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NY PRAXIS FRÅN EUROPADOMSTOLEN OM 
EGENDOMSSKYDDET OCH ADMINISTRATIVA 
SANKTIONER – KONSEKVENSER FÖR 
SKATTERÄTTSLIGA SANKTIONER?1

av Katarina Fast

1. Inledning

Såväl administrativa sanktioner som helhet som skatterättsliga sanktioner och
dess förhållande till Europakonventionen har diskuterats i flera sammanhang,
främst utifrån artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång.2 

Först och främst bär tanken till skattetillägget, vars förenlighet med
nämnda stadgande prövades av Europadomstolen 2002 i två mål, Janosevic
mot Sverige och fallet Västberga Taxi och Vulic mot Sverige.3 Europadomstolen
fann i linje med sin tidigare praxis (t.ex. Bendenoun mot Frankrike)4 rörande
motsvarande utländska skattetilläggsliknande sanktioner, att det svenska
skattetillägget inte var att betrakta som en administrativ avgift, utan som ett
straff. Skattetillägget ansågs därför omfattas av artikel 6 och Sverige fälldes för
oskäligt långa handläggningstider och kränkning av rätten till domstolspröv-
ning i de båda nämnda fallen. Detta följdes sedan av en rad mål rörande
skattetillägg och skälig handläggningstid (Wassdahl mot Sverige 2007 och
Nitschke mot Sverige 2007 m.fl.).5 Skattetillägget har därefter även prövats
avseende andra frågeställningar såsom om förbudet mot dubbelbestraffning i

1 Tack till Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet och Wiweka Warnling-Nerep,
professor i offentlig rätt, Stockholms universitet för värdefulla synpunkter på denna artikel.

2 Se särskilt Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – ”criminal charge” enligt artikel 6 i Lun-
din, Fernlund, Ståhl, Runsten och Weding (red.), Festskrift, Regeringsrätten 100 år, Iustus förlag,
Uppsala 2009, s. 97 ff.; Warnling-Nerep Wiweka, Sanktionsavgifter: Sanktioner i gränslandet mel-
lan straffrätt och förvaltningsrätt i Heuman, Leijonhufvud och Norée (red.), Festskrift till Suzanne
Wennberg, Norstedts juridik, Stockholm 2009.

3 Janosevic mot Sverige, tillämpningsnr 34619/97, dom av den 23 juli 2002, Västberga Taxi och
Vulic mot Sverige, tillämpningsnr 36985/97, dom av den 23 juli 2002. Se även RÅ 2000 ref. 66
I–II enligt vilket Regeringsrätten fann att skattetillägget är ett straff enligt artikel 6 i Europakon-
ventionen, vidare se även SOU 2001:25, Skattetillägg m.m., betänkande av 1999 års Skattetill-
läggskommtté, s. 156–159. 

4 Bendenoun mot Frankrike, tillämpningsnr 12547/86, dom av den 24 februari 1994.
5 Nitschkes dödsbo mot Sverige, tillämpningsnr 6301/05, dom av den 27 september 2007, Wassdahl

mot Sverige, tillämpningsnr 36619/03, dom av den 6 februari 2007.
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sjunde tilläggsprotokollet, artikel 4 (t.ex. Manasson mot Sverige, Rosenquist mot
Sverige samt Carlberg mot Sverige).6

Detta innebär således att den skattskyldige är garanterad vissa processuella
rättigheter och andra straffrättsligt relaterade rättigheter såsom förbudet mot
dubbelbestraffning i P7-4. En fråga som dock närmare inte har diskuterats är
om ett pekuniärt straff, såsom skattetillägg och andra administrativa sanktio-
ner, på grund av sin höjd kan ifrågasättas i ett proportionalitetsperspektiv om
den därmed kan sägas komma i konflikt med egendomsskyddet som regleras
i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, artikel 1 (P1-1).7 Arti-
keln har följande lydelse: 

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas
sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i
lag eller folkrättens allmänna grundsatser. 

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lag-
stiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstäm-
melse med det allmänna intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra påla-
gor eller av böter och viten.

I sammanhanget är fråga om undantaget i stycke två, närmare bestämt om
säkerställandet av betalning av böter (penalties, amendes), eftersom skattetill-
lägget är att betrakta som ett straff i konventionens mening. Säkerställandet
av betalning av böter är ett undantag, men det kan inte utformas hur som
helst. Det krävs att åtgärden skall ha lagstöd, vilket när det handlar om böter
finns särskilda legatlitetskrav uppställda i artikel 7 om inget straff utan lag.8

Förvisso har staterna en vid bedömningsmarginal i det här avseendet, men

6 Manasson mot Sverige, tillämpningsnr 41265/98, beslut av den 8 april 2003; Rosenquist mot
Sverige, tillämpningsnr 60619/00, beslut av den 14 september 2004; Carlberg mot Sverige, till-
lämpningsnr 9631/04, beslut av den 27 januari 2009.

7 Johan Munck har i Tidskrift för Sveriges domareförbund 2000/1, Skattetilläggen och Europakon-
ventionen framhållit att P1-1 möjligen skulle vara tillämpplig för de synnerligen mest flagranta fal-
len. Frågan diskuteras också av Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Jurist-
förlaget i Lund, Lund 2003, s. 260 f. samt av Thörnhammar, Jan, Europarättslig tidskrift 2003/
1, Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv. För närmare genomgång av
P1-1 och undantaget för skatt, andra pålagor, böter och viten se t.ex. Åhman, Karin, Egendoms-
skyddet: äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om de
mänskliga fri- och rättigheterna. Iustus förlag 2000, kap. 8, se särskilt s. 355–358. Om relationen
artikel 6 och P1-1, se Coban, Ali Riza, Protection of Property Rights within the European Conven-
tion on Human Rights, Ashgate, Aldershot 2004, s. 248. Coban framhåller att artikel 6 främst
garanterar processuella rättigheter och inte alltid kan garantera materiella rättigheter, såsom egen-
domsskyddet. 

8 Van Dijk, Pieter; van Hoof, Fried, van Rijn, Arjen, Zwaak, Leo (red.), Theory and Practice of the
European Convention on Human Rights, 4th edition, Intersentia, Antwerpen 2006, s. 891.
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åtgärden måste vara förenlig med ett allmänt intresse samt vara proportioner-
lig (se t.ex. Sporrong och Lönnroth mot Sverige).9 

Om en administrativ sanktion som sådan inte skulle anses ha ett allmänt
intresse som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och därmed strida mot
egendomsskyddet är en fråga som normalt inte blir aktuell. Europadomstolen
har inte i något mål funnit att vare sig en skatt, avgift eller bötesstraff skulle
kunna ifrågasättas på denna grund. Staterna har som nämnts en särskilt vid
bedömningsmarginal när det gäller undantagen i egendomsskyddet. Däremot
har Europadomstolen fällt medlemsstater för brott mot P1-1 på grund av
utformning och tillämpning av framför allt skatteregler.10 En frågeställning av
stor praktisk betydelse härvid är således om det finns någon gräns för när stor-
leken på bötesbeloppet inte längre kan anses proportionerlig (excessive and
individual burden)? 

Skattetilläggen utgår normalt med 40 % eller 20 % av den obetalda skat-
ten enligt 5:4 TL och det finns ingen övre gräns för hur högt skattetillägget
kan bli. Det innebär att skattetillägg kan påföras med och i vissa fall påförs
med mycket stora belopp.11 Det finns emellertid såväl befrielse- som jämk-
ningsmöjligheter för de fall skattetillägget skulle anses ursäktligt eller oskäligt
enligt de grunder som anges i 5:14 TL. Den skattskyldige kan enligt denna
regel helt eller delvis befrias från skattetillägget om förutsättningarna är upp-
fyllda i det enskilda fallet. Delvis befrielse är dock begränsad till att nedsätt-
ning endast kan ske med hälften eller en fjärdedel av beloppet. Regeringsrät-
ten har i sin praxis rörande skattetillägget framhärdat att tillämpningen måste
ske enligt en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning.12 I den nyligen

9 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, tillämpningsnr 7151/75; 7152/75, dom av den 23 september
1982. Närmare om proportionalitetsprincipen och egendomsskyddet se, t.ex. Åhman 2000,
kap. 9 samt Moëll, 2003, s. 74–102.

10 Se t.ex. Darby mot Sverige, tillämpningsnr 11581/85, dom av den 23 oktober 1990 (kyrkoskatt,
brott mot P1-1 I kombination med art. 14) och Hentrich mot Frankrike, tillämpningsnr 13616/
88, dom av den 22 september 1994 (en förköpsrätt för skattemyndigheterna ansågs reglerad på
ett sätt som inte uppfyllde lagkravet enligt P1-1) samt Jokela mot Finland, tillämpningsnr 28856/
95, dom av den 21 maj 2002 (rörande värdering av egendom i skatte- och expropriationssamman-
hang). Vid sidan av skatteområdet skall fallet AGOSI mot Storbritannien nämnas (tillämpningsnr
9118/80, dom av den 24 oktober 1986). Fallet rörde ett beslag på grund av smugglingsbrott av
guldmynt. Köparen som var i god tro, fick därefter inte tillbaka guldmynten, vilket dock inte
ansågs strida mot P1-1. 

11 Jfr rättsfallet RÅ 2007 ref. 65 (se närmare noten nedan).
12 Avseende senare tids praxis se SOU 2009:58, Skatteförfarandet, slutbetänkande av skatteförfaran-

deutredningen s. 530 ff. samt Hultqvist, Anders, Svensk Skattetidning 2008 s. 142–152, Skatte-
tillägget – dags för en utvärdering och reformering, igen! Av särskilt intresse i sammanhanget fram-
står RÅ 2007 ref. 65, i vilket ett bolag medgavs befrielse från skattetillägg eftersom påföljden inte
stod i rimlig proportion till bolagets försummelse – en felskrivning. Sistnämnda analyseras av
både Hultqvist och Warnling-Nerep i ovan refererade artiklar. 
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publicerade Skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58), har dessa jämk-
ningsmöjligheter inte ansetts tillräckliga utan det föreslås utvidgade möjlighe-
ter till jämkning för de fall att beloppet skall anses som oskäligt i förhållande
till det fel som har begåtts.13 Proportionalitetsprincipen får dessutom enligt
förslaget ett eget uttryckligt stadgande.14 

Under 2008 och 2009 har ett antal mål avgjorts i Europadomstolen
rörande tullavgifters förenlighet med egendomsskyddet, som kanske kan
innebära att vi måste se svenska skatterättsliga sanktioner i ett nytt ljus. I
denna artikel diskuteras om denna nya praxis avseende olika tullavgifter kan
ha relevans för skattetillägget och andra skatterättsliga sanktioner, eller som
de normalt betecknas ”särskilda avgifter”. 

2. Europadomstolen om egendomsskyddet och tullavgifter

Europadomstolens nya praxis kan sägas ha inletts med fallet Ismayilov mot
Ryssland från november 2008, som dock inte bär några direkta likheter med
svenska sanktioner vare sig på tullområdet eller skatteområdet.15 I fallet som
rörde en Azerbadjansk medborgare bosatt i Moskva hade denne fört in 21
348 US Dollar i Ryssland från Azerbadjan. Pengarna hade han erhållit vid en
försäljning av sin avlidna moders lägenhet i Baku. 

Ismayilov hade dock inte redovisat hela beloppet för den ryska tullen, utan
det upptäcktes senare att han förvarade ytterligare kontanter i sin väska.
Ismayilov dömdes därför till fängelse i 6 månader och hela det införda belop-
pet togs i beslag. 

Det fanns emellertid inget i rysk lagstiftning som förbjöd införandet av
pengar i landet. 

Ismayilov, som tidigare var ostraffad hade också uppvisat moderns testa-
mente och rättshandlingarna för försäljningen av huset, vilket klargjorde att
han inte erhållit pengarna genom brottslig verksamhet. Inte heller fanns det
några belägg för att det skulle komma att användas för sådan verksamhet i
Ryssland. 

Europadomstolen menade enhälligt att beslaget av pengarna utgjorde ett
egendomsberövande i strid med P1-1, eftersom det var oskäligt och inte stod
i proportion till handlingen. 

13 SOU 2009:58, s. 544–547.
14 SOU 2009:58, s. 357–359.
15 Ismayilov mot Ryssland, tillämpningsnr 30352/03, dom av den 6 november 2008.
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Några månader senare kom Europadomstolens dom i fallet Grifhorst mot
Frankrike, som återigen behandlade tullsanktioner.16 

En holländsk medborgare bosatt i Andorra, var på väg genom franska tul-
len för att senare ta sig till Holland. I tullen tillfrågades han vid två tillfällen
både på engelska och på spanska om han något att deklarera, men Grifhorst
nekade till detta. Senare uppdagades att han hade medfört motsvarande
233 056 Euro, varpå tullen beslagtog hela beloppet. Grifhorst motiverade sig
då med att han hade tagit ut pengarna från en bank i Andorra och att han
hade för avsikt att köpa en fastighet i Amsterdam. 

Det visade sig också att Grifhorst inte hade ett helt fläckfritt förflutet. Hol-
ländska myndigheter informerade den franska tullmyndigheten om att Grif-
horst sedan tidigare var känd av den holländska polisen för olika brott såsom
olaga hot, utpressning, kidnappning och olaga vapeninnehav. De tillade
också att man misstänkte att Grifhorst använde sin fastighetsverksamhet som
en täckmantel för penningtvätt, men att man dock inte hade kunnat få fram
någon konkret bevisning för att det skulle förhålla sig på det sättet. 

Två år senare, 1998, avgjordes tullärendet i första instans. Domstolen
dömde med stöd av artikel 465 i den franska tullagen att hela det av Grifhorst
olagligen införda beloppet skulle beslagtas. Därutöver skulle Grifhorst betala
ett tulltillägg om hälften av den odeklarerade summan, närmare bestämt
116 828 Euro. Domen stod fast även i andra instans och i januari 2002 med-
delade Högsta domstolen (Cour de Cassation) avslag på ansökan om pröv-
ningstillstånd. 

Grifhorst klagade till Europadomstolen och menade med stöd av P1-1 att
konfiskationen av pengarna tillsammans med tulltillägget var oproportioner-
ligt i förhållande till vad han hade blivit anklagad för.

Europadomstolen konstaterade att ingreppet från de franska tullmyndig-
heterna var föreskrivet i fransk lag och hade ett legitimt syfte i det allmännas
intresse, nämligen att bekämpa penningtvätt. Vidare noterade domstolen att
denna kamp är ett led i ett viktigt samhällsintresse för signatärstaterna, vilket
inte minst kommit till uttryck i olika överenskommelser på internationell
nivå såsom konventioner både på FN- och Europarådsnivå, rekommendatio-
nerna från det OECD anknutna Financial Action Task Force (FATF) och inte
minst EU:s ansträngningar i form av penningtvättsdirektiven och EG-dom-
stolens praxis. En del av detta arbete har därför handlat om att införa rimliga
krav på att varje person som reser över gränserna att deklarera hur mycket
kontanter som de bär med sig och att bestraffa dem som inte efterkommer

16 Grifhorst mot Frankrike, tillämpningsnr 28336/02, dom av den 26 februari 2009 (domen finns
bara på franska).
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detta krav. Sådana krav har inte ansetts oförenliga med den fria rörligheten
som stadgas i EG-fördraget. EG-domstolen har emellertid tydligt påpekat att
dessa sanktioner måste vara proportionerliga. 

Så långt utgjorde denna bestraffningsform inget problem utifrån ett egen-
domsskyddsperspektiv. Således kom Europadomstolen till nästa led i pröv-
ningen. Hur hade de franska myndigheterna företagit intresseavvägningen
mellan det allmänna intresset att bekämpa penningtvätt och narkotikasmugg-
ling å ena sidan och kravet på skydd för Grifhorsts mänskliga rättigheter, i det
förevarande fallet? 

Inledningsvis påpekade domstolen att även om Grifhorst tidigare dömts
för olika brott så hade han aldrig varken åtalats eller dömts för penningtvätt.
Den enda förseelse som han hade gjort sig skyldig till i det här avseendet var
att uppsåtligen inte ha deklarerat de kontanter som han fört med sig över
gränsen mellan Andorra och Frankrike. Vidare hade tullen tillstått att denna
summa inte var orimlig i förhållande till hans personliga ekonomiska förhål-
landen. 

Domstolen fäste särskilt avseende vid straffets stränghet, det vill säga be-
slagtagandet av hela beloppet tillsammans med en avgift om hälften av det
odeklarerade beloppet, vilket totalt beräknades till 349 584 Euro. 

I målet framkom också att detta var ett hårt straff i förhållande till andra
länder med liknande lagstiftning. Det vanligaste straffet, visade det sig i denna
utredning, är ett tillägg samt att endast den del av summan som överskred den
tillåtna införelsenivån kunde bli föremål för beslag. 

Europadomstolen beaktade också att Frankrike hade ändrat artikel 465 i
tullagen i mildare riktning. Automatiskt beslag var inte längre tillåtet och tull-
tillägget hade reducerats till en fjärdedel av den odeklarerade summan istället
för som tidigare till hälften. 

Denna administrativa sanktion, som ledde till att Grifhorst fick hela sitt
kontantbelopp beslagtaget och påfördes en avgift om hälften av detta odekla-
rerade belopp, fann Europadomstolen inte förenlig med proportionalitets-
principen och därmed i strid med artikel P1-1. 

I juli 2009 kom en ny dom från Europadomstolen på samma tema, näm-
ligen de omtvistade franska tullsanktionerna, i fallet Moon mot Frankrike.17

Den brittiske medborgaren Timothy Moon hade i slutet av 2000 rest över
gränsen mellan Schweiz och Frankrike på väg till Frankrike. Vid gränsöver-
gången tillfrågades Moon på sitt eget språk om han hade något att deklarera,
men han nekade till detta. Det visade sig emellertid att Moon inte talade san-

17 Moon mot Frankrike, tillämpningsnr 39973/03, dom av den 9 juli 2009 (domen finns bara på
franska).
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ning utan att han faktiskt hade med sig kontanter om 48 084 Euro. Detta
översteg vida det gränsbelopp om 7 622 Euro, som var och en kunde föra in
utan att deklarera.

Under den senare delen av 2001 avgjordes ärendet i första instans. Dom-
stolen dömde Moon att betala ett tillägg om 6 098 Euro för underlåtenheten
att deklarera den införda summan i den franska tullen. Tulltillägget skulle
dras av från den beslagtagna summan och den återstående delen av denna
skulle betalas tillbaka till Moon. Domstolen i Thonon-les-Bains tog i beak-
tande att Moon inte hade agerat på uppdrag av någon hemlig eller maffialik-
nande organisation. Den införda summan stod också i rimlig proportion till
hans personliga förmögenhet och levnadsstandard i övrigt. 

I appellationsdomstolen, till vilken både Moon och tullmyndigheten hade
klagat, ändrades domen i för Moon betungande riktning. Det beslagtagna
beloppet höjdes till att omfatta hela den del som överskridit det belopp som
han hade kunnat föra in utan att deklarera, det vill säga 7 622 Euro. Ytterli-
gare höjdes tulltillägget till en fjärdedel av den totala summan som Moon fört
in i landet, det vill säga 12 021 Euro. Ansökan om prövningstillstånd till kas-
sationsdomstolen (Cour de Cassation) avvisades i januari 2004. 

Moon klagade till Europadomstolen och hävdade att hans rätt till skydd
för egendom enligt P1-1 hade kränkts, eftersom sanktionen inte var propor-
tionerlig i förhållande till hans handlande. 

Europadomstolen menade att ingreppet och sanktionen i Moons ägande-
rätt hade lagstöd, vilket hade ett legitimt syfte, det vill säga att bekämpa pen-
ningtvätt. Däremot, i ljuset av den bevisning som förebringats i ärendet, hade
Moon aldrig åtalats eller dömts, vare sig i Storbritannien eller Frankrike, för
penningtvätt eller andra liknande brott. Domstolen beaktade särskilt höjden
på det betydande belopp med vilket sanktionen utgick. Det beslagtagna be-
loppet tillsammans med tulltillägget uppgick till sammanlagt 52 443 Euro. 

Europadomstolen anförde att sanktionen inte var proportionerlig i förhål-
lande till förseelsen ifråga. Det hade inte gjorts någon rimlig intresseavväg-
ning mellan det allmänna intresset och Moons grundläggande fri- och rättig-
heter. Frankrike hade därför gjort sig skyldig till en kränkning av P1-1. 

3. Sammanfattande reflektioner

De franska tullsanktioner som beskrivits innefattar två moment, dels beslag
av olagligt införd egendom, dels ett tulltillägg om 25–50 procent på hela den
summa som tagits i beslag. 18

18 Det skall tilläggas att samma tullsanktioner behandlades I fallet Bowler International Unit mot Frank-
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Europadomstolens praxis i fallen Grifhorst och Moon, visar att sanktioner
som sammantaget uppgår till mycket höga belopp kan stå i strid med egen-
domsskyddet i P1-1, om de inte anses förenliga med proportionalitetsprinci-
pen.

Kan detta synsätt få konsekvenser för svenska skatterättsliga sanktioner,
främst skattetillägget? Skattetillägget utgår som nämnts i normalfallet med 20
eller 40 procent av den obetalda skatten, utan något fastställt tak. När det gäl-
ler viten vid förelägganden enligt 3:6 TL finns heller inga anvisningar om till
hur höga belopp viten får bestämmas. Regeringsrättens praxis utgår dock
ifrån att en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning måste göras i för-
hållande till skattetilläggen, vilket har givit upphov till en tämligen rikhaltig
praxis baserad på proportionalitetsavvägningar, där intresset av effektiva sank-
tioner inte sällan får stryka på foten. 

 På senare tid har även kontrollavgifter införts genom lagen (2006:575)
om särskild skattekontroll i vissa branscher samt i lagen om kassaregister
m.m. (2007:592).19 Kontrollavgifterna uppgår normalt till 10 000 kronor.20

För brister i skyldigheten att föra personalliggare enligt lagen om särskild skat-
tekontroll i vissa branscher kan därutöver utgå 2000 kronor för varje person
som inte finns antecknad i personalliggaren.21 

Det finns inga subjektiva rekvisit varken för skattetillägg eller kontrollav-
gifter utan fråga är om ett strikt ansvar. Dock föreligger möjligheter till befri-
else och jämkning, om än i begränsad omfattning.22 

Kan Europadomstolens synsätt i de refererade domarna appliceras på
skattetillägget? Höjden på de beskrivna tulltilläggen är likartade de som gäller
för skattetillägg. Frågan är då om man kan se själva skattetillägget för sig eller
om det får bedömas i relation till upptaxeringen. Någon jämförelse mellan en
upptaxering och beslag låter sig ju inte enkelt göras. 

Europadomstolens domar i Grifhorst och Moon går inte in på frågan om
själva tulltillägget som sådant skulle kunna utgöra ett berövande av egendom,
utan det får ses tillsammans med det beslagtagna beloppet. Beslag av egendom
i tullsammanhang har ett legitimt syfte som normalt är helt förenlig med

19 Lagen träder i kraft den 1 januari 2010 och innebär att näringsidkare som säljer varor eller tjänster
mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen är att skydda seriösa
företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

20 Se 12 § lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher och 24 § lagen om kassaregister.
21 Se 13 § lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.
22 Se 16 § lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher och 27 § lagen om kassaregister.

rike tillämpningsnr 1946/06, dom av den 23 juli 2009 (domen finns bara på franska). Ett företag
hade exporterat dockor till Frankrike. Vid gränsen uppdagades att till leveransen hade fogats lådor
med cannabis av tredjeman. Företaget fick trots sin goda tro ändå betala tullavgifter till mycket
höga belopp. Även i detta fall ansågs P1-1 kränkt mot bakgrund av proportionalitetsprincipen.



NY PRAXIS FRÅN EUROPADOMSTOLEN OM EGENDOMSSKYDDET … 495

egendomsskyddet och kan i sig inte anses utgöra ett egendomsberövande.
Detsamma gäller en upptaxering för obetalda belopp vare sig det från den
skattskyldiges sida har skett medvetet eller inte. 

Varken skattetillägg eller tulltillägg som sådana kan sägas utgöra egen-
domsberövanden. De är tydligt reglerade i lag och utgör ett legitimt allmänt
intresse om en effektiv hantering av bagatellbrottslighet på skatterättens om-
råde respektive att förhindra penningtvätt. 

Den springande punkten är emellertid inte om själva beslaget eller avgiften
skulle utgöra egendomsberövande per se, utan huruvida proportionalitets-
principen har iakttagits i de förevarande fallen. Åtgärderna är legitima, men
står straffets stränghet i proportion till den enskildes agerande och syftet med
lagstiftningen? 

I domarna Grifhorst och Moon konstaterades att de klagande inte skulle
hamna i en prekär finansiell situation på grund av beslaget och tulltillägget.
Det framkommer också att klagandena inte utan uppsåt infört pengarna i lan-
det och dessutom vid förfrågan nekat till sitt innehav vid resan över gränsen
och därigenom åsidosatt sin skyldighet att tulldeklarera. 

Det har dock i efterhand kunnat konstateras att i inget av fallen kunde be-
visas att någon av de klagande uppvisat syfte att använda pengarna i brottslig
verksamhet eller att pengarna skulle härröra från sådan verksamhet. De ode-
klarerade beloppen ansågs också stå i proportion till deras respektive privat-
ekonomi. 

Skattetillägget anpassas inte till den skattskyldiges ekonomi som helhet.
Det finns för närvarande ingen möjlighet att få nedsättning av skattetillägget
på denna grund. Det innebär krasst sett att en skattskyldig skulle kunna gå i
konkurs på grund av skattetillägget, även om detta torde vara mycket sällsynt.
Det innebär också att en skattskyldig kan försättas i akuta finansiella svårig-
heter. Hur förhåller sig då skattetillägget till proportionalitetsprincipen enligt
P1-1 i Europakonventionen?

Skattetillägget är konstruerat på så sätt att ingen hänsyn tas till om den
skattskyldige förfarit uppsåtligt eller oaktsamt. Således föreligger ett strikt
ansvar med vissa undantag såsom för befrielsegrunderna och de jämknings-
möjligheter som för närvarande står till buds. Det är också det strikta ansvaret
som ger skattetillägget dess effektivitet, eftersom de vid felaktigheter i dekla-
rationerna kan vara svårt, ja nästan omöjligt att bevisa om en skattskyldig har
missförstått en regel, skrivit fel eller faktiskt försökt att undandra sig skatt eller
om underlåtenheten att lämna information till ledning för den egna taxe-
ringen är medveten eller omedveten.23 

23 Se t.ex. Simon Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Norstedts juridik,
Stockholm 2005, s. 113 och s. 258 ff.



496 KATARINA FAST

Det kan dock skapa problem när det gäller att avgöra om straffet är pro-
portionerligt eller inte, varför det är av särskild vikt hur befrielsegrunderna
och jämkningsregler utifrån subjektiva omständigheter är utformade och hur
de tillämpas.24 

Samma problematik synes föreligga när det gäller kontrollavgifterna, bl.a
avseende den ovannämnda kontrollavgiften, de senaste men sannolikt inte
sista sanktionerna i en lång rad av dylika sanktioner, som införts sedan skatte-
tillägget tillkom 1971.25 Befrielse kan ske helt eller delvis om det skulle anses
ursäktligt och avgiften kan jämkas förvisso utan restriktioner, men utrymmet
för befrielse har ändå ansetts begränsat.26 Det har dock florerat diverse exem-
pel i såväl media som domstolarna när det gäller kontrollavgifter enligt lagen
om särskild skattekontroll i vissa branscher, där proportionalitetsbedöm-
ningen verkar vara något spretig och de olika instanserna verkar göra mycket
olika bedömningar om huruvida en avgift är proportionerlig eller inte. En
kaféanställd har kommit för sent, det är rusningstid och vederbörande glöm-
mer att anteckna sig i personalliggaren. Kan detta anses ursäktligt eller skall
kontrollavgift utgå med 10 000 kronor och ytterligare 2000 kronor för att
den anställde inte skrivit in sig i personalliggaren?27 

Det föreligger som nämnts för närvarande inga fullständiga möjligheter att
beakta om skattetillägget eller kontrollavgiften står i proportion till den skatt-

24 Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättslig tidskrift 2009 s. 387–425, Finansinspektionens
tillsyn i perspektiv av legalitet och legitimitet (angående nödvändigheten av jämkning och adminis-
trativa sanktioners förenlighet med artikel 6, s. 420–424). 

25 Warnling-Nerep Wiweka i Festskrift till Suzanne Wennberg, 2009 och i festskrift till Regerings-
rätten 2009, s. 98 f.

26 I prop. 2005/06:169 konstateras att avgiften på grund av sin avskräckande och bestraffande natur
troligen omfattas av artikel 6 i Europakonventionen (s. 49–53). Dock anges i författningskom-
mentaren att utrymmet för befrielse från avgift är begränsat (s. 129), vilket anammats i praxis,
främst i kammarrätterna. Lagrådet å sin sida menar att kontrollavgifterna är stränga och kan få
allvarliga konsekvenser för företagare med små vinstmarginaler. Därför förespråkar de en generös
tillämpning av befrielsegrunderna då det saknas skäl att anta att brottslig avsikt föreligger. Angi-
velserna i förarbetena kan därmed sägas vara lite motsägelsefull; å ena sidan skall utrymmet för
befrielse vara begränsat, å andra sidan skall proportionalitetsprincipen tillämpas. 

27 Att den anställde kommer för sent och av den anledning inte antecknat sig i personalliggaren
torde inte i sig utgöra skäl för befrielse, även om det I flera fall har medgetts befrielse och jämkning
i fall där anställda som befunnit sig i lokalen vid tiden för Skatteverkets kontrollbesök inte varit
antecknade i liggaren. I ett fall från Kammarrätten i Jönköping av den 9 september 2008, tillämp-
ningsnr 1008-08, hade kontrollavgift för en anställd undanröjts eftersom den anställde vid tiden
för Skattverkets besök nyss hade kommit till arbetsplatsen, det var ovanligt många kunder och den
anställde skyndade sig att hjälpa funktionshindrade kunder ur fordon in i kaféet. Ren glömska
kan också tolereras om underlåtenheten att föra personalliggare tidigare skötts prickfritt och
underlåtenheten är att betrakta som ett förbiseende (se Kammarrätten i Göteborg, dom av den 9
juli 2008, tillämpningsnr 150-08). 
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skyldiges handlande.28 Detta kan också sägas gälla generellt för administrativa
sanktioner i allmänhet.29 I fråga om vissa avgifter, till exempel avgifter enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, saknas helt jämkningsreg-
ler.30 Warnling-Nerep påpekar att det saknas en övergripande syn på förete-
elsen sanktionsavgifter i ett konventionsperspektiv, något som lätt leder till
att rättstillämpningen onödigt betungas.31 

Om denna praxis från Europadomstolen kommer att få betydelse även på
skatteområdet eller andra andra områden inom den offentliga rätten, återstår
att se. Tulltilläggen och beslagen i ovannämnda fall är betydande och frågan
är om det är möjligt att översätta detta till skatteområdet även om skattetillägg
kan utgå med mycket stora belopp i kombination med en inte oansenlig upp-
taxering. Det är som nämnts inte heller självklart om beslag i tullsammanhang
direkt kan jämföras med upptaxeringar, även om de förvisso båda är lagligen
grundade skyldigheter gentemot det allmänna. 

Vad som emellertid är intressanta slutsatser att dra, är att dessa domar kan
sägas ställa upp vissa ramar kring utformandet av administrativa sanktioner
och tillämpningen av dem utifrån ett egendomsskyddsperspektiv. Sanktionen
bedöms i sitt sammanhang, det vill säga med hänsyn till underliggande
belopp (t.ex. beslag). Det står också klart att sanktionen för att den skall vara
förenlig med egendomsskyddet, måste stå i proportion till sitt syfte och den
enskildes handlande. Det innebär också att kravet på proportionalitet inte
bara gäller i förhållandet till artikel 6 ifråga om ”brottsanklagelse” utan även
i förhållande till P1-1. 

Skatteförfarandeutredningens förslag, som nämnts ovan, om ökade jämk-
ningsmöjligheter och därmed ökade möjligheter till proportionalitetsavväg-
ningar på skattetilläggsområdet, synes därför ligga väl i linje med Europarät-
tens praxis som här presenterats. 

28 Hultqvist kommenterar denna problematik i Svensk Skattetidning 2008, s. 147: ”Även hälften
eller en fjärdels skattetillägg kan många gånger innebära mycket stora nominella belopp. För bola-
get i RÅ 2007 ref. 65 hade det varit en viss, men ej tillräcklig tröst att endast plikta med 17,5 mil-
joner kronor i skattetillägg för felet. Även de många gånger framförda tankarna om ett tak aktu-
aliseras av fallet”.

29 Det finns ett trettiotal administrativa sanktioner, skattetillägget och kontrollavgifterna inkluderat,
som har anknytning till näringsverksamhet, se kronologisk förteckning av Wiweka Warnling-
Nerep som presenterades vid konferensen Offentlig rätt i omvandling i Uppsala 15–16 oktober
2009. 

30 Warnling-Nerep i Festskrift till Regeringsrätten, s. 106 och i festskrift till Suzanne Wennberg
2009, se även Elgebrant, Emil, Skattenytt 2006 s. 194–204, Utsläpphandeln och det skatterättsliga
avdragsförbudet för sanktionsavgifter.

31 Warnling-Nerep, Festskrift till Regeringsrätten, s. 106.
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Vad som däremot ter sig mer problematiskt utifrån denna konventions-
praxis är administrativa sanktioner på andra områden, vilket dock faller utan-
för syftet med denna artikel. Wiweka Warnling-Nerep har analyserat en rad
sådana administrativa sanktioner med likartad karaktär som de skatterätts-
liga.32 De uppgår till mycket höga belopp men till skillnad från de skatterätts-
liga har de mycket begränsade jämkningsmöjligheter eller inga alls, ibland i
kombination med en otydlig reglering. Det torde öka risken för bedömningar
som inte helt och fullt uppfyller kraven på proportionalitet och legalitet enligt
P1-1 och artikel 7 i Europakonventionen.

32 Se Warnling-Nerep, Förvaltningsrättslig tidskrift 2009, s. 387–425. Wiweka Warnling-Nerep
utkommer med boken Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet i januari 2010, Norstedts
juridik.


