligger 

Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas 

eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till skattebrott.65 Förutsättningarna för att frivil-

ligt rätta en oriktig uppgift bör vara desamma vid skattebrott som vid skattetillägg med hän-

syn till sambanden mellan de olika systemen. Även i detta sammanhang har den skattskyldige 

möjligheten att påtala felet, utan att riskera att bli dömd för skattebrott, så länge han har 

anledning att tro att den oriktiga uppgiften inte har upptäckts eller kommer att upptäckas. 

Därmed kan en rättelse inte anses ha gjorts på eget initiativ om den skattskyldige fått reda på 

att Skatteverket avser att göra en revision eller vidta någon annan kontrollåtgärd. Det får 

dock inte ställas allt för höga krav på den skattskyldiges uppgifter. Om den skattskyldige har 

lämnat riktiga uppgifter i väsentliga delar, även om de måste korrigeras på vissa punkter, så 

ska det räcka.66 

  

                                                 
62 Prop. 1995/96:170, s. 112-113. 

63 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 168. 

64 Prop. 1995/96:170, s. 113. 

65 12 § 1 st. SkBrL. 

66 Holmquist & Lindmark, Skatt och skattebrott, s. 106-108. 
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3 Dubbelprövningsförbudet 

3.1 Europakonventionen 

3.1.1 Inledning 

År 1949 gick tio stater samman, däribland Sverige, och bildade Europarådet. Genom samar-

betet i Europarådet kom Europakonventionen (EKMR) till och den trädde i kraft 1953 efter 

att tio medlemsstater ratificerat konventionen. Syftet med Europarådet och EKMR var att 

lära sig av andra världskriget och istället skapa ett samarbete staterna emellan. Dessutom 

fanns det ett behov av att binda stater, genom internationella överenskommelser, vid att er-

känna och respektera mänskliga rättigheter.67 Även om Sverige var en av de första staterna 

att ratificera EKMR år 1952 så blev den inte införlivad i svensk rätt förrän år 1995 genom 

att lagen68 om den europeiska konventionen (LEKMR) trädde i kraft. Genom införlivandet 

fastställdes konventionens betydelse och klargjorde dess status inom den svenska rätten.69 

Det är den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ofta kallad Europadomsto-

len, som tillämpar EKMR. Det är dock viktigt att skilja på Europadomstolen och EU-

domstolen då Europadomstolen är helt fristående ifrån EU.70 

3.1.2 Artikel 6 EKMR 

Artikel 6 behandlar rätten till en rättvis rättegång. I den stadgas att var och en ska vara berät-

tigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol som upprättats enligt lag. Detta gäller alltså vid prövning av en persons civila rättig-

heter och skyldigheter eller av en anklagelse för brott mot honom.71 Artikeln fastställer också 

att den som anklagas för brott ska betraktas som oskyldig fram till dess hans skuld är bevisad 

samt att den anklagade ges vissa minimi-rättigheter.72 

                                                 
67 Prop. 1993/94:117, s. 10-11. 

68 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

69 SOU 1993:40, s. 123. 

70 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 147. 

71 Artikel 6.1 EKMR. 

72 Artikel 6.2-3 EKMR. 
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Europadomstolen har i rättsfall upprättat tre kriterier, även kallat “Engelkriterierna”, för vad 

som utgör en brottsanklagelse enligt artikel 6. Kriterierna innefattar bland annat klassifice-

ringen i den nationella rätten, vilket betyder att om förseelsen klassas som brott enligt den 

nationella rätten så ska den också klassas som brott i EKMR:s mening. De andra två kriteri-

erna behandlar gärningens natur samt påföljdens natur och stränghet.73 I andra rättsfall74 från 

Europadomstolen har det fastslagits att det svenska skattetilläggssystemet faller under artikel 

6. Domstolen bedömde skattetillägget som avskräckande och bestraffande i sådan utsträck-

ning att påförandet innebär att den skattskyldige åläggs ett straffrättsligt ansvar med skatte-

tillägg som straffrättslig påföljd.75 Högsta domstolen (HD) konstaterade dessförinnan att det 

svenska skattetilläggsförfarandet med all sannolikhet faller under denna artikel, vilket alltså 

Europadomstolen bekräftade.76 

3.1.3 Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR 

I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR behandlas principen om ne bis in idem, det så 

kallade dubbelprövningsförbudet. Där stadgas det att ingen får lagföras eller dömas på nytt i 

en brottmålsrättegång för ett brott han, i enlighet med lagen och rättegångsordningen, redan 

blivit slutligt frikänd från eller dömd för. Det krävs dock att den dubbla lagföringen sker i en 

och samma stat för att artikeln ska vara tillämplig.77 Om det däremot finns bevis om nya eller 

nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet 

som kan ha påverkat utgången i målet, ska principen om dubbelprövningsförbudet inte för-

hindra att målet tas upp igen.78 

För att kunna tillämpa denna artikel krävs som sagt att en person har blivit dömd eller slutligt 

frikänd i en brottmålsrättegång. För att en person ska anses vara dömd eller slutligt frikänd 

måste saken i målet vara res judicata, det vill säga att det krävs en lagakraftvunnen dom. Det 

                                                 
73 Engel m.fl. mot Nederländerna, ansökan nr. 5100/71 m.fl., dom den 8 juni 1976 samt SOU 2013:38, del 2, 

s. 452. 

74 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, dom den 23 juli 2002 samt Västberga Taxi Aktiebolag och 
Vulic mot Sverige, ansökan nr. 36985/97, dom den 23 juli 2002. 

75 Axén Linderl & Leidhammar, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, s. 15. 

76 NJA 2000 s. 622. 

77 Artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 

78 Artikel 4.2 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 
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innebär att alla vanliga rättsmedel antingen är otillgängliga eller har tömts eller att tidsfristen 

för överklagande har löpt ut.79 

Artikeln förutsätter också att brottet som begåtts är av straffrättslig karaktär. Det innebär att 

det inte finns några hinder mot att en person som dömts för ett brott av straffrättslig karaktär 

även kan bli tilldelad disciplinära sanktioner för samma brott.80 I en SOU81 från 2013 hävdas 

det dock att förbudet mot dubbelbestraffning kan bli aktuellt även när de åtgärder eller sankt-

ioner som avses i något av de två förfarandena, eller båda två, inte betecknas som straff enligt 

den nationella rätten. I samma SOU stadgas också att samtida förfaranden inte strider mot 

EKMR. Därmed kan en person påföras både straff och administrativ sanktion i samma för-

farande utan att detta strider mot dubbelbestraffningsförbudet.82 

3.2 EU:s rättighetsstadga 

3.2.1 Inledning 

Initiativet till EU:s egen rättighetsstadga83 (EURS) kom 1999 och den godtogs politiskt av 

EU:s medlemsstater år 2000, dock med tillägget att den inte skulle vara rättsligt bindande. 

Syftet med EURS var inte att skapa nya grundläggande rättigheter, utan att konsolidera och 

tydliggöra EU:s skyldighet att respektera de redan befintliga grundläggande rättigheterna.84 

Trots detta fastslår den ett större antal rättigheter och principer som går utöver EKMR.85 

Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft, fick EURS samma rättsliga status som EU:s för-

drag.86 Konsekvensen av detta är att de regler som ingår i EURS kan komma att omfattas av 

direkt effekt, det vill säga att enskilda kan direkt åberopa dessa rättigheter inför nationella 

myndigheter och domstolar. Om nationella regler strider mot EU-rätten så får dessa inte 

                                                 
79 Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-

damental freedoms, p. 22 och 29. 

80 Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental freedoms, p. 32. 

81 SOU 2013:38, del 2. 

82 SOU 2013:38, del 2, s. 460. 

83 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (2012/C 326/02). 

84 SOU 2008:43, del 1, s. 13-14. 

85 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 146. 

86 Artikel 6.1 EU-fördraget. 
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tillämpas då företräde ska ges åt EU-rätten vid eventuella konflikter. EU-rätten är dock bara 

överordnad inom de områden där lagstiftningskompetensen överlämnats till EU, inte inom 

andra rättsområden.87 

Enligt Bernitz och Kjellgren är EURS inte tänkt som någon dubblering av EKMR, trots att 

den delvis löper parallellt och ofta med modernare och precisare formuleringar än i EKMR.88 

Bestämmelserna i EURS ska vara parallella med de fri- och rättigheter i EKMR och därmed 

inte inskränka eller inkräkta dem.89 I EURS fastslås också att de rättigheter som omfattas där 

och som även behandlas i EKMR ska ha samma innebörd och räckvidd som i EKMR. Be-

stämmelsen hindrar dock inte unionsrätten från att ge ett mer långtgående skydd.90 Vid skill-

nader i skyddsnivå mellan EKMR och EURS bör de regler som ger det största skyddet till-

lämpas.91 

3.2.2 Artikel 50 EURS 

Artikel 50 behandlar principen om ne bis in idem. Där stadgas det att ingen får lagföras eller 

straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han redan har blivit frikänd eller dömd i 

unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom.92 Denna bestämmelse har ett större till-

lämpningsområde då den gäller inom hela unionen, till skillnad från bestämmelsen i EKMR 

som kräver att den dubbla lagföringen sker inom en och samma stat.93 

Enligt EU-domstolen är principen om ne bis in idem en grundläggande gemenskapsrättslig 

princip som ska efterföljas av domstolarna.94 

                                                 
87 SOU 2008:43, del 1, s. 43. 

88 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 146. 

89 Artikel 53 EURS. 

90 Artikel 52.3 EURS. 

91 Bernitz, Sverige och europarätten, s. 160. 

92 Artikel 50 EURS. 

93 Se vidare under avsnitt 3.1.3. 

94 Mål C-308/04 P SGL Carbon mot kommissionen, dom den 29 juni 2006, p. 26. 
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3.3 Dubbelprövningsförbudet i svensk rätt 

3.3.1 Res judicata 

I rättegångsbalken95 (RB) finns bestämmelser som reglerar förbud mot dubbla prövningar. 

Där stadgas att nytt åtal för samma gärning inte får tas upp till prövning efter det att tidsfris-

ten för överklagan löpt ut.96 Därmed utgör domen processhinder i det nya åtalet. Enligt 

Ekelöf, Bylund och Edelstam har denna bestämmelse betydelse för medborgarnas personliga 

trygghet. När det gäller just brottsmål så skulle den misstänkte hela tiden riskera ett nytt åtal 

avseende samma gärning i de fall det första åtalet ogillades på grund av otillräcklig bevisning. 

Även en oskyldig person skulle påverkas av att en frikännande dom inte skulle hindra att ett 

nytt åtal väcks avseende samma gärning.97 

3.3.2 Lis pendens 

I RB stadgas även att nytt åtal inte får väckas mot den tilltalade för samma gärning som han 

redan står under åtal för.98 Därmed utgör den ena av två samtidigt pågående rättegångar 

processhinder i den andra. Den talan som väcktes senast ska avvisas i de fall då det föreligger 

lis pendens. Förekomsten av lis pendens är något som domstolen ska undersöka ex officio.99 

Ekelöf, Bylund och Edelstam hävdar dock att lis pendens har mindre praktisk betydelse i brott-

mål. Detta beror bland annat på det faktum att det nästan uteslutande är allmän åklagare som 

väcker åtal.100 

  

                                                 
95 Rättegångsbalk (1942:740). 

96 30 kap. 9 § 1 st. RB. 

97 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång: Tredje häftet, s. 241. 

98 45 kap. 1 § 3 st. RB. 

99 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång: Tredje häftet, s. 265-266. 

100 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång: Tredje häftet, s. 275. 
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4 Rättsfall från Europadomstolen och EU-domstolen 

4.1 Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och Vulic 

mot Sverige 

Janosevic mot Sverige
101 samt Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige

102 är två likvärdiga domar 

som båda berör taxiverksamhet. Under åren 1994-1995 utförde Skattemyndigheten (SKM) 

en omfattande granskning av taxibolag, vilket ledde till att dessa två bolag för det första blev 

upptaxerade och för det andra blev de påförda skattetillägg på grund av att SKM bedömde 

att de lämnat oriktiga uppgifter i deklarationerna. Båda bolagen begärde omprövning av be-

sluten samt överklagade och ansökte om anstånd med betalningen till dess att målen avgjorts. 

Eftersom bolagen inte hade möjlighet att lämna någon bankgaranti så avslogs den begäran 

av både SKM och domstolarna och det fick till följd att båda bolagen senare försattes i kon-

kurs. Janosevic blev dessutom åtalad för skattebedrägeri och bokföringsbrott och fick tio 

månaders fängelse.103 

Europadomstolen började med att konstatera att skattetvister vanligtvis faller utanför till-

lämpningsområdet för civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6. Däremot utredde 

domstolen om skattetillägget som förseelse istället kunde anses vara en brottsanklagelse i 

artikelns mening. För att kunna bedöma om det förelåg en brottsanklagelse använde sig dom-

stolen av tre kriterier; hur förseelsen betecknas i nationell lag, förseelsens art samt den even-

tuella påföljdens art och stränghet. Angående det första kriteriet så påfördes skattetilläggen 

enligt olika skattelagar och inte med stöd av en straffrättslig bestämmelse. Dessutom beteck-

nas skattetilläggen som administrativa påföljder i det svenska rättssystemet. På grund av detta 

så kunde inte skattetilläggen anses vara hänförliga till straffrätten enligt det nationella syste-

met.104 

Avseende det andra och tredje kriteriet så påpekade domstolen att dessa är alternativa och 

inte kumulativa. I samband med detta fastställdes att det är tillräckligt om förseelsen till sin 

                                                 
101 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, dom den 23 juli 2002. 

102 Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 36985/97, dom den 23 juli 2002. 

103 Janosevic mot Sverige, Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige samt Sveriges domstolar, Nummer 

8 2002. 

104 Janosevic mot Sverige, p. 64-66, Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, p. 75-77 samt Sveriges 
domstolar, Nummer 8 2002. 
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natur anses vara “brottslig” enligt EKMR eller att den påföljd som medför faller inom kri-

minalområdet på grund av sin natur eller stränghet. Domstolen konstaterade att skattetilläg-

gen hade påförts på objektiva grunder, men att avsaknaden av subjektiva rekvisit inte nöd-

vändigtvis fråntog förseelsen dess straffrättsliga karaktär. Dessutom har skattetilläggssyste-

met ersatt ett straffrättsligt förfarande och huvudsyftet med systemet är att utöva påtryckning 

på de skattskyldiga att uppfylla sina skyldigheter och bestraffa dem som inte gör det. Därmed 

är sanktionen både avskräckande och bestraffande. Domstolen kom därför fram till att de 

båda taxibolagen hade anklagats för brott i enlighet med artikel 6 och därmed var artikeln 

tillämplig.105 106 

4.2 Rosenquist mot Sverige 

I målet Rosenquist mot Sverige
107 hade Rosenquist underlåtit att deklarera och därmed blivit 

skönstaxerad. Efter att Skatteverket gjort en revision kom det fram information om att Ro-

senquist haft en större inkomst än den som Skatteverket räknat med vid skönsbeskattningen, 

vilket ledde till att han blev upptaxerad och påförd skattetillägg. I samband med detta blev 

Rosenquist också åtalad och tillslut dömd för grovt skattebrott till två års fängelse. I Euro-

padomstolen hävdade Rosenquist att han blivit straffad två gånger för samma gärning och 

att detta stred mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.108 

Europadomstolen inledde med att konstatera att syftet med artikel 4 i sjunde tilläggsproto-

kollet EKMR är att förhindra att en person lagförs eller straffas på nytt för en handling som 

redan slutligt avgjorts.109 För att kunna fastställa om en upprepning har skett så måste dom-

stolen utreda om gärningarna bygger på samma väsentliga rekvisit.110 Med andra ord så måste 

gärningens karaktär granskas och huruvida de gärningar som avsågs i skattebrottsprocessen 

och skattetilläggsförfarandet är av samma slag.111 

                                                 
105 Janosevic mot Sverige, p. 67-68, Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, p. 78-79 samt Sveriges 

domstolar, Nummer 8 2002. 

106 Målet behandlade också frågor avseende prövningstid och oskuldpresumtion. Dessa är dock inte lika rele-
vanta för denna uppsats och kommer därför inte att behandlas. 

107 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, beslut den 14 september 2004. 

108 Rosenquist mot Sverige samt Sveriges domstolar, Nummer 10 2004. 

109 Europadomstolen hänvisade till Gradinger mot Österrike, ansökan nr. 15963/90, dom den 23 oktober 1995. 

110 Europadomstolen hänvisade till Franz Fischer mot Österrike, ansökan nr. 37950/97, dom den 29 maj 2001. 

111 Rosenquist mot Sverige samt Sveriges domstolar, Nummer 10 2004. 
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Vidare undersökte domstolen om skattetilläggsförfarandet kunde anses vara av straffrättslig 

karaktär. Trots att det inte ansågs vara det enligt svensk rätt så bedömde domstolen i målen 

Janosevic mot Sverige
112 samt Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige

113 att skattetilläggsförfaran-

det var av straffrättslig karaktär. I ett annat rättsfall114 från Europadomstolen konstaterades 

dessutom att både artikel 6 och artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet var tillämpliga på det 

svenska skattetilläggsförfarandet. Med hänsyn till detta så fann domstolen att de båda förfa-

randena var av straffrättslig karaktär. Dock fastställdes att det krävs uppsåt eller grov vårds-

löshet för att kunna bli dömd för skattebrott, vilket inte krävs för att bli påförd skattetillägg.115 

Domstolen konstaterade därtill att syftena bakom de båda förfarandena är olika, exempelvis 

används skattetillägget för att förhindra slarv vid uppgiftslämnande och påförs oavsett upp-

såt.116 Mot bakgrund av detta så fann domstolen att de båda gärningarna var helt olika och 

att de inte bygger på väsentligen samma faktorer. Därmed ansågs de båda förfarandena inte 

strida mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.117 

4.3 Sergey Zolotukhin mot Ryssland 

I målet Sergey Zolotukhin mot Ryssland
118 blev Zolotukhin arresterad för att ha tagit med sig sin 

flickvän in på militärt område utan tillstånd. När han fördes till polisstationen var han beru-

sad, uppträdde oförskämt, använde ett ovårdat språk och försökte fly. Zolotukhin dömdes 

senare samma dag enligt lagen om administrativa förseelser till tre dagars frihetsberövande, 

en dom som verkställdes direkt. Efter detta åtalades han även för brott på grund av misstanke 

om att han gjort sig skyldig till störande beteende samt uppträtt hotfullt och förolämpande. 

Zolotukhin dömdes tillslut för att ha smädat en statlig tjänsteman till fem och ett halvt års 

fängelse. I Europadomstolen hävdade Zolotukhin att detta stred mot artikel 4 i sjunde till-

läggsprotokollet EKMR.119 

                                                 
112 Janosevic mot Sverige, ansökan nr. 34619/97, dom den 23 juli 2002. 

113 Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, ansökan nr. 36985/97, dom den 23 juli 2002. 

114 Manasson mot Sverige, ansökan nr. 41265/98, dom den 20 juli 2004. 

115Rosenquist mot Sverige samt Sveriges domstolar, Nummer 10 2004. 

116 Europadomstolen hänvisade till bland annat det svenska rättsfallet NJA 2000 s. 622. 

117Rosenquist mot Sverige samt Sveriges domstolar, Nummer 10 2004. 

118 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 

119 Sergey Zolotukhin mot Ryssland samt Sveriges domstolar, Nytt från Europadomstolen 2 2009. 



 

 
21 

Europadomstolen inledde med att bedöma om det administrativa förfarandet kunde anses 

vara av straffrättslig karaktär. Kriterierna för detta, som nämnts tidigare, är hur förseelsen 

betecknas i nationell lag, förseelsens art samt den eventuella påföljdens art och stränghet. 

Domstolen kom fram till att förfarandet var av straffrättslig karaktär, särskilt med tanke på 

förseelsens natur och den stränga påföljden.120 

Vidare utredde domstolen huruvida Zolotukhin hade åtalats mer än en gång för samma brott. 

Domstolen gick igenom sin egen praxis avseende tillämpningen av artikel 4 i sjunde tilläggs-

protokollet EKMR och konstaterade att flera olika metoder hade använts för att fastställa 

om det handlade om ett och samma brott eller flera olika brott. Detta hade skapat en rättso-

säkerhet och domstolen ville därför i detalj definiera vad som skulle förstås med begreppet 

“samma brott” i EKMR:s mening. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR ska tolkas 

som ett förbud mot att inleda åtal eller rättegång mot en person för ett andra brott om detta 

uppkommer genom identiska fakta eller fakta som väsentligen är desamma som de som ligger 

till grund för det första brottet. I detta fall ansåg domstolen att det administrativa och det 

straffrättsliga förfarandet bara skiljde sig på en punkt, nämligen hotet om att använda våld 

mot en polistjänsteman, och därför skulle det betraktas vara väsentligen samma brott. Ef-

tersom Zolotukhin dömdes enligt det administrativa förfarandet till tre dagars frihetsberö-

vande, vilket ansågs vara en slutlig dom då den inte gick att överklaga, fann domstolen att en 

kränkning skett av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR eftersom Zolotukhin senare 

även åtalats enligt det straffrättsliga förfarandet för väsentligen samma brott.121 

Europadomstolen behandlade sin “nya” harmoniserade tolkning av begreppet “samma 

brott” i målet Ruotsalainen mot Finland
122 och hänvisade då till Zolotukhin-fallet. Även i detta 

fall kom domstolen fram till att de båda förfarandena baserades på väsentligen samma fakta 

och därmed stred mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 

                                                 
120Sergey Zolotukhin mot Ryssland, p. 53 och 57 samt Sveriges domstolar, Nytt från Europadomstolen 2 2009. 

121 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, p. 78, 82, 97, 109 och 120-122 samt Sveriges domstolar, Nytt från Europa-

domstolen 2 2009. 

122 Ruotsalainen mot Finland, ansökan nr. 13079/03, dom den 16 juni 2009. 
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4.4 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson 

Målet Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson
123 var ett förhandsavgörande ifrån EU-domstolen 

som begärts av tingsrätten (TR) i Haparanda. I detta fall hade Fransson åtalats för bland 

annat grovt skattebrott då det ansågs att han lämnat oriktiga uppgifter i sina självdeklarationer 

åren 2004-2005. Dessförinnan hade Skatteverket beslutat om att påföra skattetillägg, vilket 

inte överklagades av Fransson. Skatteverkets beslut grundade sig på samma oriktiga uppgifts-

lämnande som låg till grund för åtalet.124 Frågan som ställdes var om åtalet, som baserades 

på samma oriktiga uppgiftslämnande som skattetilläggsförfarandet, stred mot artikel 4 i 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR och artikel 50 i EURS.125 

EU-domstolen inledde med att konstatera att den inte var behörig att tolka artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR eftersom relationen mellan EKMR och nationell lag inte regleras 

av unionsrätten. Däremot är domstolen behörig att tolka nationell lag och dess förenlighet 

med artikel 50 EURS.126 

När det gäller artikel 50 EURS, som avser principen om ne bis in idem, så ska den tillämpas på 

åtal för skattebrott i de fall då åtgärder som redan vidtagits genom lagakraftvunnet avgörande 

är av straffrättslig karaktär. Med andra ord så blir artikeln tillämplig i de fall då skattetillägg, 

genom ett lagakraftvunnet beslut, redan har påförts och att skattetillägget anses ha straff-

rättslig karaktär. Domstolen konstaterade dock att artikeln inte hindrar medlemsstater från 

att tillämpa en kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner på samma brott. 

Även kombinationen administrativa och straffrättsliga sanktioner är tillåten. Vilka sanktioner 

som ska vara tillämpliga är upp till medlemsstaterna själva att bestämma i deras syfte att värna 

om unionens ekonomiska intressen. Det är först när skattetillägget har straffrättslig karaktär 

och det vunnit laga kraft som artikeln hindrar att en och samma person lagförs två gånger 

för samma brott.127 

För att avgöra om skattetillägget har straffrättslig karaktär hänvisade domstolen till tre krite-

rier; hur förseelsen betecknas i nationell lag, förseelsens art samt den eventuella påföljdens 

                                                 
123 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom den 26 februari 2013. 

124 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 12-13. 

125 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 15. 

126 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 31. 

127 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 33-34. 
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art och stränghet. Det är dessa kriterier som ska ligga till grund för när Haparanda tingsrätt 

bedömer ifall skattetillägget är av straffrättslig karaktär och ifall kombinationen av skatte-

rättsliga och straffrättsliga sanktioner strider mot artikel 50 EURS. Domstolen fann alltså att 

artikel 50 EURS inte hindrar en medlemsstat från att först påföra skattetillägg och senare 

även utdöma straff för samma brott. Detta förutsätter dock att den förstnämnda sanktionen 

inte har straffrättslig karaktär, vilket den nationella domstolen får bedöma.128 

4.5 Lucky Dev mot Sverige 

Målet Lucky Dev mot Sverige
129

 rörde en restaurangägare som blev skönsmässigt upptaxerad på 

grund av att hon inte deklarerat alla sina inkomster och dessutom inte deklarerat rätt. Med 

anledning av skönstaxeringen blev Dev även påförd skattetillägg. Utöver detta blev Dev även 

åtalad för bland annat grovt skattebrott, men friades i tingsrätten då något uppsåt inte kunde 

styrkas. Domen överklagades inte. Frågan i målet var om detta stred mot artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR.130 131 

Europadomstolen inledde med att konstatera att den i en tidigare dom132 mot Sverige fast-

ställt att förfaranden innefattande skattetillägg gällde “brott” både i den mening som avses i 

artikel 6 och i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Därmed fastslog domstolen att de 

båda förfarandena i detta fall gällde “brott” i den mening som avses i artikel 4 i sjunde till-

läggsprotokollet EKMR.133 

När det gällde frågan om det avsåg “samma brott” så hänvisade domstolen till målet Sergey 

Zolotukhin mot Ryssland
134. Där fastslogs det att artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR 

skulle tolkas som ett förbud mot att åtala för eller pröva ett andra brott i den mån som det 

uppkommer genom identiska fakta eller fakta som väsentligen är desamma som de som ligger 

                                                 
128 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 35-37. 

129 Lucky Dev mot Sverige, ansökan nr. 7356/10, dom den 27 november 2014. 

130 Lucky Dev mot Sverige, p. 6-12. 

131 Dev blev även åtalad för grovt bokföringsbrott, vilket hon dömdes för. Dock behandlas inte denna åtals-
punkt i uppsatsen. 

132 Manasson mot Sverige, ansökan nr. 41265/98, dom den 20 juli 2004. 

133 Lucky Dev mot Sverige, p. 51. 

134 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 
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till grund för det första brottet. Utredningen ska fokusera på de fakta som utgör en uppsätt-

ning konkreta faktiska handlingar som gäller samma tilltalade och att dessa omständigheter 

är oupplösligt sammanlänkade i tid och rum. I detta fall angav båda parter att beslutet om 

skattetillägg och åtalet för skattebrott grundades på väsentligen samma fakta. Domstolen höll 

med parterna och angav att de båda förfarandena baserades på samma underlåtenhet att de-

klarera inkomst av näringsverksamhet och moms samt att de avsåg samma tidsperiod. Där-

med utgjorde det “samma brott”.135 

Dessutom utreddes huruvida det fanns ett slutligt beslut. Domstolen hänvisade till den för-

klarande rapporten till sjunde tilläggsprotokollet136 där det stadgas att ett beslut är “slutligt” 

om det har vunnit lagakraft (res judicata). Ett beslut har vunnit lagakraft när det är oåterkalle-

ligt, det vill säga när inga ytterligare normala rättsmedel finns att tillgå eller när parterna har 

uttömt sådana rättsmedel eller när tidsfristen löpt ut och parterna inte har dragit nytta av den. 

Beslut som kan överklagas, och där tidsfristen ännu inte löpt ut, täcks inte av artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR. Vid avgörandet om beslutet är slutligt beaktas inte extraordinära 

rättsmedel såsom en begäran om att förfarandet ska återupptas eller en ansökan om att ut-

löpta tidsfristen ska förlängas. I detta fall, när tingsrätten frikände Dev från åtalet för skatte-

brott, meddelade de ett slutligt beslut. Eftersom domen inte överklagades vann den lagakraft 

ungefär en månad senare, vilket betyder att Dev från den dagen blev slutligt frikänd.137 

Domstolen gick vidare med att undersöka om det fanns ett dubbelt förfarande. Det har kon-

staterats att det är förbjudet med ytterligare straffrättsliga förfaranden, avseende samma 

brott, när det finns ett slutligt beslut. Att flera förfaranden pågår samtidigt, fram till dess att 

ett slutligt beslut meddelas, är dock inget som hindras av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR. När två förfaranden pågår samtidigt så finns det inget konventionsärende där det 

andra förfarandet upphör vid den tidpunkt då det första förfarandet har blivit slutligt.138 

Domstolen har dock, i tidigare domar139, noterat att det innebär en överträdelse i de fall då 

                                                 
135 Lucky Dev mot Sverige, p. 52-54. 

136 Explanatory Report to the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental freedoms. 

137 Lucky Dev mot Sverige, p. 56-57. 

138 Lucky Dev mot Sverige, p. 59. 

139 Tomasovic mot Kroatien, ansökan nr. 53785/09, dom den 18 oktober 2011 samt Muslija mot Bosnien och 
Hercegovina, ansökan nr. 32042/11, dom den 14 januari 2014. 



 

 
25 

det inte sker ett sådant upphörande. Således betonade domstolen att artikel 4 i sjunde till-

läggsprotokollet EKMR inte utgör ett skydd mot lis pendens. Detta betyder att det inte strider 

mot bestämmelsen när ett skatterättsligt förfarande och straffrättsligt förfarande pågår sam-

tidigt. Om däremot det ena förfarandet fortsätter efter att det andra avslutats med ett slutligt 

beslut så innebär det en överträdelse. Domstolen hänvisade också till HD och HFD med 

anledning av att de i senare praxis bedömt att även pågående förfaranden hindrar att andra 

förfaranden inleds. Europadomstolen ansåg dock att en garanti mot flera förfaranden inte 

kunde härledas ur artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.140 

I två tidigare domar141, där det fanns ett slutligt beslut, har dock Europadomstolen funnit att 

två olika förfaranden, som medförde olika påföljder för samma gärning, hade en tillräckligt 

nära koppling mellan varandra i sak och i tid. Därmed hade de personerna inte lagförts eller 

straffats på nytt för ett brott där det redan fanns en slutlig dom, alltså hade ingen upprepning 

av förfarandet skett. Dessa två mål handlade dock inte om skattetillägg och skattebrott.142 

I detta fall kom dock domstolen fram till att det rörde sig om två parallella och separata 

förfaranden eftersom de prövades av olika myndigheter och domstolar utan att de kopplades 

samman. Dessutom togs ingen hänsyn, inom skattetilläggsförfarandet, till det faktum att Dev 

blev frikänd från åtalet för skattebrott. De båda förfarandena pågick samtidigt under tre och 

ett halvt år, vilket emellertid inte stred mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Det 

straffrättsliga förfarandet blev dock slutligt före det skatterättsliga förfarandet som pågick i 

ytterligare nio och en halv månad. Då det skatterättsliga förfarandet inte avslutades, och skat-

tetilläggen inte undanröjdes, efter att det straffrättsliga förfarandet hade blivit slutligt, innebar 

detta att Dev blev lagförd “på nytt” för ett brott hon redan blivit slutligt frikänd för. Dom-

stolen fann därför att det skett en överträdelse av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR.143 

                                                 
140 Lucky Dev mot Sverige, p. 59-60. 

141 R. T. mot Schweiz, ansökan nr. 31982/96, beslut den 30 maj 2000 samt Nilsson mot Sverige, ansökan nr. 
73661/01, beslut den 13 december 2005. 

142 Lucky Dev mot Sverige, p. 61. 

143 Lucky Dev mot Sverige, p. 62-64. 
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När det gäller just frågan om parallella förfaranden så har Europadomstolen i ett par tidigare 

domar144, där de skattskyldiga blev påförda skattetillägg samt dömda för skattebrott respek-

tive grovt skattebrott, uppmärksammat att det ibland kan ske slumpvis vilket av de två för-

farandena som först blir slutligt, vilket eventuellt skapar en oro för särbehandling. Domstolen 

fastställer dock att det är upp till de egna staterna att bestämma hur deras rättssystem ska 

vara organiserat. I en annan dom145, där den skattskyldige också blev påförd skattetillägg samt 

dömd för skattebrott och grovt skattebrott, fann domstolen att det inte skett en överträdelse 

av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. I detta fall hade beslut om skattetillägg med-

delats 2007, men beslutet vann inte lagakraft förrän 31 december 2010 och till viss del inte 

förrän 31 december 2011. Det straffrättsliga förfarandet inleddes 2008 och avslutades den 

29 juni 2010 då domen vann lagakraft. Vid den tidpunkten kunde alltså den skattskyldige 

fortfarande angripa beslutet om skattetillägg, men eftersom han inte gjorde det så vann be-

slutet lagakraft. Därmed ansåg domstolen att den skattskyldige hade en möjlighet att undvika 

dubbelbestraffning genom att angripa beslutet, men han tog den inte. Därför förelåg inget 

brott mot EKMR. 

                                                 
144 Nykänen mot Finland, ansökan nr. 11828/11, dom den 20 maj 2014 samt Glantz mot Finland, ansökan nr. 

37394/11, dom den 20 maj 2014. 

145 Häkkä mot Finland, ansökan nr. 758/11, dom den 20 maj 2014. 
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5 Rättsfall från HD och HFD 

5.1 NJA 2000 s. 622 

Den skattskyldige hade i detta fall lämnat oriktiga uppgifter i flera deklarationer och påfördes 

därför skattetillägg. Därefter blev han även åtalad för bokföringsbrott, skattebedrägeri och 

grovt skattebedrägeri. Frågan i målet var huruvida ett beslut om skattetillägg kunde ha rätts-

kraftverkan gentemot ett senare åtal.146 

HD inledde med att konstatera att skattetillägget, enligt svensk rätt, inte anses som en straff-

rättslig påföljd. Principen om ne bis in idem i EKMR är avgränsad till det nationella planet. 

Under förutsättning att bestämmelsen i EKMR syftar på den kategorisering som gäller i nat-

ionell rätt så utgör inte beslut om skattetillägg hinder för ett senare brottsmål eftersom skat-

tetillägget inte åläggs inom ramen för ett straffrättsligt förfarande. EKMR:s bestämmelser 

kan dock tolkas autonomt, vilket betyder att ett förfarande kan anses vara täckt av ett uttryck 

i konventionen, även om förfarandet kategoriseras annorlunda i nationell rätt.147 

Vidare diskuterade domstolen huruvida skattetilläggsförfarandet innefattar en brottsankla-

gelse och därmed faller under artikel 6 EKMR. Den kom fram till att starka skäl talar för att 

artikeln är tillämplig. Dock betyder inte det att ett beslut om skattetillägg även har rättskraft-

verkan i förhållande till ett senare brottmålsförfarande. Enligt konventionen ska ett avgö-

rande ha meddelats i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den staten för att kunna 

tillskrivas rättskraft. Därmed hänvisar konventionen till den enskilda statens interna lagstift-

ning och ger inte utrymme för en autonom tolkning. Enligt HD går det inte att underkänna 

den ordning som gäller enligt svensk lag eftersom det inte finns klart stöd för det i Europa-

domstolens praxis.148 

Angående artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR påpekar HD att den avser brott och 

inte gärning. Detta innebär att det inte föreligger hinder mot ett nytt åtal avseende samma 

                                                 
146 NJA 2000 s. 622. 

147 NJA 2000 s. 622. 

148 NJA 2000 s. 622. 
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gärning, under förutsättning att det nya åtalet avser ett annat brott än det som den skattskyl-

dige redan påförts skattetillägg för.149 

HD hänvisade även till Ponsetti och Chesnel mot Frankrike
150 där det fastställdes att ett åtal för 

skattebedrägeri inte hindrades av att den tilltalade redan blivit påförd skattetillägg eftersom 

rekvisiten för de båda skiljde sig åt. HD konstaterade att det varken krävs uppsåt eller oakt-

samhet för att bli påförd skattetillägg, dock krävs uppsåt för att bli dömd för skattebrott. Mot 

bakgrund av detta fann HD att skattetillägg och skattebrott till följd av oriktig uppgift utgör 

två olika brott och därför strider det inte mot EKMR att döma någon, som redan påförts 

skattetillägg, för skattebedrägeri.151 

5.2 NJA 2010 s. 168 I och II 

Detta mål berörde två fall med liknande omständigheter där de skattskyldiga åtalades för 

skattebrott då de lämnat oriktig uppgift i sina deklarationer. Dessförinnan hade de, genom 

lagakraftvunna beslut, påförts skattetillägg för de oriktiga uppgifter som också ligger till 

grund för åtalen. Den aktuella frågan var om artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR 

innebar att de lagakraftvunna besluten om skattetillägg utgjorde hinder mot lagföring enligt 

åtalen och att åtalen därmed skulle avvisas.152 

HD konstaterade först att Europadomstolens praxis angående vad som är att anse som 

“samma brott” har varit inkonsekvent och därmed gjort det svårbedömt ifall det svenska 

skattetilläggssystemet är förenligt med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR eller inte. 

HD hänvisade till Rosenquist mot Sverige
153 där Europadomstolen kom fram till att målet avsåg 

två olika brott med tanke på skillnaderna i de subjektiva rekvisiten då det bara krävdes uppsåt 

för det ena brottet. I Carlberg mot Sverige
154 fastställdes dock att de subjektiva rekvisiten avse-

ende uppsåt och oaktsamhet inte ger tillräcklig grund för att avgöra huruvida två brott är 

olika. Detta yttrande överensstämmer med det avgörande som senare meddelades i fallet 

                                                 
149 NJA 2000 s. 622. 

150 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, ansökan nr. 36855/97 och 41731/98, dom den 14 september 1999. 

151 NJA 2000 s. 622. 

152 NJA 2010 s. 168 I, HD:s domskäl, p. 1-3. 

153 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, beslut den 14 september 2004. 

154 Carlberg mot Sverige, ansökan nr. 9631/04, beslut den 27 januari 2009. 
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Sergey Zolotukhin mot Ryssland
155, där det fastställdes att utgångspunkten istället ska vara 

huruvida de båda brotten härrör från identiska fakta eller fakta som väsentligen är des-

amma.156 

HD framhöll också att Europadomstolens praxis inte var omfattande avseende frågan om 

flera sanktioner för samma brott. Dock ansåg HD att det stod klart att det fanns utrymme 

för en lagstiftare att förbinda ett brott med två eller flera sanktioner, under förutsättning att 

det dubbla förfarandet är förutsebart och att det mellan förfarandena finns ett nära tidsmäss-

igt och sakligt samband.157 

När det gällde den grundläggande frågan i målet, om systemet med dubbla sanktioner för 

oriktiga uppgifter var förenligt med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR, fann HD att 

olika bedömningar kunde göras. Domstolen ansåg dock att det inte fanns “klart stöd” för att 

det svenska skattetilläggssystemet skulle vara oförenligt, varken i EKMR eller i Europadom-

stolens praxis och att det därmed saknas underlag för att generellt underkänna systemet med 

dubbla förfaranden. Mot bakgrund av detta bedömde HD att artikel 4 i sjunde tilläggsproto-

kollet EKMR inte utgjorde ett hinder för att pröva åtalet mot den skattskyldige.158 

5.3 NJA 2013 s. 502 

I detta fall blev den skattskyldige åtalad för både grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. 

Åtalet hade sin grund i det faktum att oriktiga uppgifter hade lämnats.159 Skatteverket hade 

dessförinnan fattat beslut om att påföra skattetillägg på samma åtalspunkter. Frågan som 

utreddes av HD var om, och i så fall i vilken utsträckning, besluten om skattetillägg utgjorde 

hinder för att pröva åklagarens talan i detta brottmål.160 

HD inledde med att påpeka att en oriktig uppgift i skatteförfarandet kan leda till att en och 

samma person tilldelas flera olika sanktioner, såsom skattetillägg och skattebrott. Domstolen 

anmärker dock att skattetillägg och skattebrott handläggs i olika förfaranden och följer inte 

                                                 
155 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 

156 NJA 2010 s. 168 I, HD:s domskäl, p. 10-11 och 16. 

157 NJA 2010 s. 168 I, HD:s domskäl, p. 24 och 36. 

158 NJA 2010 s. 168 I, HD:s domskäl, p. 33. 

159 NJA 2013 s. 502. 

160 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 5-6. 
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samma regelverk. Skattetillägget bedöms vara en administrativ sanktion och handläggs i skat-

teförfarandet. Det som främst skiljer skattetillägget ifrån skattebrottet är det subjektiva rek-

visitet då det inte finns något krav på varken uppsåt eller oaktsamhet hos den skattskyldige 

för att skattetillägg ska kunna påföras. Uppsåt eller oaktsamhet krävs dock vid skattebrott. 

Tanken har varit att endast de allvarligare fallen ska hänvisas till det straffrättsliga förfarandet, 

dock utan att hindra att även skattetillägg påförs i dessa fall. Därmed ska allvarligare förseel-

ser kunna leda till både skattetillägg och brottspåföljd. Syftet med detta är att reglerna om 

skattetillägg ska komplettera de straffrättsliga påföljderna.161 

HD konstaterade dock att det mellan de olika förfarandena finns en samordning av hand-

läggningen. Som exempel nämndes det faktum att brottmål ibland får förklaras vilande till 

dess att utgången i skatte- och avgiftsfrågan är fastställd. Den domstol som handhar brott-

målet ska också, tillsammans med den myndighet eller förvaltningsdomstol som prövar 

skatte- och avgiftsfrågan, samråda om handläggningen. Tanken är också att domstolen i 

brottmålet, när den bestämmer påföljd, ska ta hänsyn till om den skattskyldige blivit påförd 

skattetillägg och vice versa. Domstolen måste emellertid inte alltid vänta på ett lagakraftvun-

net avgörande i skatteprocessen.162 Utgångspunkten är dock att vad som utgör oriktig uppgift 

är en skatterättslig fråga och allmänna domstolar bör inte göra egna bedömningar av skatte-

rättsliga frågor när de samtidigt prövas av en förvaltningsdomstol.163 Detta får till följd att 

Skatteverket oftast fattar beslut om skattetillägg innan ansvar enligt SkBrL prövas.164 

HD gick vidare med att utreda huruvida det svenska systemet var förenligt med principen 

om att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Domstolen hänvisade till 

regeringen som uttalat sig om att systemet med de båda förfarandena inte stred mot EKMR 

då sanktionerna hade olika syften samt att det för skattebrott krävs uppsåt eller grov oakt-

samhet medan skattetillägg påförs så länge felet inte är ursäktligt. Detta bekräftades också av 

                                                 
161 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 7-8. HD hänvisade till prop. 1971:10, s. 196-197, 201, 209-210, 236 och 

240. 

162 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 9-10. 

163 HD hänvisade till NJA 2010 s. 168 I och II. 

164 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 10. 



 

 
31 

Europadomstolen i målet Rosenquist mot Sverige
165. HD ansåg emellertid att rättsläget ändrats 

sedan domen166 från EU-domstolen publicerats.167 

Enligt HD ska artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR numera tolkas utifrån vad Euro-

padomstolen kom fram till i målet Sergey Zolotukhin mot Ryssland
168. I det målet fastställdes att 

artikeln förhindrar lagföring och dom för ett andra brott som bygger på identiska fakta eller 

fakta som i allt väsentligt är desamma som dem i det första brottet. Vid prövningen ska 

utgångspunkten vara vad som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma sva-

rande och som är oupplösligt förbundna med varandra i tid och rum. Denna tolkning har 

även varit vägledande i andra rättsfall från Europadomstolen, såsom Ruotsalainen mot Fin-

land
169.170 

Mot bakgrund av detta fann HD att det svenska systemets förenlighet med dubbelbestraff-

ningsförbudet i EKMR numera skulle bedömas utifrån de faktiska omständigheterna som 

åberopats mot den enskilde istället för syftena bakom förfarandena eller sanktionernas olika 

subjektiva rekvisit. När det gäller det svenska systemets förenlighet med EURS så hänvisade 

HD till EU-domstolens dom i Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson
171 där EU-domstolen 

fastställde att det utgör en tillämpning av unionsrätten när oriktiga uppgifter angående mer-

värdesskatt leder till skattetillägg och åtal för skattebrott. I detta avseende är alltså artikel 50 

EURS och rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger gällande. En förutsättning för 

att artikeln ska vara tillämplig är dock att de båda sanktionerna har straffrättslig karaktär.172 

                                                 
165 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, beslut den 14 september 2004. 

166 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom den 26 februari 2013. 

167 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 15-16 och 18. 

168 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, ansökan nr. 14939/03, dom den 10 februari 2009. 

169 Ruotsalainen mot Finland, ansökan nr. 13079/03, dom den 16 juni 2009. 

170 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 20-21. 

171 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom den 26 februari 2013. 

172 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 22-24 och 27. 
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Med hänvisning till domen173 så tolkade HD att det var upp till de svenska domstolana att 

avgöra om det svenska systemet stred mot artikel 50 EURS och om sanktionerna har straff-

rättslig karaktär eller inte.174 För att bedöma om en sanktion har straffrättslig karaktär ska 

dessa tre kriterier beaktas; hur förseelsen betecknas i nationell lag, förseelsens art samt den 

eventuella påföljdens art och stränghet.175 I rättsfall från Europadomstolen och EU-

domstolen har det svenska skattetillägget, utifrån dessa kriterier, bedömts ha straffrättslig 

karaktär i EKMR:s och EURS:s mening.176 HD konstaterade därmed att skattetillägget har 

sådan straffrättslig karaktär att det omfattas av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR 

samt att det även omfattas av artikel 50 EURS, dock under förutsättningen att unionsrätten 

ska tillämpas.177 

När det gällde frågan om skattetillägg och skattebrott utgör samma brott så konstaterade 

HD, med hänvisning till tidigare rättsfall, att oriktig uppgift är det grundläggande kriteriet för 

både skattetillägg och skattebrott. Därmed är den utlösande faktorn för båda sanktionerna 

att den skattskyldige lämnar en felaktig uppgift eller utelämnar en uppgift. Skattetillägg och 

ansvar för skattebrott som baseras på samma deklarationsuppgift måste därför anses grun-

dade på samma faktiska omständigheter, närmare bestämt den konkreta handlingen då en 

oriktig uppgift lämnas. HD fann alltså att skattetillägg och skattebrott avsåg samma brott i 

enlighet med EKMR och EURS.178 

Eftersom detta fall också avsåg bokföringsbrott, utredde HD om skattetillägg och bokfö-

ringsbrott kunde anses vara samma brott. Domstolen kom fram till att den faktiska hand-

lingen eller underlåtenheten att bokföra korrekt sker före den faktiska handlingen eller un-

derlåtenheten som ger upphov till skattetillägg. Oftast har bokföringsperioden hunnit avslu-

tats innan skattetillägg blir aktuellt. Därmed kan de fakta som ligger till grund för bokförings-

brottet och de fakta som ligger till grund för skattetillägget anses vara oupplösligt förbundna 

                                                 
173 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, dom den 26 februari 2013. 

174 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 31-32. 

175 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 27. 

176 Manasson mot Sverige, ansökan nr. 41265/98, dom den 20 juli 2004, Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 
60619/00, beslut den 14 september 2004 samt Carlberg mot Sverige, ansökan nr. 9631/04, beslut den 27 
januari 2009. 

177 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 34 och 36-37. 

178 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 38-39. 
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till tid och rum. HD fann därför att det inte stred mot bestämmelserna i EKMR eller EURS 

att åtala och döma någon för bokföringsbrott även om denne blivit påförd skattetillägg.179 

HD kom alltså fram till att en skattskyldig som blivit påförd skattetillägg avseende mervär-

desskatt kan inte bli åtalad för motsvarande skattebrott i enlighet med artikel 50 EURS.180 

Det förelåg också tillräckligt stöd för att underkänna det svenska systemet med skattetillägg 

och skattebrott då det strider mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Därmed blir 

förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff även tillämpligt vid oriktiga uppgifter avse-

ende inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och liknande avgifter.181 

HD tog också ställning till vid vilken tidpunkt som rätten att inte bli lagförd eller straffad två 

gånger blir aktuell. Domstolen hänvisar här till RB och dess bestämmelser om res judicata och 

lis pendens. Bestämmelsen om res judicata stadgar att nytt åtal inte får väckas mot den tilltalade 

där dom redan fallit och vunnit laga kraft, det vill säga att tiden för överklagan löpt ut.182 

Bestämmelsen om lis pendens fastställer att nytt åtal inte får väckas mot den tilltalade för gär-

ning som han redan står under åtal för.183 Avseende just parallella förfaranden så har, enligt 

HD, Europadomstolens praxis inte varit helt entydig. Dock ansåg HD att bestämmelsen om 

res judicata skulle försvagas allvarligt om ett pågående förfarande inte utgjorde samma rätte-

gångshindrande verkan som en lagakraftvunnen dom. Därför bör ett åtal som avser samma 

oriktiga uppgift hindras av ett pågående förfarande om skattetillägg. Dock krävs dessförinnan 

att uttag av skattetillägg har konkretiserats, vilket gör att den avgörande punkten bör vara när 

Skatteverket har fattat sitt beslut om att påföra skattetillägg, från den tidpunkten föreligger 

hinder mot åtal.184 

5.4 HFD 2013 ref. 71 

Den skattskyldige hade i detta fall blivit dömd för bland annat grovt skattebrott då han inte 

redovisat vissa ersättningar och därmed lämnat oriktiga uppgifter i sina självdeklarationer. 

Skatteverket påförde dessutom skattetillägg med anledning av att oriktiga uppgifter lämnats. 

                                                 
179 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 42-43. 

180 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 48. 

181 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 60-61. 

182 30 kap. 9 § RB. 

183 45 kap. 1 § 3 st. RB. 

184 NJA 2013 s. 502, HD:s domskäl, p. 68-71. 
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Den skattskyldige framhöll att det stred mot dubbelprövningsförbudet i EKMR att påföra 

skattetillägg då han även dömdes för skattebrott.185 

HFD inledde med att hänvisa till Rosenquist mot Sverige
186

 och konstaterade att skattetillägget 

har straffrättslig karaktär. Därmed omfattas det av artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR.187 

Domstolen gick vidare med att hänvisa till NJA 2013 s. 502188 där HD fastställde att det 

svenska systemet, med kombinationen skattetillägg och påföljd för skattebrott i olika förfa-

randen, strider mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR när det appliceras på en och 

samma person samt när förfarandena grundas på samma oriktiga uppgifter. HFD valde att 

instämma med HD:s bedömning och ansåg att det fanns skäl till att ändra HFD:s praxis.189 

I sitt beslut fann HD dessutom att när Skatteverket har fattat beslut om att påföra skattetill-

lägg så utgör det hinder mot åtal för skattebrott, vilket betyder att det utgör ett hinder trots 

att det ännu inte vunnit lagakraft och därmed kan komma att överklagas. HFD konstaterade 

att samma princip bör vara vägledande även när ordningen mellan förfarandena är omvänd. 

Därför ansåg HFD att det föreligger hinder mot att besluta om skattetillägg, som grundas på 

samma oriktiga uppgifter som åtalet, från och med den tidpunkt då åtal om skattebrott har 

väckts. I detta fall ansåg HFD att det rörde sig om samma oriktiga uppgifter eftersom båda 

förfarandena grundades på det faktum att den skattskyldige underlåtit att redovisa vissa er-

sättningar. Då Skatteverket fattade beslut om skattetillägg efter det att åtal hade väckts, stred 

beslutet mot artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR och HFD undanröjde därför skat-

tetilläggen.190 

  

                                                 
185 HFD 2013 ref. 71. 

186 Rosenquist mot Sverige, ansökan nr. 60619/00, beslut den 14 september 2004. 

187 HFD 2013 ref. 71. 

188 Se kap. 5.3. 

189 HFD 2013 ref. 71. 

190 HFD 2013 ref. 71. 
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6 Analys och slutsats 

6.1 Analys 

6.1.1 Inledning 

I artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR och artikel 50 i EURS stadgas att ingen får 

lagföras eller straffas på nytt för samma brott i de fall då personen redan blivit slutligt frikänd 

eller dömd. Det har under en lång tid diskuterats ifall det svenska systemet med skattetillägg 

och skattebrott strider mot dubbelprövningsförbudet i EKMR och EURS. På senare år har 

dock HD och HFD, samt även Europadomstolen, konstaterat att så är fallet. Med anledning 

av detta har nu regeringen kommit med en proposition om att införa en spärreglering och 

ett samlat sanktionsförfarande. Spärregleringen innebär att en åklagare inte får inleda ett åtal 

om skattebrott om Skatteverket redan har beslutat om skattetillägg i fråga om samma felak-

tighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt får heller inte Skatteverket besluta 

om skattetillägg om en åklagare redan har inlett åtal. I propositionen föreslås att även paral-

lella förfaranden ska förhindras, med anledning av regeln om lis pendens. Det har varit oklart 

om parallella förfaranden är oförenligt med EKMR och EURS, varför syftet med denna 

uppsats är att utreda om det är det. 

6.1.2 Dubbelprövningsförbudet avseende skattetillägg och skattebrott 

Skattetilläggssystemet infördes på 1970-talet som ett sätt att avlasta domstolarna på. Tidigare 

hade alla skattebrott hanterats av domstolsväsendet, vilket gjorde att mindre förseelser ofta 

undkom sanktioner. Genom ett administrativt sanktionsförfarande kunde man även agera 

mot dessa förseelser. Påförande av skattetillägg blir aktuellt när en skattskyldig har lämnat en 

felaktig uppgift eller har underlåtit att lämna in en uppgift som han är skyldig att göra enligt 

bestämmelserna i SFL. Bedömningen av rekvisiten för skattetillägg görs på objektiva grunder, 

det krävs sålunda inget uppsåt. 

När SkBrL infördes i svensk rätt var tanken att endast allvarligare fall av överträdelser skulle 

omfattas av lagen. Även här aktualiseras skattebrott när den skattskyldige har lämnat en fel-

aktig uppgift eller har underlåtit att lämna in en uppgift som han är skyldig att göra. Därmed 

kan det konstateras att både skattetillägget och skattebrottet grundar sig på samma rekvisit, 

nämligen att den skattskyldige i sin deklaration lämnat en felaktig uppgift eller underlåtit att 
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lämna en uppgift som han är skyldig att lämna. Dock krävs uppsåt för att den skattskyldiga 

ska kunna dömas för skattebrott, vilket alltså skiljer sig från skattetillägget. 

I EKMR och EURS stadgas alltså att ingen får lagföras eller straffas på nytt avseende samma 

brott som personen redan blivit slutligt frikänd eller dömd för. Genom den praxis som re-

dovisats från Europadomstolen, EU-domstolen, HD och HFD i tidigare kapitel kan det kon-

stateras att frågan huruvida det svenska systemet med både skattetillägg och skattebrott stri-

der mot dubbelprövningsförbudet i EKMR och EURS har tolkats olika av domstolarna. 

Dock syns det tydligt att Europadomstolens och EU-domstolens praxis har haft en stor in-

verkan på de svenska domstolarna i deras fortsatta bedömningar. 

För att dubbelprövningsförbudet ska kunna tillämpas så krävs det att båda förfarandena är 

av straffrättslig karaktär, vilket har diskuterats i praxis avseende skattetillägget. I målen Jano-

sevic mot Sverige samt Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige fastställdes att det svenska 

skattetillägget är av sådan straffrättslig karaktär. Vid bedömningen så utgick Europadomsto-

len ifrån de så kallade “Engelkriterierna”; hur förseelsen betecknas i nationell lag, förseelsens 

art samt den eventuella påföljdens art och stränghet. Det konstaterades att skattetillägget 

enligt svensk rätt ansågs vara en administrativ påföljd och påfördes inte med stöd av en 

straffrättslig bestämmelse. Däremot har skattetilläggssystemet ersatt ett straffrättsligt förfa-

rande och huvudsyftet med systemet är att utöva påtryckning på de skattskyldiga att uppfylla 

sina skyldigheter och bestraffa dem som inte gör det. Skattetillägget är därmed både avskräck-

ande och bestraffande och därför fann domstolen att skattetillägget hade straffrättslig karak-

tär. Domstolen har även i senare praxis fastslagit både skattetilläggets och skattebrottets 

straffrättsliga karaktär. 

En annan förutsättning för att dubbelprövningsförbudet ska vara tillämpligt är att det rör sig 

om “samma brott” i de båda förfarandena. I Rosenquist mot Sverige konstaterade Europadom-

stolen att det krävs uppsåt eller grov vårdslöshet för att kunna bli dömd för skattebrott, vilket 

inte krävs för att påföra skattetillägg. Domstolen ansåg att syftena bakom de båda förfaran-

dena är olika, skattetillägget används för att förhindra slarv vid uppgiftslämnande och påförs 

oavsett uppsåt. Därmed handlade det inte om “samma brott” och de båda förfarandena stred 

inte mot dubbelprövningsförbudet. Även HD gjorde denna bedömning i NJA 2000 s. 622, 

vilket Europadomstolen hänvisade till. Där fastställdes att rekvisiten var olika då det krävdes 

uppsåt för skattebrott, men varken uppsåt eller oaktsamhet för skattetillägg. 
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I målet Sergey Zolotukhin mot Ryssland konstaterade dock Europadomstolen att flera olika me-

toder hade använts för att fastställa om det handlade om ett och samma brott eller flera olika 

brott, vilket hade skapat en rättsosäkerhet kring vad som gäller. Domstolen fastställde därför 

att artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR ska tolkas som ett förbud mot att inleda åtal 

eller rättegång mot en person för ett andra brott om detta uppkommer genom identiska fakta 

eller fakta som väsentligen är desamma som de som ligger till grund för det första brottet. 

Med andra ord så ska de faktiska omständigheterna granskas där domstolarna ska ställa om-

ständigheterna mot varandra och bedöma om de rör samma person och är kopplade till 

varandra. Detta fall handlade visserligen inte om skattetillägg och skattebrott, men det har 

haft stor inverkan även på de fallen. I Lucky Dev mot Sverige, som rörde skattetillägg och skat-

tebrott, kom Europadomstolen fram till att de båda förfarandena grundades på väsentligen 

samma fakta. I just det fallet var det den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera inkomst 

av näringsverksamhet och moms som låg till grund för både skattetillägget och skattebrottet. 

Därför ansåg domstolen att det utgjorde “samma brott”. 

Inom svensk praxis har man länge ansett att det svenska systemet med dubbla förfaranden 

inte strider mot dubbelprövningsförbudet. Argument som har använts är att skattetillägg och 

skattebrott finns i skilda regelverk och handläggs i olika förfaranden. Dessutom har de båda 

förfarandena ansetts ha olika syften. Även om HD i NJA 2010 s. 168 I och II hänvisade till 

Europadomstolens praxis så ansågs det ändå att det inte fanns “klart stöd” för att systemet 

med dubbla förfaranden skulle vara oförenligt med dubbelprövningsförbudet. 

I NJA 2013 s. 502 gjorde dock HD en annan bedömning. Där gav man uttryck för att rätts-

läget hade ändrats och hänvisades till EU-domstolens dom i det så kallade Haparandamålet. 

Numera skulle artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR tolkas utifrån målet Sergey Zolotuk-

hin mot Ryssland. Med anledning av det så ansåg HD att det svenska systemets förenlighet med 

dubbelprövningsförbudet i EKMR hädanefter skulle bedömas utifrån de faktiska omstän-

digheterna som åberopats mot den enskilde istället för syftena bakom förfarandena eller 

sanktionernas olika subjektiva rekvisit. HD konstaterade att det är den oriktiga uppgiften 

som är det grundläggande kriteriet för både skattetillägg och skattebrott, vilket utlöses av att 

den skattskyldige lämnar en felaktig uppgift eller utelämnar en uppgift. Därmed fastställde 

HD att skattetillägg och skattebrott avsåg samma brott i enlighet med EKMR och EURS. 

Domstolen underkände tillslut det svenska systemet med dubbla förfaranden. Sedan ett år 

tillbaka har även Europadomstolen funnit detta system oförenligt med dubbelprövningsför-

budet och i den domen hänvisade man till NJA 2013 s. 502. 
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Mot bakgrund av all fakta anser även författaren att skattetillägget är av straffrättslig karaktär 

då det i princip används för att avskräcka och se till så att de skattskyldiga fullföljer sina 

skyldigheter. Det bestraffar ju också dem som inte lämnar helt korrekta deklarationer. Där-

efter får även skattetillägg och skattebrott anses utgöra “samma brott” då båda förfarandena 

förutsätter en oriktig uppgift för att bli aktuella. Därmed är en felaktig uppgift eller en ute-

lämnad uppgift den utlösande faktorn i båda förfarandena. Författaren håller därför med HD 

i NJA 2013 s. 502 och Europadomstolen i Lucky Dev mot Sverige och anser att det svenska 

systemet med dubbla förfaranden är oförenligt med dubbelprövningsförbudet. 

6.1.3 Förhindras även parallella förfaranden av dubbelprövningsförbu-

det? 

För att kunna tillämpa dubbelprövningsförbudet så krävs det att en person har blivit slutligt 

frikänd eller dömd i en brottmålsrättegång. I den förklarande rapporten till EKMR fastställs 

det att en person ska anses vara slutligt frikänd eller dömd om saken i målet är res judicata, det 

vill säga att det krävs en lagakraftvunnen dom. Det innebär att alla vanliga rättsmedel an-

tingen är otillgängliga eller har tömts eller att tidsfristen för överklagande har löpt ut. I målet 

Lucky Dev mot Sverige fastställde Europadomstolen att beslut som kan överklagas, och där 

tidsfristen ännu inte löpt ut, inte täcks av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Vid 

avgörandet om beslutet är slutligt beaktas inte extraordinära rättsmedel såsom en begäran 

om att förfarandet ska återupptas eller en ansökan om att utlöpta tidsfristen ska förlängas. 

Genom att tingsrätten i det fallet frikände den skattskyldige från åtalet om skattebrott, med-

delade de en slutlig dom. Eftersom domen inte överklagades inom tidsfristen så vann den 

lagakraft och det är från den tidpunkten som den skattskyldige anses vara slutligt frikänd. 

I NJA 2013 s. 502 valde HD att ta ställning till vid vilken tidpunkt som rätten att inte bli 

lagförd eller straffad två gånger blir aktuell och hänvisade här till bestämmelserna om res 

judicata och lis pendens. Enligt HD så har Europadomstolens praxis, avseende just parallella 

förfaranden, inte varit helt entydig. HD ansåg att bestämmelsen om res judicata skulle försva-

gas allvarligt om ett pågående förfarande inte utgjorde samma rättegångshindrande verkan 

som en lagakraftvunnen dom. Därför bör ett åtal som avser samma oriktiga uppgift hindras 

av ett pågående förfarande om skattetillägg där beslut fattats om att påföra skattetillägg. HFD 

konstaterade i sin dom att samma princip bör vara vägledande även när ordningen mellan 

förfarandena är omvänd. Därför ansåg HFD att det föreligger hinder mot att besluta om 
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skattetillägg, som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet, från och med den tidpunkt 

då åtal om skattebrott har väckts. 

I målet Lucky Dev mot Sverige, som kom efter de två domarna i HD och HFD, tog även Euro-

padomstolen ställning till frågan. Domstolen hävdade att artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR inte hindrar att flera förfaranden pågår samtidigt, fram till dess att ett slutligt beslut 

meddelas. Således betonade domstolen att artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR inte 

utgör ett skydd mot lis pendens. Detta betyder att det inte strider mot bestämmelsen när ett 

skatterättsligt förfarande och straffrättsligt förfarande pågår samtidigt. Om däremot det ena 

förfarandet fortsätter efter att det andra avslutats med ett slutligt beslut så innebär det en 

överträdelse. Domstolen har dock i tidigare domar funnit att två parallella förfaranden, där 

det ena lett till ett slutligt beslut, inte stred mot dubbelprövningsförbudet. I de fallen hade de 

två förfarandena en tillräckligt nära koppling mellan varandra i sak och i tid som innebar att 

de inte lagförts eller straffats på nytt. När det gäller det svenska systemet med skattetillägg 

och skattebrott har dock domstolen konstaterat att det rör sig om två parallella och separata 

förfaranden som prövas av olika myndigheter och domstolar utan att de kopplas samman. 

Mot bakgrund av detta kan det alltså konstateras att dubbelprövningsförbudet inte hindrar 

två parallella förfaranden avseende skattetillägg och skattebrott. Dock strider det mot EKMR 

och EURS om det ena förfarandet fortsätter efter att det andra förfarandet avslutats med ett 

slutligt beslut. Därmed finns inget skydd mot lis pendens. Författaren ställer sig dock frågande 

till varför det inte även förhindrar parallella förfaranden. Med tanke på Europadomstolens 

dom i Häkkä mot Finland kan man dra slutsatsen att förbudet mot dubbelbestraffning på ett 

sätt går att komma runt. I det fallet dömdes den skattskyldige för skattebrott och påfördes 

skattetillägg. Beslut om skattetillägg meddelades 2007, men beslutet vann inte lagakraft förrän 

31 december 2010 och till viss del inte förrän 31 december 2011. Det straffrättsliga förfaran-

det inleddes 2008 och avslutades den 29 juni 2010 då domen vann lagakraft. Vid det tillfället 

kunde alltså den skattskyldige fortfarande angripa beslutet om skattetillägg, men eftersom 

han inte gjorde det så vann beslutet lagakraft. Därmed ansåg domstolen att den skattskyldige 

hade en möjlighet att undvika dubbelbestraffning genom att angripa beslutet, men han tog 

den inte. Därför förelåg inget brott mot EKMR.  

HD och HFD, samt regeringen i sitt förslag om att införa en spärreglering och samlat sankt-

ionsförfarande, har dock valt att förbjuda parallella förfaranden med hänvisning till regeln 
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om lis pendens. Valet kanske gjordes för att gardera sig mot framtida tvivel om deras förenlig-

het med dubbelprövningsförbudet. En annan anledning kan också vara att de ville, i samband 

med att förändringar ändå skulle genomföras, stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna 

ytterligare. Oavsett anledning ställer sig författaren ändå bakom detta val.  

6.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att utreda om dubbelprövningsförbudet även förhindrar paral-

lella förfaranden avseende skattetillägg och skattebrott. Efter att ha granskat praxis ifrån 

Europadomstolen och EU-domstolen kan det konstateras att artikel 4 i sjunde tilläggsproto-

kollet EKMR och artikel 50 i EURS inte utgör ett skydd mot lis pendens. Parallella förfaranden 

är förenligt med dubbelprövningsförbudet, dock sker en överträdelse i de fall då det ena 

förfarandet inte avslutas efter att det andra förfarandet meddelat ett slutligt beslut. 
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