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1 INLEDNING 

1.1 Inledning 

Det här arbetet kommer behandla bevisrättsliga frågor med utgångspunkt i osanna fakturor. 

Osanna fakturor förekommer när tjänster köps in av ett företag från ett annat. De inköpta 

tjänsterna är avdragsgilla i näringsverksamheten och faktureras, bokförs och redovisas.1 Det som 

av SKV antas hända är att det företag som beställer tjänsterna har egen svartanställd personal 

som utför arbetet och det företag som tillhandahåller tjänsterna och de arbetare som enligt 

fakturorna utför dem inte har några anställda och således inte tillhandahåller tjänsterna. 

 

Syftet med förfarandet antas vara att undkomma skatter och sociala avgifter. Eftersom uppdrag 

getts till en juridisk person behöver inte uppdragsgivaren betala några arbetsgivaravgifter på 

ersättningen för arbetet.2 Det fakturerade företaget betalar heller inte arbetsgivaravgifter för sin 

svartanställda personal. Att fakturorna är avdragsgilla i näringsverksamheten innebär att 

företagets totala intäkter blir lägre och därmed den summa som skatten baseras på. 

Bolagsskatten är i Sverige 22 procent.3 De 22 procent av det fakturerade beloppet som skulle ha 

betalats in i form av skatt om inget avdrag gjorts tas ut kontant tillsammans med resterande del 

av beloppet som fakturerats och betalats in i enlighet med fakturan. Dock tas provision ut för 

tillhandahållandet av fakturan och för uttaget av pengarna. Om samma lön utbetalas till de 

svartanställda som angetts på fakturan4 och en provision tas ut på exempelvis 6 procent tjänar 

företaget 16 procent av det fakturerade beloppet, tillhandahållet kontant och obeskattat.5 Om 

inte det vore tillräckligt kan den mervärdesskatt som betalats för de fakturerade tjänsterna 

krävas tillbaka av staten, vilket är ca 25 procent av det fakturerade beloppet. Förfarandet 

innebär således avsevärda ekonomiska konsekvenser för staten och bristande trygghet för de 

anställda. En rad bevisrättsliga frågor aktualiseras, vilket ligger till grund för den här 

framställningen. 

 

                                                             
1 LLMS s. 318 f. Tjänsterna är avdragsgilla som kostnad i näringsverksamheten enligt 16 kap. 1 § 
2 I enlighet med Socialavgiftslag (2000:980) (SAL). 
3 65 kap. 10 § IL. 
4 Det vill säga de kvarvarande 78 procent av de fakturerade beloppet 
5 100-78-6=16. Ju lägre procentandel som betalas ut till svartanställda i form av lön, desto högre procentandel 
tjänas företaget. Om den svartanställda personalen istället för 78 procent erhåller exempelvis 60 procent av det 
fakturerade beloppet tjänas företaget 34 procent (16+(78-60)=36). 
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1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att utreda vilka huvudsakliga bevisrättsliga regler som 

gäller för bevisprövningen i skattemål. Bevisprövningen består av frågorna om bevisbörda, 

beviskrav samt bevisvärdering. Utredningen kommer att göras med utgångspunkt i fem domar 

från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), vilka var de första och hittills enda domarna från 

HFD som behandlade frågan om osanna fakturor. Det är ovanligt att HFD i egenskap av 

prejudikatinstans i de allmänna förvaltningsdomstolarna dömer i mål som huvudsakligen berör 

bevisning. Mitt syfte är alltså dels att sammanställa de huvudsakliga regler som gäller för 

bevisprövningen i skattemål samt att undersöka om de regler som följer av domarna enbart är 

tillämpliga på mål om osanna fakturor eller om de kan tillämpas mer generellt i 

skatteprocessen. 

1.3 Frågeställning 

Vilken part har bevisbördan för vad i skatteprocessen, dels i det ordinarie förfarandet och dels 

när det gäller efterbeskattning och skattetillägg? Vilka beviskrav uppställs i skattemål och vad 

innebär de? Hur skiljer sig beviskraven i det ordinarie förfarandet jämfört med i mål om 

efterbeskattning och skattetillägg? Hur hanteras bevisvärderingen i skatteprocessen? Är målen 

om osanna fakturor endast in casu-mål eller kan vi finna någon vägledning av dem? 

1.4 Avgränsning 

Min frågeställning är väldigt bred och det går att utveckla många av de delar jag berör ytterligare. 

Det finns dock inte möjlighet att göra det under den korta tid jag haft att utreda området och 

med den föreliggande utrymmesbegränsningen. Vad jag bortsett från det valt att avgränsa bort är 

brottmål och allt som berör skattebrottslagen (1971:69) (SBL). Jag kommer inte heller beröra 

de två domar avseende delägare som avdömdes samtidigt som de tre jag kommer att beröra. Jag 

kommer endast kort beröra de delar av förvaltningsprocessen som är aktuella för det här 

arbetet. Jag kommer således inte beröra skatteprocessens ramar, sakfrågor eller dylikt. Inte 

heller kommer jag beröra rättsliga konsekvenser för de drabbade eller europarättsrättsliga 

aspekter.   
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1.5 Metod 

Jag använder mig av en traditionell rättsdogmatisk metod för att utreda gällande rätts innebörd 

med hjälp av förarbeten, doktrin och praxis. Jag har dock även använt mig av sekundära 

rättskällor såsom publikationer av Svenskt Näringsliv, BRÅ och Skatteverket (SKV), vilka jag 

trots deras lägre rättskällevärde anser ha tyngd för den här framställningen. 

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet under justitiedepartementet och regeringen.6 

Den verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället, vilket görs genom att 

ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets 

reaktioner på brott.7 

 

Eftersom mycket av det som är skrivet i doktrinen på området avser äldre lagtext har jag valt att 

för enkelhetens skull ange de nu gällande lagrummen istället för de äldre. Samma sak gäller 

namnen på de allmänna förvaltningsdomstolarna, vilka har bytt namn från vad som gällde och 

angavs i äldre praxis. 

 

Mycket av den litteratur jag använt mig av i fråga om beskattningsmål hänvisar till reglerna i 

rättegångsbalken (1942:740) (RB). Det framgår av litteraturen att den bör kunna tillämpas 

analogt i skatteprocessen.8 Därav har jag också använt mig av doktrin som behandlar processen i 

allmän domstol. 

 

Endast delar av den uppdaterade versionen av lagkommentaren till skatteförfarandelag 

(2011:1244) (SFL) är ännu publicerad. Jag har använt mig av de delarna. I vissa fall har 

hänvisning gjorts till lagkommentaren till taxeringslag (1990:324) (TL). Hela lagkommentaren 

till SFL beräknas komma ut under år 2013.9 Under lagkommentar i Zeteo hänvisas till äldre 

gällande lagkommentarer varför jag angett dem. 

 

Domarna från HFD kallas fortsättningsvis för Haga Mark-domen, Frisk-domen, Jansson-

domen, Embretsen-domen och Löfgren-domen.10 Det är endast i tre av domarna som HFD 

                                                             
6 www.bra.se 
7 BRÅ s. 2. 
8 Se Leidhammar, Diesen. 
9 Zeteo/Innehållsförteckning/Skatteförfarandet/Förord/Förord till supplement 26. 
10 Mål nr 3602-3605-10, 614-618-10, 3856-3864-10, 3606-10, 3607-10, 3853-3855-10. 
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uttalar sig om bevisningen, vilket är varför jag väljer att beröra de övriga två domarna ytterst lite. 

När jag refererar till HFD-domarna kommer jag att syfta på de tre domar som avser företag, det 

vill säga Haga Mark-domen, Frisk-domen och Jansson-domen, om jag inte uttryckligen hänvisar 

till samtliga fem domar. 

1.6 Disposition 

Jag kommer i kapitel två att redogöra för vad som menas med handel med osanna fakturor. Jag 

kommer ingående referera tre av de domar som avgjorts av HFD som jag använder som 

utgångspunkt i det här arbetet. Jag kommer även att dra vissa slutsatser som är möjliga att dra 

utan ytterligare kunskap om bevisning.  

 

I kapitel tre redogörs kortfattat redogöra för skatteprocessen. Jag tar upp de förvaltningsrättsliga 

delar som är relevanta och går igenom aktuella bestämmelser i den skatterättsliga lagstiftningen. 

Det är nödvändigt eftersom olika bevisrättsliga regler uppställs beroende på hur förfarandet 

kvalificeras skatterättsligt. Däribland behandlas vilka skyldigheter SKV och de skattskyldiga 

åläggs i skatteprocessen.  

 

Jag övergår i kapitel fyra till att behandla bevisning. Först bevistema, därefter bevisbörda och 

beviskrav för att slutligen behandla bevisvärderingen och de bevismedel som används. Dessa 

delas upp i det ordinarie förfarandet från efterbeskattning och skattetillägg. I varje del beskriver 

jag först allmänt vad som gäller för att sedan besvara frågorna vad som gäller för det specifika 

förfarandet i den specifika delen. 

 

I kapitel fem försöker jag knyta ihop de olika delarna i den mån det inte redan gjorts för att 

slutligen dra de sista slutsatserna. I kapitel sex tar jag upp några domar om osanna fakturor som 

dömts i underrätterna efter HFD-domarna för att se vilka slutsatser underrätterna dragit av 

domarna och för att se vilka effekter de har på den fortsatta rättsutvecklingen.  
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2 OSANNA FAKTUROR 

2.1 Vad är kännetecknande för osanna fakturor?  

Vad en osann faktura är framgår varken av lag eller förarbeten. Av domskälen i HFD-domarna 

kan utläsas att ”med osann faktura avses en faktura som ger sken av att avtal ingåtts mellan två 

parter om köp av varor eller tjänster men där avtalet mellan dem i själva verket avser köp av 

själva fakturan.”11 Formuleringen är ytterst allmänt definierad. SKV utvecklar begreppet genom 

att ange att ”kunden beställer en faktura från fakturaföretaget som företräds av en s.k. målvakt. 

Fakturan upprättas och tillställs kunden som betalar den och bokför kostnaden i 

näringsverksamheten. Målvakten tar ut pengarna kontant och återbetalar dem, efter avdrag för 

en viss provision, till kunden. Kunden har därmed fått tillgång till kontanter utanför 

bokföringen som kan användas för egen del eller för att betala svarta löner.”12  

 

Vad som i övrigt kännetecknas av mål om osanna fakturor är att SKV eller 

Ekobrottsmyndigheten misstänker att de fakturerande och de fakturerade företagen är i 

maskopi med varandra i syfte att avlöna svart arbetskraft. Det arbete som fakturerats i målen är i 

regel ostridigt utfört, fakturorna är betalda och målen är i regel svårutredda som en följd av att 

de inblandade ogärna vill medverka i utredningen.13 Nedan refereras HFD-domarna. Samtliga 

ovanstående punkter stämmer in på domarna, men även ytterligare slutsatser kan dras, vilka jag 

kommer att kartlägga efter genomgång av varje dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 HFD i Haga Mark-domen s. 3, Jansson-domen s. 3, Frisk-domen s. 3. 
12 SKVs definition av förfarandet med osanna fakturor i Haga Mark-domen s. 3 f, Jansson-domen s. 3 f, Frisk-
domen s. 3 f.  
13 Leidhammar, osanna fakturor s. 19. För ytterligare information om förfarandet och de aktörer som vanligtvis 
ingår i förfarande med osanna fakturor se BRÅ. 
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2.2 HFD-domarna 

2.2.1 Inledning 

Den 21 november 2012 avgjorde HFD fem mål som gällde inkomstbeskattning och 

skattetillägg.14 SKV hade genomfört revision på företagen i syfte att utreda om företagen handlat 

med osanna fakturor, vilket var den rättsfråga HFD kom att pröva.15 Förfarandet ska ha 

inneburit att den personal som utfört arbetena inte skulle ha varit anställd eller inhyrd av det 

företag som fakturerade för tjänsterna, utan istället ha varit anställd av det företag som beställt 

tjänsterna. De fakturor som ifrågasattes var de som inkommit från de fakturerande företagen. 

 

I en av domarna var fråga om en enskild näringsidkare, de övriga fyra domarna avsåg två 

fåmansbolag respektive bolagens företrädare. Frågan om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter 

prövades i tre av domarna,16 frågan om ej avdragen skatt prövades i två av domarna17 och frågan 

om prövningstillstånd togs endast upp till prövning i Frisk-domen. Som tidigare nämnt kommer 

jag endast att behandla de tre domar som avsåg fåmansbolagen och den enskilda 

näringsidkaren, det vill säga Haga Mark-domen, Jansson-domen och Frisk-domen. 

2.2.2 Haga Mark – var det fråga om en typisk målvakt? 

I Haga Mark-domen hade fåmansföretaget Haga Mark fått en beställning som avsåg utförande 

av asfaltsarbeten.18 Företagsledaren för Haga Mark hävdade i målet att han på grund av 

företagets arbetskraftsbrist kontaktade företrädaren för bemanningsföretaget Man Management 

som Haga Mark använt sig av vid tidigare tillfällen.19 Detta för att hyra in personal så att den 

beställning som inkommit skulle kunna genomföras. Han hävdade att företrädaren för 

bemanningsföretaget ska ha anlitat underentreprenörer till uthyrningen av arbetskraften.  

 

Företrädaren för det fakturerande företaget uppgav att någon verksamhet inte bedrevs genom 

bemanningsföretaget och att personer som inte varit anställda av företaget fakturerat sitt arbete 

via det. Denne ägde flera företag och skötte bokföringen i Haga Mark. Han uppgav att han inte 

                                                             
14 Mål nr 3602-3605-10, 614-618-10, 3856-3864-10, 3606-10, 3607-10, 3853-3855-10. 
15 Om osanna fakturor skulle anses ha förekommit skulle prövningen även innefatta konsekvenser beträffande 
skatter och avgifter för den skattskyldiga. 
16 Haga Mark-domen, Jansson-domen och Frisk-domen. 
17 Jansson-domen och Frisk-domen. 
18 Haga Mark & Anläggning AB (Haga Mark). 
19 Man Management Swedia MP AB (Man Management). 
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visste vilka som ska ha utfört arbetet åt Haga Mark men att han hade tagit ut pengar kontant 

från företaget och överlämnat pengar till de personer som utfört arbetet.  

 

SKV ansåg att ingen faktisk verksamhet förekommit i bemanningsföretaget på flera år och att 

det inte fanns någonting som tytt på att underentreprenörer har använts för att kunna tillgodose 

Haga Mark med den beställda arbetskraften. Fakturorna ansågs vara osanna och endast ha tagits 

fram för att frigöra medel ur företaget och att bemanningsföretaget inte var skattskyldigt för 

omsättningen av de tjänster som angavs i dem.  

 

Företaget har använt sig av två olika fakturanummerserier parallellt och två olika fakturamallar. 

Stora kontantinsättningar har gjorts på företagets konto och i nära samband med dessa har 

också stora kontantuttag gjorts. Inga sedvanliga driftskostnader har redovisats i det fakturerande 

bemanningsföretaget.  

 

Haga Marks uppgifter om att de arbeten fakturorna avsåg anser HFD få godtas. Det var i målet 

fråga om efterbeskattning och skattetillägg, vilket innebär att SKV har bevisbördan för att Haga 

Mark köpt osanna fakturor och därmed lämnat oriktig uppgift.20 Vad som enligt HFD kan tala 

för att fakturorna är osanna är att inget skriftligt underlag visats upp av Haga Mark och att 

namnen på arbetarna inte kunnat uppges, vilket man under liknande omständigheter bör kunna 

göra. Vad HFD anser ge stöd för Haga Mark är att företrädaren drev flera företag och inte 

framstod som en typisk målvakt. Uppgifterna ger närmast stöd för uppfattningen att 

företrädaren spelat en avgörande roll för tillhandahållandet av arbetskraft. Det anses inte klart 

framgå av utredningen att detta gjorts genom det fakturerande företaget.21 

2.2.3 Jansson – ett oklart händelseförlopp 

Jansson var precis som Haga Mark ett fåmansföretag som bedrev plåtslageriverksamhet och 

snöskottningsarbeten.22 Fakturor har erhållits för snöröjningsarbeten som företaget utfört. 

Jansson hävdade att uppdrag har lämnats till bemanningsföretaget Erix som fakturerat Jansson 

för utförande av de avsedda arbetena. 23  

 
                                                             

20 Haga Mark-domen s. 6. Jag återkommer till begreppet oriktigt uppgift i avsnitt 3.3.1. och till bevisbördan i 
avsnitt 4.3. 
21 Haga Mark-domen s. 6 f. 
22 AB Oskar Jansson Plåt & Smide (Jansson). 
23 Erix AB (Erix). 
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SKV gjorde gällande att den betalning som gjorts enligt de fakturor Jansson bokfört från 

bemanningsföretaget har tagits ut kontant i nära anslutning till inbetalningarna. SKV hävdade att 

någon verksamhet inte förekom i Erix och att de utställda fakturorna var osanna på så sätt att de 

endast har tagits fram för att möjliggöra för Jansson att frigöra kontanter ur företaget. Det 

hävdades att det inte fanns något som tytt på att bemanningsföretaget ska ha använt sig av 

underentreprenörer för att kunna utföra arbete hos Jansson.  

 

Fakturor erhölls av bemanningsföretaget, vilka Jansson betalade och gjorde avdrag för. Som 

underlag för fakturorna fanns tidssedlar, tidssammanställningar och uppgifter om arbetslag med 

namn. Bemanningsföretaget använde sig av en okronologisk fakturanummerserie. 

Bemanningsföretaget redovisade inte de medel som fördes in på dess konto och övervägande 

del av alla insatta medel i företaget togs ut kontant i nära anslutning till insättningarna.24  

 

HFD anser att de arbeten som fakturorna från bemanningsföretaget avsett ostridigt har utförts. I 

fallet var det fråga om det ordinarie förfarandet.25 För att fakturorna skulle kunna godtas krävs 

därför att företaget kan visa att de överensstämmer med verkliga förhållanden.  

 

Händelseförloppet anses av HFD vara oklart, men Jansson har bedrivit en omfattande 

verksamhet med både egna anställda och underentreprenörer. Det är endast fakturorna från det 

fakturerande företaget som har ifrågasatts, och det skriftliga underlaget tyder på att företaget 

faktiskt har anlitats för uppdraget. Efter en samlad bedömning av vad som framkommit finner 

HFD att det föreligger tillräckliga skäl för att godta fakturorna.26 

2.2.4 Frisk – näringsidkaren med två affärskontakter 

Frisk var enskild näringsidkare.27 Han har i sin näringsverksamhet utfört monterings– och 

installeringsarbeten. Han uppgav att han hyrt in personal från företagen L&L och Solängen för 

utförande av arbete.28 Företagen fakturerade Frisk och fakturorna betalades och gjordes avdrag 

för. SKV hävdade att de fakturerade belopp Frisk betalat togs ut kontant och återfördes till 

Frisk. Det fanns enligt SKV inget som tydde på att varken L&L eller Solängen bedrev någon 

verksamhet eller använde sig av underentreprenörer. 
                                                             

24 Jansson-domen s. 1 ff. 
25 Jag återkommer till vad det ordinarie förfarandet innebär i avsnitt 3.2. 
26 Jansson-domen s. 6 ff. 
27 Michael Frisk (Frisk). 
28 L&L Consulting i Stockholm AB (L&L), Solängen Entreprenad AB (Solängen). 
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Den person som var registrerad som styrelseledamot och firmatecknare i L&L gjorde 

kontantuttag om miljontals kronor. Denne avtjänade fängelsestraff efter företagets konkurs för 

bokföringsbrott. Han uppgav att han tagit ut stora kontantbelopp som gått till svarta löner. Frisk 

hävdade att han hade rollen som arbetsledare för den arbetskraft som hyrdes in av L&L. Han 

hävdade att något skriftligt underlag för fakturorna inte erhölls för fakturorna.29 Den person som 

var registrerad som styrelseledamot och firmatecknare för det andra bemanningsföretaget 

Solängen redovisade inte några inkomster för visst år. Inbetalningar om tiotals miljoner kronor 

gjordes på företagets konto under samma år. Större delen av pengarna överfördes därefter till 

andra företag, vilka inte redovisade någon omsättning alls eller en omsättning betydligt lägre än 

de belopp som överfördes och samtliga försattes därefter i konkurs.30 Frisk uppgav att både avtal 

och underlag för fakturorna från Solängen var muntliga. 

 

HFD anser det vara ostridigt att de arbeten som fakturorna från både L&L och Solängen avser 

har utförts. Prövningen av fakturorna för den arbetskraft som inhyrts av Solängen avsåg det 

ordinarie förfarandet. För att fakturorna från Solängen skulle kunna godtas krävs därmed att det 

kan visas att de överensstämmer med verkliga förhållanden.31 Frisk har inte kunnat visa något 

underlag för dem och kom endast ihåg ett namn av de som utfört arbete trots att han varit 

arbetsledare för dem. Detta anses av HFD vara anmärkningsvärt med tanke på uppdragets 

längd och ersättningens storlek. Han kunde därmed inte göra sannolikt att fakturorna avsett den 

inhyrda arbetskraften, vilket innebär att fakturorna inte kan läggas till grund för beskattningen. 

Det ifrågasätts dock inte att Frisk utfört uppdraget åt sin beställare.32 Vad gäller fakturorna från 

L&L var det fråga om efterbeskattning. För att vägra avdrag krävs att förutsättningar för 

efterbeskattning föreligger.33 Frisk kunde inte visa upp något underlag för fakturorna, vilket dock 

inte utgör tillräckliga skäl för efterbeskattning. Det kan inte heller klarläggas huruvida 

arbetskraften tillhandahölls av företrädare för L&L. Det brister därmed i förutsättningarna för 

att efterbeskatta Frisk.34 För att skattetillägg ska kunna påföras krävs att oriktig uppgift lämnats. 

HFD gör samma bedömning i fråga om förekomsten av oriktig uppgift vid 

                                                             
29 Frisk-domen s. 4 f. 
30 Frisk-domen s. 5. 
31 Frisk-domen s. 7.  
32 Frisk-domen s. 8.  
33 Frisk-domen s. 8. Jag återkommer till förutsättningarna för efterbeskattning i avsnitt 3.3. 
34 Frisk-domen s. 9. 
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inkomstbeskattningen som vid efterbeskattningen. Förutsättning för att meddela Frisk 

skattetillägg föreligger inte.35  

 

Frisk-domen är den enda domen i vilken HFD slöt sig till att utredningen i fallet tydde på att de 

aktuella arbetena i vart fall delvis utförts av svart arbetskraft. Det syftar dock på de fakturor som 

utgetts av L&L, det vill säga det företag vars fakturor inte ansågs vara osanna, men de fakturor 

som utgetts av det företag vars företrädare avtjänat fängelsestraff. Det enda som tas upp som skäl 

för det som skiljer sig från de andra domarna är att inget skriftligt underlag kunnat uppvisas. 

2.2.5 Vilka likheter fanns i de fakturerande företagen? 

Vad gäller de fakturerande företagen var samtliga fyra företag registrerade för F-skatt, samtliga 

har försatts i konkurs och det gjordes i alla företag kontantuttag, antingen stora eller i nära 

anslutning till insättningar. I Frisk-domen och i Haga Mark-domen medgav företrädarna för 

företagen att pengarna gått till olaglig verksamhet. I Frisk-målet var det dock företrädaren för 

L&L som erkände det, det vill säga företrädaren för det företag vars fakturor inte ansågs vara 

osanna. 

 

Varken de fakturerande företagen i Haga Mark-domen, Jansson-domen eller L&L i Frisk-

domen lämnade tillräckliga deklarationer. Solängen lämnade dock såväl årsredovisning som 

deklarationer. Vad gäller bokföring kunde varken konkursförvaltarna i L&Ls eller Solängens 

konkurser få tag i någon bokföring. Inte heller i Jansson-målet kunde av SKV eller 

konkursförvaltaren efterfrågat räkenskapsmaterial erhållas från Erix. Haga Mark bokförde sin 

verksamhet, men den sköttes dock av företrädaren för det fakturerande företaget.  

 

Vad gäller underlag för fakturorna lämnade fakturaföretaget i Jansson-domen underlag i form 

av uppgifter om arbetslag med uppgifter om namn, tidssedlar och tidssammanställningar för de 

fakturor som avdrag gjordes för. I Frisk-målet erhölls inget skriftligt underlag för fakturorna 

hänförliga till något av de fakturerande företagen. Det fanns inte heller något underlag i Haga 

Mark-målet. 

 

Vad gäller fakturorna var den fakturanummerserie som användes på fakturorna i Jansson-

domen inte kronologisk. I Haga Mark-domen användes två olika nummerserier och två olika 

                                                             
35 Frisk-domen s. 9.  
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fakturamallar parallellt. Solängen var alltså det företag som haft bäst underlag. Företrädaren för 

Solängen erkände inte svart verksamhet och varken i Solängen eller L&L användes heller 

suspekta fakturanummerserier. 

2.3 Vilka slutsatser kan dras ifrån HFD-domarna? 

I tidigare del har jag återgett bakgrunden och de enligt mig viktigaste delarna i domarna. I den 

här delen ska jag kartlägga och behandla de skillnader som förelegat i de olika fallen. Det är 

som tidigare nämnts fakturorna från Solängen som inte ansågs kunna ligga till grund för 

beskattningen, varför jag i den här delen kommer att lägga ett lite större fokus på Frisk-domen 

och mer specifikt på omständigheterna kring Solängen. 

2.3.1 Haga Mark – är bristande underlag tillräckligt vid beviskravet klart framgå? 

Det fakturerande företagets företrädare angav att ingen faktiskt verksamhet förelåg i företaget 

och att oriktiga fakturor använts i företaget. Trots det kan det utläsas att HFD inte ansett 

företrädaren vara någon typiskt målvakt. Det huvudsakliga skälet till detta verkar vara att han 

drivit flera företag. Den slutsats som bör kunna dras av detta är att de vittnesmål som avgetts av 

det fakturerande företagets företrädare värderats lågt. Detta eftersom HFDs bild av vad som 

typiskt sett utgör en målvakt väger tyngre än vad företrädaren uppgett och tillsammans leder 

HFD till slutsatsen att ett faktiskt tillhandahållande verkar ha gjorts.  

 

Tyngdpunkten i HFDs bedömning var att inget skriftligt underlag kunnat visas upp och att inga 

av dem som utfört arbetet kunnat namnges. Vad som även noterades var att det enbart var 

fakturorna från Man Management som ifrågasatts, det vill säga från ett av det flertal företag som 

fakturerat Haga Mark. Av detta kan slutsatsen dras att bristen på underlag inte är tillräckligt för 

att SKV ska ha ansetts fullgjort sin bevisbörda med det beviskrav på klart framgå som krävs samt 

att det faktum att det bara var fråga om ett företags fakturor som ifrågasatts värderats högt. 

2.3.2 Jansson – är bristfälligt underlag tillräckligt vid beviskravet sannolikt? 

Även Jansson-domen särskiljer sig från de övriga. Företrädaren har inte erkänt att de pengar 

som tagits ut gått till olaglig verksamhet av vad som framgår av domskälen. Det är också det 

enda målet i vilket det fanns skriftligt underlag för fakturorna. Av domen kan konstateras att det 

underlag som krävdes inte var av omfattande slag. Bristfälligt underlag är tillräckligt för att 

beviskravet ska anses uppfyllt för den skattskyldige i det ordinarie förfarandet. 
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Ytterligare något som särskiljer Jansson-domen är att SKV tidigare har utfört revision på 

företaget, vid vilken SKV dock inte haft några synpunkter på företagets rutiner. Det får antas att 

det finns skäl för SKV att utföra revisioner och därmed att någonting framstår som 

misstänksamt i företaget, men det faktum att inga fel kunde hittas i företagets rutiner bör tala för 

det motsatta. Värdet av att flera revisioner har utförts är dock oklart. 

2.3.3 Frisk – vilken betydelse har det faktum att två företags fakturor ifrågasatts? 

Frisk-domen särskiljer sig på flera sätt. Dels är det den enda domen i vilken HFD underkände 

fakturor och dels behandlades fakturor från två olika företag i domen. Det var de fakturor som 

fakturerats av Solängen som inte ansågs kunna läggas till grund för beskattningen. Det var fråga 

om det ordinarie förfarandet, varför beviskravet varit lågt.36 Domen särskiljer sig positivt på så 

sätt att det är det enda målet, i vilket det inte förekommit suspekta fakturanummerserier. 

Solängen verkar vara det fakturerande företag som haft bäst underlag.  

 

Att så många som samtliga de företag pengar förts över till från Solängens inte har redovisat i 

enlighet med god redovisningssed skulle kunna tala för att de även medverkat i olaglig 

verksamhet, såsom förfarande med osanna fakturor. Det framgår dock inte om dessa bolag på 

något sätt stått under inflytande eller ägande av Frisk eller av någon annan, eller om de är 

fristående affärskontakter. Oavsett hur relationerna mellan företagen och ägandet ser ut kan det 

ifrågasättas varför det berörs i domskälen och hur det faktum att det tas upp i domskälen 

förhåller sig till HFDs uttalande om att det faktum att de fakturerande företagen har befattat sig 

med osanna fakturor inte per automatik innebär att även det fakturerade företaget gjort det. 

Slutsatsen kan dras att SKV inte fullgjort sin bevisbörda att med det låga kravet sannolikt visa att 

fakturorna varit osanna genom att det visat att det funnits osanna fakturor i det fakturerande 

företaget.  

 

Med beaktande av de skäl som uppgetts ligga till grund för utgången i målet tillsammans med 

den slutsats som dragits av Jansson-domen att bristfälligt underlag är tillräckligt för att nå upp till 

beviskravet i det ordinarie förfarandet bör Frisk ha nått upp till aktuellt beviskrav om han 

presterat något underlag alls för fakturorna från Solängen. 

 

                                                             
36 Frisk-domen s. 8. Se mer om beviskrav i kap 3. 



 

 13 

Det konstateras i Haga Mark-domen att det endast gjorts gällande att det är fakturor från ett 

företag som misstänks ha sysslat med osanna fakturor. I Frisk-domen var det fråga om två 

företag. Slutsatsen måste kunna dras att det faktum att fakturor ifrågasatts från två företag väger 

tungt i bevishänseende.  

 

Om man kan sluta sig till att vittnesmålen inte har särskilt stor tyngd, men antalet suspekta 

aktörer väger tungt bör slutsats också kunna dras att objektiva omständigheter angående de 

fakturerande företagen väger tyngre än företrädarnas vittnesmål. Det faktum att företrädaren för 

Solängen inte redovisat några löner för visst år och att företrädaren för L&L har dömts för 

bokföringsbrott bör vara sådana omständigheter och bör således också väga tungt i 

bevishänseende. 

2.3.4 Vad innebär kravet på skenfaktura? 

En av de aspekter som berörs av både HFD i dess beskrivning av vad en osann faktura är i 

domskälen och av SKV i dess beskrivning av vad en osann faktura är i sina yrkanden i 

domarna, är att fakturan ska ge sken av att avtal ingåtts mellan två parter om någonting, men att 

avtalet istället ska ha avsett köp av själva fakturan.37  

 

För att det ska vara fråga om förfarande med osanna fakturor måste det alltså vara fråga om ett 

skenavtal eller en skenfaktura. Ett skenavtal är ett avtal som inte motsvarar vad parterna 

egentligen kommit överens om.38 En skatterättslig skentransaktion är en rättshandling som aldrig 

företagits, i syfte att vilseleda vid beskattningen.39 Skenavtalet saknar alltså rättsligt innehåll och 

kan helt bortses ifrån vid beskattningen,40 vilket även har fastslagits i praxis. I domskälen till ett 

rättsfall från 2007 konstaterades att påförande av skatter och avgifter ska ske i enlighet med 

rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett dess beteckning. För att helt kunna bortse från ett 

avtal vid beskattning måste det stå klart att det inte motsvarar vad parterna egentligen kommit 

överens om.41  

 

De arbeten som fakturerades för hade i HFD-domarna ostridigt utförts vilket innebär att 

fakturorna avsett det arbete som fakturerats för. Fakturorna och de bakomliggande avtalen bör 
                                                             

37 Se Haga Mark-domen s. 3 f., Jansson-domen s. 3 f och Frisk-domen s. 3 f. 
38 LLMS s. 692. 
39 LLMS s. 731 f. 
40 F-skattsedelns rättsverkningar s. 27. 
41 RÅ 2007 ref 61 (I). 
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således inte bortses ifrån, men eventuellt åläggas en ytterligare kostnadspost i form av 

administrativa avgifter för utförande av fakturan. Det kan ifrågasättas om det verkligen är fråga 

om skentransaktioner när det som fakturan avsett ostridigt har utförts. Vad som är osant om det 

visar sig vara fråga om handel med osanna fakturor är de bakomliggande bemanningsavtalen. 

 

Det är också möjligt att kravet på att fakturan ska motsvara bakomliggande avtal är ett sätt att 

formulera att fakturan, vilken ligger till grund för beskattningen i form av att grunda avdrag, ska 

motsvara verkligheten. Att ett avdragsyrkande ska motsvara verkliga förhållanden för att 

berättiga avdrag är ingenting specifikt för osanna fakturor. Det gäller generellt för att grunda 

avdrag. Det innebär i så fall att alla oriktiga avdragsyrkanden är skentransaktioner och på så sätt 

är krav på sken ingenting specifikt för osanna fakturor. Mer om vad som krävs av den 

skattskyldige för att grunda avdragsrätt behandlas i nästkommande kapitel. 

2.4 Sammanfattning 

Fem mål avseende osanna fakturor har prövats av prejudicerande instans i de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. Det är ovanligt att mål som huvudsakligen rör bevisning prövas av 

HFD. Vad en osann faktura är framgår varken av lag eller förarbeten. Rättsfrågan var i målen 

om handel med osanna fakturor förekommit på så sätt att det arbete som utförts inte utförts av 

personal anställd av de företag som fakturerat för tjänsterna utan istället ha varit anställd eller 

inhyrd av de företag som hyrt in personalen.  

 

Vad som är gemensamt i Haga Mark-domen, Jansson-domen och Frisk-domen är att revision 

har genomförts av SKV för att utreda om förfarande med osanna fakturor har förekommit, 

fakturor har erhållits för inhyrd personal och avdrag har gjorts för dessa.42 I samtliga fall ansågs i 

HFD att SKV haft fog för sin uppfattning att osanna fakturor har förekommit i de fakturerande 

företagens verksamheter. Uppgifterna om att de arbeten som fakturorna avsett fick i samtliga 

mål godtas. 

 

Det var endast i Frisk-domen gällande Solängen som HFD underkände fakturorna. Det var de 

fakturor som avsåg det ordinarie förfarandet, i vilket beviskravet är lägre än vid efterbeskattning 

och skattetillägg. Eftersom fakturorna från Solängen kom att underkännas måste det därmed 

                                                             
42 Förutsättningarna för revison följer av 41 kap. SFL. 
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innebära att den personal som ska ha varit anställd av Solängen istället ansågs ha varit anställd av 

Frisk. 

 

Det som HFD verkar lägga störst tyngd vid i samtliga mål är om det funnits underlag för 

fakturorna, men även om namn kunnat uppges på de personer som utfört arbetet. Det var bara 

i Jansson-domen som ett någorlunda tillräckligt underlag kunnat erhållas.  

 

Solängen var det fakturerande företag som haft bäst underlag. Företrädaren för Solängen har 

inte erkänt svart verksamhet och varken i Solängen eller L&L har heller suspekta 

fakturanummerserier använts. 

2.5 Slutsatser 

 

De slutsatser som kan dras så här långt i fråga om bevisvärdering av HFD-domarna är följande; 

 

• De vittnesmål som avgetts av de fakturerande företagen värderas lågt. HFDs bild av vad 

som typiskt sett utgör en målvakt väger åtminstone lika tungt.  

 

• Att endast ett företags fakturor ifrågasatts värderats högt i positiv riktning. Fakturor som 

ifrågasatts från två företag väger tungt i negativ riktning. 

 

• Värdet av att flera revisioner har utförts är oklart. 

 

• Objektiva omständigheter angående de fakturerande företagen väger tyngre än 

företrädarnas vittnesmål. Faktorer såsom att företrädaren för ett fakturerande företag 

inte redovisat några löner eller har dömts för bokföringsbrott bör vara sådana 

omständigheter och bör således också väga tungt i bevishänseende. 

 

• SKV har inte fullgjort sin bevisbörda att med det låga beviskravet sannolikt visa att 

fakturorna varit osanna genom att det visat att det funnits osanna fakturor i det 

fakturerande företaget. 
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• Bristen på underlag inte är tillräckligt för att SKV ska anses ha fullgjort sin bevisbörda 

med det beviskrav på klart framgå som krävs. 

 

• Det underlag som krävs av den skattskyldige i det ordinarie förfarandet är inte 

omfattande. Bristfälligt underlag är tillräckligt. 

 

• Sannolikt bör Frisk ha nått upp till aktuellt beviskrav om han presterat något underlag 

alls för fakturorna från Solängen. 
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3 SKATTEPROCESSEN  

3.1 Inledning 

Min avsikt med den här delen är att endast kort beskriva några av de för den här uppsatsen 

viktigaste delarna i skatteprocessen. Jag har inte för avsikt att gå in djupare på vare sig 

förvaltningsprocessen eller på skatteprocessen bortsett från de delar som aktualiseras vid 

behandling av bevisfrågor. I beskattningen skiljer man det ordinarie förfarandet från 

efterbeskattning och skattetillägg. Anledningen till att detta berörs är att olika beviskrav uppställs 

beroende på vilket av de två förfarandena som de aktuella prövningarna är hänförliga till. 

Beviskraven behandlas närmare i kapitel tre. 

 

I och med att det i skatteprocessen är fråga om rättsskipning hos förvaltningsdomstol omfattas 

förfarandet av förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) enligt 1 §. Skatteprocessen präglas 

precis som övriga förvaltningsrättsliga mål av officialprincipen enligt 8 § FPL, vilken innebär att 

domstol bär det yttersta ansvaret för att saken blir tillräckligt utredd. Domstolens 

utredningsansvar syftar till att målet ska bli klart för avgörande genom att utredningen är fullgod. 

Det innebär inte att varje förhållande ska vara fullt utrett. Underlaget ska vara tillräckligt och 

fullgott för att målet ska kunna avgöras.43 Av officialprincipen följer även att rätten inte är 

bunden av erkännanden, medgivanden och eftergivanden samt att överflödig bevisning får 

avvisas.44  

 

SKV är en statlig förvaltningsmyndighet i enlighet med 1 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) 

och omfattas således av FL. I enlighet med 4 § FL omfattas SKV av de allmänna krav som 

uppställs på handläggning av ärenden, myndigheternas serviceskyldighet. Den innefattar ett krav 

att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp. Hjälpen ska lämnas i den 

utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 

myndighetens verksamhet.45 Skyldigheten är således mycket långtgående. 

 

Utredningsskyldigheten följer också av 40 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) i 

vilken officialprincipen för SKV specifikt stadgas. Ärenden ska utredas hos SKV och innefattar 

                                                             
43 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (21 maj 2013, Zeteo) kommentaren till 8 § FPL. 
44 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 30. 
45 Se Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 4 § FL. 
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ett krav på att de ska vara tillräckligt utredda innan de når domstol.46 Om utredningen inte är 

tillräcklig, och det kan lastas SKV, ska kvarvarandet osäkerhet tillgodoräknas skattskyldig.47 Om 

skattskyldig lämnat ofullständiga, felaktiga eller motstridiga uppgifter måste ställning tas till om 

SKVs utredningsskyldighet aktualiseras. Den gör inte det om uppgifter är direkt osanna.48 

Väldigt anmärkningsvärda uppgifter eller uppgifter som är så orimliga att de uppenbart inte kan 

läggas till grund för ett riktigt beslut grundar en klar utredningsskyldighet för SKV.49  

 

Rättens avgörande i mål enligt FPL ska grundas på vad handlingarna innehåller och på vad som 

i övrigt framkommit i målet enligt 30 § FPL.50 Till grund för avgörandet får inte läggas annat än 

vad som förekommit vid huvudförhandlingen.51 Av 30 § 2 st. FPL framgår också att det ska 

framgå vilka skäl som lett fram till beslutet. Beslutet ska vara skrivet så att det på ett så lättfattligt 

och språkligt ändamålsenligt sätt som möjligt klargör för läsaren vilka frågor som prövats och 

varför de bedömts på det sätt de gjort. Beslutet bör också ge besked om vad som ansetts bevisat 

i målet, men framförallt ska de överväganden som lett fram till beslutet motiveras och förklaras. 

Rätten ska med utgångspunkt i gällande rätt upplysa om vem som haft bevisbördan, vilket 

beviskrav som uppställts och domstolens bevisvärdering av den bevisning som prövats i målet.52 

Det bör ställas höga krav på myndigheten att klart ange på vilka grunder beslutet fattats.53  

3.2 Ordinarie förfarande 

3.2.1 Vad innefattar det ordinarie förfarandet? 

Beslut om slutlig skatt innefattar numera både fastställande av underlaget, själva taxeringen av 

den slutliga skatten och storleken på den slutliga skatten.54 Beslut om beskattningen fastställs av 

SKV på grundval av uppgifter som lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter och på 

vad som annars framkommit vid kontroll och utredning.55 SKV kan ompröva sina beslut i frågor 

som har betydelse för beskattningen. Reglerna om detta finns i 66 kap. SFL och kan ske både 

på den skattskyldiges och på SKVs initiativ. Om det sker på SKVs initiativ kan det både vara till 
                                                             

46 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 40 kap. 1 § 
SFL. 
47 Nordquist s. 743 
48 Se Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandet (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 5 kap. 1 § TL. 
49 49 kap. 5 § 2 st. SFL, Prop. 2010/11:165 s 439, Prop. 2002/03:106 s 233. 
50 Bestämmelsen har samma innehåll som 17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB. 
51 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (21 maj 2013, Zeteo) kommentaren till 30 §. 
52 Leidhammar, taxeringsmål s. 75 f. 
53 Leidhammar, taxeringsmål s. 73 f. 
54 Prop. 2010/11:165 s. 988 f. 
55 Prop. 2010/11:165 s 988, specialmotivering Zeteo 56 kap. 2 § SFL (21 maj 2013, Zeteo). 



 

 19 

den enskildes fördel och till dennes nackdel. Huvudregeln är att SKV ska meddela beslut till 

den skattskyldiges nackdel inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har 

gått ut enligt 66 kap. 21 § SFL. Om det sker inom tvåårsfristen och således inom ramen för det 

ordinarie förfarandet, får det ske på oförändrat utredningsmaterial, det vill säga på samma 

underlag som förelegat för fastställande av beskattningen.56  

 

Om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift ska även beslut om skattetillägg meddelas, 

vilket enligt huvudregeln i 52 kap. 3 § SFL ska göras inom tvåårsfristen. Av 49 kap 4 § framgår 

att skattetillägg ska tas ut av den som på annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 

oriktig uppgift till ledning för egen beskattning eller i mål om beskattning.57 Uppgifter under 

förfarandet kan ha lämnats i deklaration, på förfrågan eller till en revisor i samband med 

revision. Uppgiften ska vara lämnad till ledning för egen beskattning.  

3.2.2 Dokumentationsskyldighet 

I samtliga HFD-domar konstaterades att den naturliga utgångspunkten vid beskattning av en 

näringsidkare är att det ofta saknas anledning att ifrågasätta riktigheten av betalda fakturor som 

ställts ut av oberoende part. Det är en naturlig utgångspunkt av det ansvar som följer för en 

näringsidkare med det ansvar som ankommer denne för en korrekt bokföring och redovisning 

för skatteändamål. Om det ändå finns anledning att ifrågasätta riktigheten kan det bli aktuellt för 

den som yrkar avdrag för fakturabeloppet att visa att det som fakturan avser verkligen har 

tillhandahållits. Det är vad dokumentationsskyldigheten för den skattskyldige syftar till att 

upprätthålla.58 Vad som avses är den generella dokumentationsskyldigheten som stadgas i 39 

kap. 3 § SFL och innebär att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på 

annat sätt se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldighet och kontroll av 

uppgiftsskyldigheten och beskattningen.59 Den som är skyldig att se till att det finns underlag är 

                                                             
56 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 66 kap. 21 §. 
57 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 49 kap. 4 §. 
Skattetillägg ska endast tas ut om uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. Sakprövning krävs inte om 
uppgiften lämnas i en begäran om omprövning. Av bestämmelsen omfattas företrädare som är behöriga att lämna 
uppgifter men som inte är betalningsskyldiga, såsom ett företags firmatecknare. Bolaget ska då anses ha lämnat 
uppgiften. Enligt 4 kap 1 § SFL ska en deklaration eller annan uppgift som har lämnats av en företrädare anses 
lämnad av den som företräds. Skattetillägg kan enbart tas ut om det oriktiga uppgiftslämnandet har eller hade 
kunnat ha en direkt påverkan på skatteuttaget. 
58 Se bland annat Haga Mark-domen s. 6. 
59 Gäller den som är uppgiftsskyldig enligt 15-35 kap, det vill säga den som är skyldig att lämna deklaration, 
kontrolluppgifter, särskilda uppgifter, informationsuppgifter eller periodiska sammanställningar.  
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även skyldig att bevara underlaget under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget 

avser.60 

3.3 Efterbeskattning och skattetillägg 

3.3.1 Efterbeskattning 

För att omprövning ska kunna ske efter tvåårsfristen krävs att någon av förutsättningarna för 

efterbeskattning föreligger.61 Bestämmelserna om sådan omprövning till nackdel för den 

enskilde finns i 66 kap. 27 § SFL och får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår 

då beskattningsåret har gått ut. Ett beslut om efterbeskattning får meddelas på många olika 

grunder. Det kan bland annat lämnas på grund av att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats på 

grund av att den uppgiftsskyldige lämnat en oriktig uppgift, antingen under förfarandet till 

ledning för egen beskattning eller i mål om egen beskattning.62 Även om efterbeskattning 

beslutas får beslut om skattetillägg samtidigt meddelas enligt 52 kap. 5 § SFL, vilket är ett 

undantag från huvudregeln i 52 kap. 3 § SFL att det ska ske inom tvåårsfristen. 

3.3.2 Oriktig uppgift 

Förekomsten av en oriktig uppgift är en förutsättning för både skattetillägg och efterbeskattning. 

Det ska klart framgå att en oriktig uppgift i fråga om skattetillägg är felaktig eller att en uppgift 

som ska lämnas till ledning för beskattning har utelämnats.63 Det kan vara fråga om att ett 

oriktigt kostnadsavdrag har gjorts eller en underlåtenhet att redovisa en intäkt som erhållits.64 

Definitionen bör ha samma innebörd i fråga om båda efterbeskattning och skattetillägg på så 

sätt att om rekvisitet oriktig uppgift anses vara uppfyllt i fråga om efterbeskattning ska det också 

vara uppfyllt i fråga om skattetillägg.65 Därav bör det som står om oriktig uppgift i fråga om 

skattetillägg även kunna tillämpas i fråga om efterbeskattning. 

 

Av 49 kap 5 § SFL framgår vad som anses vara en oriktig uppgift i fråga om skattetillägg. Det 

ska klart framgå att uppgiften är felaktig eller att en uppgift som ska lämnas till ledning för 

                                                             
60 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 39 kap 3 §. 
61 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 66 kap. 21. 
62 För övriga förutsättningar se 66 kap. 27 § SFL.  
63 Om en uppgift är felaktig eller utelämnad ska den deklarationsskyldige genom ändring eller tillägg lämna de 
uppgifter som behövs enligt 31 kap. 5 § SFL. 
64 Nordquist s. 740. 
65 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 66 kap. 27 § 
och Lagrådet i Prop. 2002/03:106 s 118. Mer om oriktig uppgift i 4.3.2. 
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beskattning har utelämnats.66 Godkänner den deklarationsskyldige en felaktig uppgift som han 

har varit skyldig att lämna, anses han ha lämnat en oriktig uppgift.67 Även förtigande av en 

uppgift kan betraktas som lämnande av en oriktig uppgift.68 En uppgift ska dock inte anses vara 

oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör 

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

för ett beslut. Väldigt anmärkningsvärda uppgifter eller uppgifter som är så orimliga att de 

uppenbart inte kan läggas till grund för ett riktigt beslut grundar som ovan nämnt istället en klar 

utredningsskyldighet för SKV. 69 

3.4 Har SKV en bredare utredningsskyldighet än andra förvaltningsmyndigheter? 

Således omfattas SKV dels av serviceskyldigheten enligt FL och av officialprincipen enligt SFL. 

Det innebär att SKV till skillnad från övriga förvaltningsmyndigheter har en lagstadgad 

utredningsskyldighet från två håll. Jag har inte funnit stöd för att SKV skulle ha en striktare 

utredningsskyldighet. Det faktum att det regleras från två håll talar för at det ändå skulle kunna 

vara syftet med den jämfört med andra förvaltningsmyndigheter hårdare regleringen. Som jag 

förklarar nedan kan ett beskattningsbeslut omprövas till nackdel för den enskilde. Det strider 

mot den inom förvaltningsrätten allmänna principen att ett gynnande beslut för den enskilde 

inte får ändras till det negativa.70 Det vinner därmed vanligtvis negativ rättskraft. Kanske regleras 

SKVs utredningsskyldighet så hårt för att det anses vara så ingripande att riva upp ett för den 

enskilde gynnande förvaltningsbeslut som dessutom kan slå hårt mot den enskilde ekonomiskt. 

 

Av domskälen i HFD-domarna kan läsas att i fråga om vilka anteckningar och annat underlag 

som kan krävas av den skattskyldige enligt den generella dokumentationsskyldigheten ska visst 

utrymme tas för hänsynstagande till vad saken gäller och vilka krav som rimligen kan ställas. Av 

propositionen kan läsas att hänsynstagandet dock främst verkar syfta på det faktum att 

paragrafen även omfattar privatpersoner utan större insikter i redovisning.71 Jag finner det oklart 

vad HFD vill säga med det. Som jag ovan skrivit kan slutsatsen av Jansson-domen dras att ett 

mycket lågt krav uppställs på den skattskyldige i fråga om det underlag som ska läggas fram för 

                                                             
66 Om en uppgift är felaktig eller utelämnad ska den deklarationsskyldige genom ändring eller tillägg lämna de 
uppgifter som behövs enligt 31:5. 
67 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 49:5. 
68 Simon Almendal s. 8. 
69 Se Thörnroos, Carlsson, Silfverberg, Sindahl, Socialavgifter (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 49 kap. 5 § 2 
st., Prop. 2010/11:165 s. 439, Prop. 2002/03:106 s. 233. 
70 27 § FL. 
71 Prop. 2001/02:25 s. 351. 
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att uppnå erforderligt beviskrav. Kanske syftar det till att spegla den ojämnvikt som typiskt sett 

föreligger mellan SKV och en enskild part och att HFD därför vill poängtera att samma krav 

inte bör uppställas för en svagare part. Det verkar röra sig om en utvidgning av vad som sägs om 

hänsynstagande i lagkommentaren att inte endast omfatta privatpersoner. Således uppställs ett 

lågt krav på den skattskyldige både i fråga om dokumentationsskyldigheten och enligt Jansson-

domen för att nå upp till erforderligt beviskrav i ordinarie förfarande. 

 

3.5 Sammanfattning 

I beskattningen skiljer man det ordinarie förfarandet från efterbeskattning och skattetillägg. 

Olika beviskrav uppställs beroende på vilket av de två förfarandena som de aktuella 

prövningarna är hänförliga till. Den beskattning som görs på grundval av den årliga 

deklarationen och leder till ett beslut om slutlig skatt innefattas av det ordinarie förfarandet. En 

omprövning av SKV inom två år omfattas av det ordinarie förfarandet.  

 

För att omprövning till nackdel för den enskilde ska kunna ske efter tvåårsfristen krävs att 

någon av förutsättningarna för efterbeskattning föreligger. Det kan fattas på olika grunder, 

däribland på grund av att oriktig uppgift lämnats. Förekomsten av en oriktig uppgift är en 

förutsättning för både skattetillägg och efterbeskattning. Om en oriktig uppgift lämnats ska 

skattetillägg meddelas oavsett om det är inom ramen för det ordinarie förfarandet eller 

efterbeskattning. Definitionen bör ha samma innebörd i fråga om båda fallen. 

 

Dokumentationsskyldigheten innebär att den skattskyldige har att visa att de avdrag som yrkats 

speglar något som verkligen har tillhandahållits. I skattemål finns en utredningsskyldigheten 

som innebär att ärendena ska utredas hos SKV och innefattar ett krav på att de ska vara 

tillräckligt utredda innan de når domstol. Ett beslut i ett skattemål ska vara skrivet på ett 

lättfattligt sätt och ska ge besked om vad som ansetts bevisat i målet och vilka överväganden som 

lett fram till beslutet. 
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4 BEVISNING 

4.1 Inledning 

Jag kommer nedan att inleda delen om bevisning med att behandla bevistema. Därefter ska jag 

kartlägga vilken part som har bevisbördan för vad i skatteprocessen, vilka beviskrav som 

uppställs och hur bevisvärderingen bör gå till väga. I delen om bevisvärdering kommer jag även 

att redogöra för bevismedel. Precis som det kan läsas av min frågeställning och mitt syfte 

kommer det vara fråga om mer av ett generellt kartläggande av vad som gäller i skattemål. Det 

kommer således inte enbart vara fråga om en analys av vad som gäller för förfarande med 

osanna fakturor. 

4.2 Bevistema 

4.2.1 Vad är bevistema i skattemål? 

Bevistema i ett mål är ramen för rättens prövning i sak.72 Att fastställa bevistemat innebär att 

man fastställer det eller de rättsfakta som ska bevisas i målet.73 Dessa rättsfakta är konkreta 

omständigheter, vars fastställande kan leda till att den yrkade rättsföljden kan bifallas. Om det 

slutliga bevistemat består av flera rättsfakta eller rekvisit kan det delas upp i delteman, vilka 

måste prövas och värderas var för sig innan någon slutsats kan dras för vad som ska gälla 

angående det totala bevistemats hållfasthet. Det är först om varje del når upp till full bevisning, 

det vill säga kan bevisas med den styrka som krävs i enlighet med beviskravet, som hela 

bevistemat kan anses bevisat.74 

 

SKV har yrkat på fastställande av sina omprövningsbeslut, såväl inom det ordinarie förfarande 

som efter det, i form av efterbeskattning samt påförande av skattetillägg. De skattskyldiga har 

yrkat på att fakturorna ska anses vara sanna, vilket innebär att de ska läggas till grund för 

beskattningen, vilket bland annat innefattar rätt till avdrag för dem. I beskattningsmål handlar 

bevisningen i regel om huruvida ett visst underlag stämmer överens med verkliga 

inkomstförhållanden. Diesen anser att bevistemat för beskattningsmål generellt kan sägas vara 

                                                             
72 Diesen, förvaltningsmål s. 49 f. 
73 Lindkvist, osanna fakturor s. 854. 
74 Diesen, förvaltningsmål s. 49 f. Olika beviskrav kan uppställas för olika rekvisit eller delteman. 
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korrekt beskattning.75 Han anser också att i och med att bevisbördan är uppdelad mellan SKV 

och den skattskyldige bör det slutliga bevistemat delas in i avdrag och intäkter.76  

 

Lindkvist analyserar i sin artikel vad som är bevistema i HFD-domarna. Han skriver att 

rättsföljden och därigenom bevistemat vanligtvis bestäms av den materiella rätten för de olika 

skatteslagen. Lindkvist anser dock i sin artikel att HFD har använt sig av ett annat 

tillvägagångssätt i HFD-domarna och ansett att bevistemat varit detsamma för alla skatteslag. Ett 

av skälen till hans ståndpunkt är att det i domskälen står att rätten till avdrag för ingående 

mervärdesskatt underkänns som en direkt följd av att fakturorna underkänns. Ett annat är att 

ingen separat prövning görs av de olika skatteslagen.77  

 

För att komma fram till vad bevistemat bör vara i HFD-domarna har Lindkvist bland annat 

resonerat kring följande. För att fakturorna ska kunna godtas krävs i det ordinarie förfarandet 

att det kan visas att de överensstämmer med verkliga förhållanden, vilket även framgår av HFD-

domarna. Han anser att det inte framgår vad som menas med verkliga förhållanden, men att 

domstolen vid bedömningen av de verkliga förhållandena tagit upp aspekter som att de 

fakturerade företagen ska ha betalat svarta löner, anlitat fristående underentreprenörer och att 

fakturorna ska ha avsett ersättning för inhyrd arbetskraft.78 Som jag tolkar honom antar han att 

det är dessa punkter som i målet ska bevisas och således är bevistema i det ordinarie 

förfarandet. Vad gäller domarna som helt eller delvis behandlat efterbeskattning och 

skattetillägg leder HFDs prövning fram till slutsatsen att det fakturerande företaget tillhandahållit 

arbetskraft och att arbetskraften inte tillhandahållits eller förmedlats av det fakturerande 

företaget, vilket han anser bör tala för att bevistemat ska vara om det fakturerande företaget 

tillhandahållit arbetskraften.79 

 

Lindkvist anser slutligen att det bevistema som gäller i mål om osanna fakturor är oklart, men 

bör vara ett gemensamt för mål om osanna fakturor, oavsett förfarandet. Det bör vara huruvida 

arbetskraften är anställd hos det fakturerade företaget, om det fakturerande företaget är ett 

”fristående” företag, och att det inte bedrivit verksamhet eller inte ”tillhandahållit inhyrd 

                                                             
75 Diesen, förvaltningsmål s. 51. 
76 Diesen, förvaltningsmål s. 52 
77 Lindkvist, osanna fakturor s. 858. 
78 Lindkvist, osanna fakturor s. 855. 
79 Lindkvist, osanna fakturor s. 856. 
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arbetskraft”.80 Lindkvist har alltså utgått från en tolkning av vad HFD tagit ståndpunkter för, i sin 

utredning av vad bevistemat bör vara.  

4.2.2 Vad är bevistema i domar om osanna fakturor? 

I och med att det är oklart vad bevistemat i målet är och vilka rättsfakta som ska fastställas 

försvårar det en tolkning av HFDs bedömning och därigenom även bedömningen av om det går 

att finna någon vägledning från HFD-domarna att hänföra till andra skatterättsliga mål rörande 

bevisning. Under rubriken HFDs bedömning kan läsas att det inledningsvis finns anledning att 

ta upp frågan om de arbeten som de aktuella fakturorna avser över huvud taget har utförts, men 

att frågan i målen gäller om fakturorna är osanna i den meningen att arbetena inte har utförts av 

personal anställd av det fakturerande företaget utan som istället ska ha varit anställd eller inhyrd 

av det fakturerade företaget. Eftersom HFD tydligt formulerat vad som ska prövas i målet anser 

jag att den formuleringen är vad som bör ligga till grund för fastställandet av bevistemat för mål 

om osanna fakturor. 

 

Vad gäller Diesens resonemang om det generella bevistemat i skattemål kan jag hålla med om 

vad som sägs om det ordinarie förfarandet. Jag skulle dock vilja utveckla bevistemat för 

efterbeskattning och skattetillägg. Eftersom den huvudsakliga förutsättningen för att kunna 

efterbeskatta en skattskyldig och för att kunna ålägga denne skattetillägg är att oriktig uppgift har 

lämnats, bör det generella bevistemat för skattemål innefatta lämnandet av oriktig uppgift.  

 

Att Lindkvist som deltema för HFD-domarna anger att arbetskraften ska ha varit anställd av det 

fakturerade företaget trots HFDs formulering att arbetarna egentligen ska ha varit ”anställda 

eller inhyrda” av det fakturerade företaget anser jag vara märkligt. HFD skriver om ett 

tillhandahållande, vilket får antas innefatta både anställning och inhyrning. Jag håller inte med 

om Lindkvists bedömning på den punkten. 

 

Utifrån HFDs formulering av vad som ska prövas i HFD-domarna bör det första bevistemat 

vara om arbetet som fakturorna avser har utförts. Det andra bevistemat bör vara om fakturorna 

är osanna eller om de tvärt om ska kunna godtas. Lindkvist skriver att själva fakturan inte kan 

åläggas någon rättslig verkan.81 Fakturan kan därför troligen inte användas som bevistema 

                                                             
80 Lindkvist, osanna fakturor s. 865. Jämför resonemang under 2.3.3. 
81 Lindkvist, osanna fakturor s. 858. 
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eftersom det är en förutsättning att bevistemat är ett rättsfakta. HFD formulerar rättsfrågan 

”…om fakturorna är osanna i den meningen…” Formuleringen kan vara ett sätt för HFD att 

ålägga fakturan rättslig verkan. I annat fall bör en annan formulering ha använts som preciserat 

vad som åsyftas. Troligen åsyftas de bakomliggande avtalen om tjänsterna eller avlämnandet av 

oriktig uppgift och i så fall att de oriktiga uppgifterna ska vara lämnandet av fakturorna.  

 

Som alternativ till att försöka fastställa vad bevistema två är kan vi låta bevistema nummer två 

vara obestämt. För att avgöra om det är uppfyllt kan istället ses till de delteman, vilkas 

fastställande innebär att bevistema nummer två är uppfyllt oavsett vad deltema nummer två 

anses vara. Det andra bevistemat bör delas upp i två delteman, om de som utfört arbetet inte 

varit anställda av det fakturerade företaget och om de som utfört arbetet ska ha varit anställda 

eller inhyrda av det fakturerade företaget. 

4.3 Bevisbörda 

4.3.1 Vad menas med bevisbörda? 

För beskattningsmål saknas generella bevisbörderegler i lagtext som anger vem som har ansvaret 

för att ett rättsfakta kan eller inte kan läggas till grund för viss yrkad rättsföljd och beviskravet för 

att det ska anses uppfyllt. Till stor del får man vända sig till praxis för att utröna vilka regler som 

föreligger.82 Det som ska bevisas i ett mål är alltid ett rättsfakta, exempelvis att någon lämnat en 

oriktig uppgift. För att bevisa att rättsfaktat föreligger används bevisfakta.83  

 

Bevisbördan ska ses i relation till beviskravet på så sätt att värdet av bevisningen i ett visst mål 

måste relateras till värdet av den bevisning som fordras i målet. Det totala innehållet i 

bevisningen måste värderas tillräckligt högt för att uppfylla det beviskrav som uppställs för att ett 

rättsfakta ska kunna läggas till grund för yrkad rättsföljd. Om kravet anses uppfyllt ska rätten 

döma som att omständigheten förelegat.84 

 

                                                             
82 Leidhammar, taxeringsmål s 80 f. 
83 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 55 f., Simon Almendal s. 13. 
84 Leidhammar, taxeringsmål s. 64, Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 55. Tillämpning av bevisbördereglerna innebär 
inte ett processuellt tvång för den bevisskyldige att förebringa bevisning. Bevisbördan kan sägas vara den risk parten 
står att förlora i målet vid otillräcklig bevisning. Bevisbörda kan även fullgöras genom att motparten tar fram 
relevant material, eller att rätten ex officio tar fram denna. 
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För att tydliggöra hur bevisbördan fungerar kan den delas in i två fiktiva bevisbördor. De kallas 

den äkta bevisbördan och den falska eller den hoppande bevisbördan. Den part som bär den 

äkta bevisbördan har att lägga fram bevisning för ett rättsfaktum medan den falska bevisbördan 

innebär en skyldighet att bemöta motpartens bevisning.85 Den kallas hoppande för att 

bevisbördan hoppar över till motparten så att denne har att lägga fram motbevisning när den 

som har den äkta bevisbördan fullgjort sin bevisbörda genom att lägga fram tillräcklig 

bevisning.86 

 

Den som förlorar målet om beviskravet inte uppfylls har den äkta bevisbördan. Den falska 

bördan vandrar mellan parterna beroende på deras argumentation och hur processen 

fortskrider. Distinktionen görs för att parterna ska veta vem som har att bevisa vad.87 Alltså ligger 

den äkta bevisbördan på SKV för exempelvis rättsfaktumet att Haga Mark haft intäkter som är 

skattepliktiga, men den äkta bevisbördan ligger också på Haga Mark att visa att de kostnader 

som grundar avdrag förelegat. 

 

Ytterligare att skilja på är abstrakta och konkreta rättsfakta. De abstrakta rättsfaktan är rekvisiten 

i en rättsregel medan de konkreta rättsfaktan avser de faktiska omständigheterna på 

verklighetsplanet. Uttalanden om bevisbördan i mål avser vanligtvis de abstrakta rättsfaktan, 

exempelvis förutsättningarna för skattetillägg.88 För att exempelvis kunna ålägga en skattskyldig 

skattetillägg vid lämnande av oriktig uppgift enligt 49 kap 4 § 1 st. 1 p SFL är de abstrakta 

rättsfaktan att lämnandet av uppgiften ska ha skett på annat sätt än muntligen, lämnandet ska ha 

skett under förfarandet, en oriktig uppgift ska ha lämnats och uppgiften ska vara lämnad till 

ledning för egen beskattning.89  

 

Ytterligare en börda är den så kallade förklaringsbördan som kan tolkas ut av 35 kap. 4 § RB. 

Enligt lagrummet kan rätten med hänsyn till allt som förekommit i målet pröva vilken 

bevisverkan ett underlåtande av part att fullgöra någonting i rätten kan ha. Vad som regleras är 

alltså verkan av en parts passivitet. En part kan inte tvingas att uttala sig eller att bemöta framlagd 

bevisning. Underlåtenheten kan trots det tolkas till den enskildes nackdel i situationer då part 

                                                             
85 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 64 f. 
86 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 63. 
87 Leidhammar, taxeringsmål s. 68 f, Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 64 f. 
88 Leidhammar, taxeringsmål s. 68 f. 
89 Leidhammar, taxeringsmål s. 70. 
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förväntas komma med en förklaring.90 Förklaringsbördan innebär uppkomsten av presumtionen 

att motpartens förklaring ska vara gällande. 

4.3.2 Bevisbörda ordinarie förfarande 

Bevisbördan ligger i det ordinarie förfarandet på SKV i fråga om intäkter och på den 

skattskyldige i fråga om avdrag enligt fast praxis i det ordinarie förfarandet. Principen följer av 

RÅ 2001 ref 22 I och II.91 I båda fallen var fråga om skattskyldiga skulle beskattas för bilförmån 

och vem bevisbördan skulle ligga på för detta. 

 

I RÅ 2001 ref. 22 uttalas att en huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att det allmänna har 

bevisbördan såvitt gäller intäktssidan. Den enskilde ska då normalt beskattas för en intäkt om 

det framstår som sannolikt att de förutsättningar som grundar skattskyldighet föreligger. I fråga 

om bilförmånsbeskattning skulle det innebära att den skattskyldige skulle göra sannolikt att 

privatkörning förekommit i mer än ringa omfattning. Det faktum att en skattskyldig haft 

möjlighet att för privat bruk använda en av företagets bilar och därmed haft dispositionsrätt till 

bilen var inte tillräckligt för att grunda beskattning, men det borde kunna tillmätas viss 

betydelse. 

 

Eftersom det vanligtvis är den person som haft tillgång till bilen som haft de bästa möjligheterna 

att visa i vilken omfattning bilen har körts är det lämpligt att en presumtion tillämpas. Det 

ansågs att bevisbördan bör ligga på det allmänna att visa att dispositionsrätten förelegat. Om det 

visats att dispositionsrätt förelegat ska det presumeras att bilen använts för privatkörning i mer 

än ringa omfattning om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den använts i ringa 

omfattning eller inte alls. Dispositionsrätten ska alltså medföra en omkastning av bevisbördan. I 

fallet kom att understrykas att principen endast ska gälla vid det ordinarie förfarandet och att det 

inte fanns skäl att ta ställning till vad som borde gälla vid efterbeskattning och för skattetillägg.92  

 

I RÅ 2001 ref. 22 var frågan också om beskattning för bilförmån. HFD ansåg att det framstod 

som troligt att inte båda bilarna använts i någon mer betydande omfattning men att den 

                                                             
90 Se Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (21 maj 2013, Zeteo) kommentar till 
35 kap. 4 §. 
91 Haga Mark under rättslig reglering, RÅ 2001 ref 22 I och II. Se även Prop. 2002/03:106 s 119. 
92 RÅ 2001 ref. 22 I. 
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skattskyldige ändå inte kunnat göra sannolikt att privatkörningen haft den ringa omfattning som 

krävs för att skatteplikt på grund av bilförmån skulle undgås. 

4.3.3 Bevisbörda efterbeskattning och skattetillägg 

För att efterbeskattning och skattetillägg ska kunna påföras förutsätts att den uppgiftsskyldige 

lämnat en oriktig uppgift. Det ankommer på SKV att visa att den oriktige uppgiften lämnats.93 

Således har SKV ålagts hela bevisbördan.94 Att åstadkomma efterbeskattning eller åläggande av 

skattetillägg handlar därmed om huruvida SKV lyckas fullgöra sin bevisbörda eller inte. 

Resultatet blir att det allmänna har bevisbördan för konkreta rättsfakta som konstituerar oriktig 

uppgift, medan den skattskyldige har bevisbördan för konkreta rättsfakta som inte åberopats 

tidigare och vars existens medför att oriktig uppgift inte föreligger.95 

4.3.4 Hur samspelar bevisbördan med presumtioner och dokumentationsskyldigheten? 

I RÅ 2001 ref 22 sägs att dispositionsrätten ska medföra en omkastning av bevisbördan. Simon 

Almendal skriver att skatteprocessen innebär att SKV åtar sig att motbevisa presumtionen om 

att en kvalificerad räkenskap ger en stark presumtion för dess riktighet.96 Samma sak måste gälla 

samtliga föreliggande presumtioner i skatteprocessen, däribland presumtionen för en 

deklarations riktighet. Av det borde slutsatsen kunna dras att alla presumtioner samspelar med 

bevisbördan på det sätt som redogjorts för i RÅ 2001 ref 22. 

 

I HFDs bedömning konstateras att det ofta saknas anledning att vid beskattningen av en 

näringsidkare ifrågasätta riktigheten av fakturor som ställts ut av oberoende part och som 

bokförts i näringsverksamheten. Det ska vara en naturlig utgångspunkt. Uttalandet liknar en 

presumtion för att fakturor är riktiga, vilket innebär att SKV åläggs att motbevisa presumtionen. 

Därefter skrivs att om det ändå finns anledning att ifrågasätta riktigheten kan det bli aktuellt för 

den som yrkar avdrag att visa att det fakturan avser verkligen tillhandahållits, vilket är vad den 

generella dokumentationsskyldigheten syftar på. Det innebär en omkastning av bevisbördan, på 

så sätt att bevisbördan för fakturornas riktighet hoppar över på den skattskyldige. Som jag 

tidigare nämnt åvilar dock en skyldighet för den skattskyldige att enligt den generella 

dokumentationsskyldigheten visa att de avdrag som gjorts stämmer överens med verkligheten. 

                                                             
93 Haga Mark under rättslig reglering, Prop. 2002/03:106 s. 109, 119, 233. 
94 Simon Almendal s. 15. 
95 Diesen, Cassne s. 142 f Leidhammar, taxeringsmål s. 349. 
96 Simon Almendal s. 15. 
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Detta gäller alltid oavsett vem som har bevisbördan i målet. HFDs uttalande och den 

presumtion som följer kan ses som ett förtydligande av vad som redan följer av beviskravet att 

SKV har att visa att fakturorna är osanna. 

 

Inte bara hur presumtioner samspelar med bevisbördan i skatteprocessen kan diskuteras, utan 

även hur dokumentationsskyldigheten samspelar med bevisbördan. 

Dokumentationsskyldigheten gäller för såväl inkomstsidan som för avdragssidan och har till 

syfte att kunna styrka de omständigheter som ska läggas till grund för beskattningen.97 I och med 

att skattskyldig är dokumentationsskyldig och SKV har bevisbördan avseende intäkterna har i 

praktiken bägge parter att stödja intäkterna, men endast den skattskyldige, det vill säga den ena 

parten har att stödja avdragen. Det som talar emot att det skulle kunna anses ojämbördigt och 

kanske till och med rättsosäkert är att den skattskyldiges intresse troligen är så pass starkt när 

det gäller att styrka sina avdrag att det väger upp ojämlikheten. 

4.4 Beviskrav 

4.4.1 Är det möjligt att precisera bevisvärden? 

För att kunna döma som att en viss sakomständighet föreligger och därmed kunna ådöma till en 

viss rättsföljd uppställs beviskrav. Beviskravet är det mått som uppställs på bevisningens 

erforderliga kvalitet.98 De bevisvärden som används enligt den allmänt utbredda 

sannolikhetsskalan är antagligt, sannolikt, visat/styrkt och uppenbart. I och med att det aldrig går 

att precisera hur starkt ett bevismedel är kan det dock aldrig bli fråga om mer än en 

uppskattning när det kommer till värderingen och fastställandet av om ett krav ska anses 

uppfyllt.99 För beskattningsmålens del räcker det inte att se till den materiella bestämmelsen vid 

avgörandet av bevisprövningen. Det måste också beaktas att om det är fråga om efterbeskattning 

eller skattetillägg förutsätts beviskravet vara strängare.100 Det är endast om bevisningen är av 

tillräcklig styrka som bevisningen ska leda till en fällande dom.101  

 

 

                                                             
97 Haha Mark-domen s. 5. 
98 Simon Almendal s. 14. 
99 Prop. 2010/11:165 s. 439, Leidhammar, taxeringsmål s. 132 ff., Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 140 
100 Leidhammar, taxeringsmål s. 80 f 
101 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 11. 
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4.4.2 Beviskrav ordinarie förfarande  

Beviskravet för ordinarie beskattning är att förekomsten av en omständighet ska vara sannolik. 

Den skattskyldige måste därför göra sina avdragsyrkanden sannolika. Principen fastslogs i 

rättsfallet RÅ 1983 Aa 39.102 För att den skattskyldige i fallet skulle ha rätt till avdrag i 

inkomstslagen tjänst krävdes att det var fråga om omkostnader för intäkternas förvärvande och 

bibehållande, vilket den skattskyldige hade att visa. Han lyckades enbart styrka vissa kostnader 

på så vis att det ansågs sannolikt att de utgjort driftskostnader i en av honom bedriven rörelse. 

Det ansågs tillräckligt för att berättiga avdrag. Att den skattskyldige har att göra sina 

avdragsyrkanden sannolika innebär att han ska göra det sannolikt att han uppfyller de rekvisit 

som uppställs för avdragsrätt.103 I Frisk-domen bekräftas beviskravet genom ett konstaterande i 

domskälen att Frisk inte förmått göra sannolikt att fakturorna avsett ersättning för inhyrd 

arbetskraft och att de därför inte kunde läggas till grund för beskattningen.104  

 

4.4.3 Beviskrav efterbeskattning och skattetillägg 

Av 49 kap. 5 § SFL kan läsas att det beviskrav som ska vara uppfyllt för påförande av 

skattetillägg är klart framgå.105 Eftersom avgivandet av en oriktig uppgift också är en förutsättning 

för efterbeskattning bör beviskravet gälla även då.106 I förarbetena där beviskravet för skattetillägg 

behandlas används emellertid ingen starkare formulering än att samma sak torde gälla i fråga 

om efterbeskattning. Längre ner kan dock läsas att en skärpning av beviskravet för oriktig 

uppgift i fråga om skattetillägg skulle innebära en skillnad i beviskraven mellan skattetillägg och 

efterbeskattning. Både på grund av det nyss nämnda och på grund av det antagande som görs i 

lagkommentaren borde slutsatsen kunna dras att beviskravet de facto är detsamma. Det ska 

följaktligen klart framgå att en uppgift är oriktig för att skattetillägg eller efterbeskattning ska 

kunna påföras, vilket jag kommer att använda som utgångspunkt i min fortsatta framställning. 

 

Departementschefen har gällande beviskravets innebörd för oriktig uppgift yttrat att ett 

skatterättsligt underkännande av bevisningen om ett avdragsyrkande inte automatiskt ska 

                                                             
102 Prop. 2002/03:106 s. 118. Se även Leidhammar, taxeringsmål s. 102. Även i tidigare angivna fall RÅ 2001 ref 
22 II om bilförmån konstaterades att den skattskyldige hade att göra sannolikt att privatkörningen skett i den ringa 
omfattning som krävdes för att inte beskattas för bilförmån. Se 6.2.1 
103 Nordquist s. 739. 
104 Frisk-domen under inkomsttaxeringen 2006 m.m. 
105 Prop. 2010/11:165 s. 439. 
106 Prop. 2002/03:106 s. 119. Se även Prop. 1977/78:136 s. 144; begreppet oriktig uppgift i fråga o skattetillägg 
är utformad med efterbeskattningsrekvisiten som förebild. Det står dock inget om beviskrav.  
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innebära att tillräcklig bevisning om oriktig uppgift ska ha lämnats. Det måste skiljas mellan om 

ett avdrag är styrkt från om en oriktig uppgift lämnats i ett skattetilläggssammanhang. För att 

skattetillägg ska kunna tas ut måste det framgå av omständigheterna att det är fråga om oriktig 

uppgift. Detsamma ska gälla för efterbeskattning. Kravet ”uppenbart” ansåg han dock skulle 

föra för långt.107 Tidigare angavs samma krav genom att ”uppgiften befinns oriktig” eller 

visat/styrkt. Den nya formuleringen infördes dock av språkliga skäl och markerar ingen 

skärpning av bevisningens nivå.108 

 

Leidhammar uttrycker att det från rättssäkerhetssynpunkt ska krävas starka skäl för att en 

beskattning ska rivas upp. En klar skillnad ska därför gälla för beviskravet för efterbeskattning 

jämfört med beviskravet i det ordinarie förfarandet. Det bör trots det inte vara lika starkt som 

beviskravet för en åklagare i brottmål. Han anser att det är betydligt allvarligare att påstå att 

någon med avsikt eller av vårdslöshet har begått ett skattebrott jämfört med att en person lämnat 

en oriktig uppgift, oavsett dennes subjektiva inställning till lämnandet av uppgiften. En 

efterbeskattnings syfte är att åstadkomma en riktig beskattning till skillnad från ett åtal för 

skattebrott.109  

 

Beviskravet för skattetillägg och således även för efterbeskattning följer också av RÅ 2002 ref 31 

och RÅ 2000 not 132. I RÅ 2002 ref 31 ansågs inte förutsättningar för att påföra skattetillägg i 

fråga om bilförmån föreligga när det enbart grundats på presumerad användning av bilen. Den 

skattskyldige bedrev enskild näringsverksamhet och hade inte redovisat någon bilförmån i sin 

deklaration. Det var i målet inte visat att bilen använts för privat bruk. Frågan i målet var alltså 

om den skattskyldige skulle påföras skattetillägg enbart med stöd av presumtionen att 

privatkörning i mer än ringa omfattning förekommit.110 Skattetillägg ska påföras skattskyldig om 

denne i deklaration eller på annat skriftligt sätt uppgett en oriktig uppgift till ledning för 

beskattningen. Inte bara direkt osanna uppgifter kan medföra skattetillägg, utan även helt eller 

partiellt förtigande. 

 

                                                             
107 Prop. 2002/03:106 s. 119.  
108 Prop. 2010/11:165 s. 439. En hänvisning görs till Prop. 2002/03 s. 120, på vilken man kan hitta att 
beviskravet för den oriktiga uppgiften vid skattetillägg är visat/styrkt och att beviskravet för oriktig uppgift ska 
vara oförändrat. Leidhammar använder sig av begreppet visat/styrkt men i och med att det är skrivet 1995 antar 
jag att det går att applicera rakt av på vad som skrivits om klart framgå. 
109 Leidhammar, taxeringsmål s. 102. Leidhammar använder sig av uttrycket visat/styrkt men jag antar att det 
åsyftar vad som nu kallas klart framgå. 
110 Se 4.2.1. 
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Även av RÅ 2000 not 132 följer de beviskrav som gäller i fråga om efterbeskattning och 

skattetillägg. Det var i målet fråga om medelsöverföringar från ett företag till ett annat, vilka den 

skattskyldige ägde tillsammans med sin make. Fråga var om den skattskyldige skulle 

efterbeskattas eller påföras skattetillägg. Det konstaterades i målet att det är SKV som har att 

styrka att en oriktig uppgift har lämnats. Det framgick inte av utredningen i målet att 

medelsöverföringarna skulle ha kommit henne personligen till del och inte heller att hon alls 

haft kännedom om dem. Därför kunde de uppgifter som den skattskyldige lämnat till ledning 

för den ordinarie beskattningen inte anses ha varit oriktiga på det sätt som krävs för 

efterbeskattning och skattetillägg.111 

4.4.4 Hur samverkar beviskrav med bevisbördor? 

Eftersom det i förarbetena uttryckligen står att oriktig uppgift ska ha samma innebörd framstår 

det som märkligt att bestämmelsen i 49 kap. 5 §, i vilken det regleras vad som avses med en 

oriktig uppgift är placerad i kapitlet om skattetillägg. Antingen bör den placeras i kapitel 3 som 

innehåller definitioner och förklaringar alternativt att den tas in som en 66 kap. 27 a §, det vill 

säga placeras efter bestämmelsen som reglerar vad som krävs för efterbeskattning, i likhet med 

hur det ser ut för skattetillägg. 

 

Det konstaterande som görs i domskälen i HFD-domarna att SKV haft fog för sin uppfattning 

att det förekommit osanna fakturor i de fakturerande företagens verksamhet anser Lindkvist ska 

motsvara ett lågt beviskrav motsvarande antagligt.112  

 

Nordquist skriver i sin artikel om hur beviskraven och bevisbördorna samverkan i mål där 

frågan om skattetillägg prövas. Han skriver att det bör kunna förekomma situationer där det av 

SKV kan göras sannolikt att en viss oredovisad intäkt förekommit, men att skattetillägg inte kan 

påföras eftersom kravet på klart framgå inte är uppfyllt. Han anser dock att det är sällsynt. 

Snarare anser han att om SKV väl lyckas fullgöra sin bevisbörda angående intäkten så anses den 

också vara uppfylld vad gäller skattetillägget. Däremot påläggs inte skattetillägg i samma 

utsträckning för att en skattskyldig inte lyckats styrka sin avdragsrätt. Den slutsats Nordquist drar 

                                                             
111 Jämför Frisk-domen under ”Eftertaxering 2005 m.m.” Av Frisk-domen kan utläsas att det för att vägra avdrag 
krävs att förutsättningar för efterbeskattning föreligger. Att skriftligt underlag inte kunnat presenteras utgjorde inte 
tillräckliga skäl för efterbeskattning. Det kunde inte sägas klart framgå att arbetskraften inte hade tillhandahållits av 
företrädare för fakturabolaget. 
112 Lindkvist, osanna fakturor s. 859 f. Se 4.2. 
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är att det högre beviskravet som gäller för skattetillägg verkar göras mer gällande på 

avdragssidan än på intäktssidan.113  

 

Både att SKV lyckas visa att det finns en oredovisad intäkt och att den skattskyldige inte lyckas 

styrka sin avdragsrätt kan innebära att oriktig uppgift lämnats och att skattetillägg kan påföras. 

Att det då i fler fall påförs skattetillägg när det är SKV som fullgjort sin bevisbörda än när den 

skattskyldige misslyckats med att fullgöra sin bör innebära att SKVs utredningar värderas högre 

eller att SKVs utredningar de facto är bättre utförda. Det kan också innebära att beviskraven 

inte i praktiken är lika höga för de olika parterna. Detta eftersom risken för att skattetillägg ska 

påföras är relativt hög om SKV lyckas göra sannolikt att en oredovisad intäkt finns. 

4.5 Bevisvärdering 

4.5.1 Hur regleras principen om fri bevisprövning? 

Bevisvärdering innebär att en slutsats dras rörande sannolikheten för ett visst fakta från ett eller 

flera andra fakta. De senare nämnda faktan benämns bevisfakta, vilka har ett visst bevisvärde för 

ett rättsfakta, kallat bevistemat. Det slutliga bevistemat i ett mål är alltid ett rättsfakta.114 

Bevisvärderingen sker för att fastställa om den föreliggande bevisningen i målet når upp till det 

beviskrav som gäller.115 För att utröna rättsfaktas existens används bevisfakta eller direkt 

bevisning. De tillvägagångssätt som används av domstolarna för att komma fram till resultatet av 

bevisvärderingen i ett visst mål skiljer sig inte i allmän förvaltningsdomstol från de som gäller i 

allmän domstol.116 Från de bevismedel som används som grund ska en slutsats om huruvida de 

stämmer överens med verkligheten göras. Om de stämmer överens med verkligheten ska de 

läggas till grund för beskattningen. Det krävs i enlighet med tidigare nämnda 

motiveringsskyldighet som åvilar domstol i förvaltningsmål att de bevisfakta redovisas som 

använts som stöd för de rättsfakta som bevisats i målet.117  

 

I 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) stadgas att rätten efter en samvetsgrann prövning 

av allt som förekommit i målet ska avgöra vad som är bevisat. Vad som fastslås är principen om 

                                                             
113 Nordquist s. 740 f. Se även Lindkvist, osanna fakturor s. 866. 
114 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 12 f. 
115 Simon Almendal s. 14. 
116 Leidhammar, taxeringsmål s. 135 f.  
117 Leidhammar, taxeringsmål s. 75 f. Se även Stening s. 33. Se 3.1. 
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fri bevisprövning, vilken innefattar fri bevisföring och fri bevisvärdering.118 Principen om fri 

bevisprövning innebär att det saknas begränsningar i fråga om vilka bevismedel som får 

användas och att rätten fritt kan bedöma bevisvärdet av bevisningen.119 I princip allt som har 

bevisvärde i målet ska kunna anföras. Vissa inskränkningar kan dock göras, exempelvis för att 

underlätta bevisvärderingen.120 Principen om fri bevisprövning är tillämplig på förfarandet i 

rättegång och alltså inte enligt sin ordalydelse på förvaltningsförfarandet. Principen har dock 

tillämpats inom förvaltningsprocessen långt innan den accepterades i domstolsprocessen. 

Uppfattningen i både doktrin och av lagstiftare är att den analogt tillämpas som gällande rätt i 

förvaltningsprocessen, och därmed även i skatteprocessen.121 

 

Vad som även ska beaktas i beskattningsmål är principen om det bästa bevismaterialet. Den 

innebär att om en och samma kunskapskälla kan användas ska det bevismedel som medför den 

säkraste bevisningen användas. Den innebär också att en beviskedja bör vara så kort som 

möjligt,122 att ett sämre bevismedel får utnyttjas bara om inget bättre står till buds eller om det 

skulle vålla orimliga kostnader eller andra avsevärda olägenheter att använda det bättre 

bevismedlet.123 Vad en beviskedja är förklaras längre ner i texten. 

 

En av de saker som måste tas ställning till vid den slutliga värderingen är bevisningen robusthet, 

det vill säga om det utifrån vad man kunnat finna, finns någon ytterligare bevisning som kan 

påverka bevisvärdet. Om utredningen drivits så långt som möjligt är det osannolikt att ytterligare 

bevisning skulle kunna finnas som skulle påverka bevisvärdet åt något håll. På så sätt påverkas 

bevisvärdet negativt av om det finns mer att utreda.124  

 

Tidigare gällde som metod för bevisvärdering i Sverige legal bevisteori. Den innebar att lagen 

bestämde bevisvärdet som knöts till typiskt tillförlitliga tecken på existensen av fakta. 

Exempelvis var två vittnen full bevisning, medan endast ett vittne var halv bevisning.125 Enligt 

doktrinen finns idag framförallt två metoder som används för att avgöra det enskilda bevisets 

                                                             
118 Se Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (21 maj 2013, Zeteo) kommentar 
till 35 kap. 1 §, Leidhammar, taxeringsmål s. 41. 
119 Leidhammar, taxeringsmål s. 40, Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 20 f. 
120 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 24.  
121 Simon Almendal s. 15. Leidhammar, taxeringsmål s. 40 f. Se även Sundberg, Wennergren och Ragnemalm. 
122 Leidhammar, taxeringsmål s. 52, Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 27. Jfr RB 35 kap. 14 §. 
123 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 30. 
124 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 128. 
125 Leidhammar, taxeringsmål s. 41, Stening s. 15 ff. 



 

 36 

bevisvärde och dess relation till bevistemat, kallade temametoden och bevisvärdemetoden.126 

Diesen ställer sig dock kritisk till båda dessa metoder och förespråkar en egen metod.127 

Metoderna berörs endast kort. 

 

Temametoden, vilken förespråkas av bland annat Bolding och Lindell utgår ifrån att temat först 

ska avgöras och den sannolikhet som föreligger för det som ska bevisas.128 Det man frågar sig är 

om temat är vanligt eller ovanligt förekommande i den aktuella typen av situation. Exempelvis 

kan man fråga sig vad sannolikheten är att en löntagare har inkomster som överstiger 

existensminimum. Den är troligen rätt stor. Metodens anhängare sympatiseras med 

överviktsmetoden, vilken innebär att minsta sannolikhetsövervikt räcker för att någonting ska 

anses bevisat till tillräcklig grad.129 Enligt bevisvärdemetoden ifrågasätts vilken sannolikhet som 

föreligger för att ett bevisfaktum bevisar ett bevistema, vilket är ett påstående om ett 

sakförhållande. En handling får endast bevisvärde om det exempelvis kan slås fast att den 

tillkommit som en konsekvens av angivna kostnader och intäkter. Metoden är den som bland 

annat Leidhammar, Ekelöf och Stening är anhängare av.130 Den bindning som 

bevisvärdemetoden uppställer mellan vad som ska bevisas, temat, och bevisfaktum innebär 

generellt en mer försiktig och begränsad värdering jämfört med temametoden, varför 

bevisvärdemetoden främst tillämpas i brottmål och temametoden i dispositiva tvistemål.131 På 

grund av de ingripande effekter ändrad beskattning och skattetillägg innebär för den enskilde 

bör bevisvärdemetoden vara bättre lämpad beskattningsmål. Diesen använder sig av 

uppställandet av alternativa hypoteser, vilket går ut på att dessa hypoteser uppställs, utreds och 

utesluts.132 

4.5.2 Vilka övriga modeller uppställs vid bevisvärderingen? 

Det finns bortsett från de övergripande metoder för bevisvärdering som ovan förklarats andra 

modeller som på olika sätt reglerar hur bevisvärdering får gå till. De hanterar hur olika 

bevismedel får påverka varandra och vilka bevisvärden som kan åläggas den totala bevisningen 

beroende på de olika bevismedlens styrka i varje led. Samverkan, motverkan, motbevisning och 

                                                             
126 Leidhammar, taxeringsmål s. 128 ff., Stening s. 33. 
127 Diesen, Cassne s. 179 ff. 
128 Leidhammar, taxeringsmål s. 128 Se även Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 129 f. och Stening s 33. ff. 
129 Leidhammar, taxeringsmål s. 126 ff. 
130 Leidhammar, taxeringsmål s. 128 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 123 ff., Stening s 48. 
131 Enligt dess anhängare; Leidhammar, Ekelöf, Stening. 
132 Diesen, Cassne s. 180. 
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kedjebevis kan sägas kartlägga och strukturera samspelet mellan olika bevisfakta. Hjälpfakta, 

indicier och erfarenhetssatser har dock inte lika övergripande effekter på bevisvärderingen. 133 

 

Samverkansbevisning fungerar genom att två eller flera bevis oberoende av varandra utgör med 

viss sannolikhet bevisning för det tema som ska bevisas. Enligt modellen kan det sammanlagda 

bevisvärdet vara högre än det starkaste beviset och flera bevis med låga bevisvärden ger ett 

sammantaget lågt bevisvärde.134 Enligt motverkansmodellen används motbevisning som syftar till 

att bemöta och försvaga huvudbeviset. Motbevisningen måste inte uppnå något visst krav. Det är 

tillräckligt att motbevisningen har den styrka att det bevis som motbevisas inte längre uppnår 

aktuellt beviskrav.135 När kedjebevis används efterfrågas sannolikheten för att bevisfakta och 

bevisvärden i första ledet bevisar dem i nästa led och så vidare genom att bilda en kedja.136 Det 

sammanvägda bevisvärdet av slutledet i beviskedjan är beroende av bevisvärdet i varje led däri.137 

Dess svaghet är att kedjan aldrig blir starkare än sitt svagaste led och att ju längre kedjan är desto 

svagare blir den.138  

 

Indirekt bevisning är så kallad hjälpfakta som är av indirekt relevans för förekomsten av 

rättsfakta.139 Hjälpfakta används vid bedömningen av ett bevisfaktas bevisvärde. De har 

ensamma ytterst liten betydelse, men de påverkar bevisvärdet för andra bevisfaktan.140 De kan 

indelas i positiva och negativa. De positiva förstärker bevisvärdet av ett led i kedjan medan de 

negativa försvagar.141 Användning av hjälpfakta ger bevisningen ökad robusthet.142 I beviskedjor 

kan indicier ingå, som är en form av bevisfakta, men för svaga för att gå under termen fakta.143 

Den totala bedömningen av bevisvärderingen måste ske intuitivt.144 Det är därför ofrånkomligt 

att ett visst mått av intuition spelar in. Vår kunskap om relationen mellan olika faktorer baseras 

                                                             
133 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman. 
134 Leidhammar, taxeringsmål s. 138 f., Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 143 ff. Jämför Stening s. 47 Leidhammar 
anser att metoden riskerar att övervärderas till skillnad från Ekelöf som anser den riskerar att underskattas. 
135 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 63. Leidhammar, taxeringsmål s. 140 f., Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 147 ff. 
Leidhammar anser att det finns risk att metoden helt bortses från. Huvudbeviset bevisar sitt tema och motbeviset 
bevisar ett indicium, vars existens innebär att rättsfaktumet med viss sannolikhet inte existerat. 
136 Leidhammar, taxeringsmål s. 136. 
137 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 127. 
138 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 131, 143. Leidhammar, taxeringsmål s. 136 f.  
139 Lindkvist s. 854. 
140 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 14 f., Stening s. 45.  
141 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 128, Stening s. 45 f. 
142 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 134. 
143 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 16.  
144 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 131. Jämför Stening s. 47. 



 

 38 

på våra erfarenheter och de slutsatser vi kan dra från dem.145 Därav följer en osäkerhet av 

samma mått i värderingen, som innebär att slutsatser inte kan vara säkra utan enbart 

sannolika.146 

4.5.3 Vilka modeller för bevisvärdering har tillämpats i HFD-domarna? 

Jag tänker i den här delen analysera HFDs bevisvärdering och tillvägagångssätt i HFD-domarna 

för att utröna vilken eller vilka metoder som använts. Först kommer jag att ta upp de delar som 

är gemensamma i domarna för att sedan gå in på bevisvärderingen i de enskilda målen. 

 

I Haga Mark-domen kan läsas att utredningen närmast ger stöd för uppfattningen att 

företrädaren spelat en avgörande roll för tillhandahållandet. I Jansson-domen kan läsas att det 

inte går att få en entydig bild av vad som förekommit. Båda formuleringarna talar för att det 

funnits mer att utreda. I Frisk-domen i den del som gäller efterbeskattning står att utredningen 

tyder på att arbetskraften i vart fall delvis utförts av svart arbetskraft. Det är fråga om vaga 

formuleringar som visar på att omständigheterna inte är fullt klarlagda och utredda. De enda 

utredningar som framstår som robusta är dels den gällande arbetets utförande där 

formuleringen ostridigt används, men även utredningen om att fakturorna är betalda och att 

uttag från olika konton förekommit verkar robust.  

 

Vad gäller bevisningen om arbetenas utförande ansågs det i Haga Mark-domen att företagets 

uppgifter om att de arbeten som fakturorna avsåg hade utförts fick godtas. I Både Jansson-

domen och Frisk-domen ansågs det dock ostridigt att arbetena hade utförts. Skillnaden i 

formulering borde innebära att bevisningen i de två sistnämnda domarna varit starkare än i den 

förstnämnda. Det kan dock röra sig om en ren skillnad i formulering. De konstateranden som 

görs om arbetets utförande görs utan uttrycklig motivering. 

 

Ytterligare en övergripande aspekt är frågan om fakturorna kunnat godtas. I Haga Mark-domen 

ansåg HFD att det inte framkommit tillräckliga skäl för att underkänna fakturorna. I Jansson-

domen ansåg HFD att det förelåg tillräckliga skäl för att godta fakturorna. Det kan vid en 

ordagrann tolkning verka som att skillnaden i formulering också innebär en skillnad i 

                                                             
145 Stening s. 45. 
146 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 15. Se även Stening s. 37. 
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bevisvärderingen. Det är möjligt att det är så, men troligen följer distinktionen av de olika 

beviskraven som gäller för de olika förfarandena. 

 

I bakgrunden till samtliga domar berörs ett flertal omständigheter rörande de fakturerande 

företagen. Bevisningen skapar en sammantagen bild av de fakturerande företagen, vilket är 

kännetecknande för samverkansbevisning. Troligen görs det i form av hjälpfakta för att utreda 

om fakturorna speglat verkligheten, vilket är ett krav för att fakturorna ska kunna läggas till 

grund för beskattningen. 

 

Bevisningen i Haga Mark-domen om de fakturerande företagen, att inget skriftligt underlag 

kunnat uppvisas och att namn på arbetstagarna inte kunnat uppges utgör samverkansbevisning 

för att fakturorna är osanna. Arbetet utfördes dock under kort tid, avsåg ett lågt belopp, hade 

engagerat endast ett fåtal personer, revisionen skedde för tre år sedan och arbetsledaren åker 

inte alltid ut till arbetsplatsen vid mindre arbeten. Det här är motbevisning som har till syfte att 

försvaga den sammantagna bevisningen om att fakturorna skulle vara osanna. Uttalandet om att 

endast fakturor från ett företag ifrågasatts talar också för att fakturorna är sanna och bör således 

höra till motbevisningen. 

 

Att företrädaren för Man Management inte var en typisk målvakt talar emot att fakturorna är 

osanna och ger stöd för Haga Marks inställning i målet. För det faktum att han inte är en typisk 

målvakt talar att han drivit flera företag, vilket utgör hjälpfakta för att han inte är oseriös. Det 

framgår inte vad HFDs bild av en typisk målvakt är. HFDs bild verkar på så sätt vara grundad 

på de enskilda domarnas intuition och personliga erfarenhet av vad en typisk målvakt är. Att 

HFD inte definierat vad som menas innebär enligt min mening en brist i motiveringen av 

domslutet.  

 

Jansson bedrev omfattande verksamhet med både egna anställda och underentreprenörer. 

Företaget verkar ha använt samma rutiner för alla dessa men det är endast fakturorna från Erix 

som har ifrågasatts. Den muntliga bevisningen kan inte ge stöd för att svarta löner har betalats. 

Det är fråga om samverkansbevisning som talar för att fakturorna överensstämmer med verkliga 

förhållanden. Det står i domskälen att underlaget i målet var bristfälligt men totalt sett ansågs det 

tala för att Erix anlitats för utförande av de arbeten fakturorna avsåg. Vid en samlad bedömning 
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ansåg HFD att det förelåg tillräckliga skäl för att godta fakturorna. Det nämns ingenting 

uttryckligen om någon motbevisning. 

 

I den del som gäller det ordinarie förfarandet i Frisk-domen kunde varken underlag i form av 

affärsuppgörelser, entreprenadavtal eller för de ifrågasatta fakturorna visas upp. Endast ett namn 

har kunnat anges och inga personuppgifter. Dessa bevisfakta talade alltså för att fakturorna inte 

överensstämde med verkligheten. Att HFD fann det anmärkningsvärt med tanke på att Frisk 

agerat som arbetsledare, att arbetet skett under 18 månaders tid och att det varit fråga om 

omfattande ersättning för arbetet var omständigheter i form av hjälpfakta som förstärkte 

bevisningen om att fakturorna inte överensstämde med verkligheten. Frisk har således inte 

kunnat visa att fakturorna avsett ersättning för arbetskraft, det vill säga inte kunnat visa att de 

speglat verkligheten. Vad som ytterligare utan uttrycklig motivering konstaterades i Frisk-domen 

var att utredningen tyder på att i vart fall delvis svart arbetskraft använts. 

4.5.4 Var det bevisningen som skiljde Haga Mark från Frisk? 

Vad gäller HFDs tillvägagångssätt för bevisvärdering kan sägas att det varken i HFD-domarna 

eller i övrig praxis jag läst under tiden för det här arbetet har hänvisats till någon av de metoder 

för bevisvärdering som behandlas i doktrinen och som nämnts ovan.147 Doktrinen har till syfte 

att ifrågasätta och strukturera gällande rätt. Den mesta av litteraturen som hänvisar till de 

nämnda metoderna för bevisvärdering är från början av 2000-talet eller tidigare. Frågan är om 

dessa metoder fortfarande har det användningsområde som det framstår som i litteraturen. Jag 

upplever området väl teoretiskt.  

 

HFD har precis som övriga domstolar en skyldighet att motivera vilka skäl som lett fram till de 

domslut som gjorts, vilket innefattar att redogöra för bevisvärdering. Det har enligt min 

uppfattning inte gjorts i tillräcklig utsträckning. Således bör HFD om någon av metoderna 

använts hänvisa till eller nämna dem. Om man ska sluta sig till Lindkvists resonemang som jag 

återkommer till nedan om att det åligger en bevisbörda för SKV att styrka att det förekommer 

osanna fakturor i det fakturerande företaget har det åtminstone inte mer än indirekt angetts att 

den bevisbördan skulle åligga SKV. Det framgår inte direkt vad som vill sägas med de 

omständigheter som tas upp rörande de fakturerande företagen eller hur de bevismedel som 

haft betydelse för utgången har värderats.  

                                                             
147 Se 4.5.1. 



 

 41 

 

De enligt HFD avgörande omständigheterna var i Frisk-domen och Haga Mark-domen var 

bristen på underlag i kombination med huruvida arbetarnas namn kunnat uppges. Den skillnad 

som lett till de olika utgångarna för Haga Mark och Frisk var längden på arbetets utförande vid 

avgörande av om namnen skulle kunna anges. I Frisk-domen hade arbetet utförts under en 

längre tid och det ansågs att Frisk borde ha kunnat uppge arbetarnas namn, medan det motsatta 

gällde i Haga Mark-domen. SKV hade i Frisk-domen att motbevisa Frisks bevisning om att 

fakturorna speglade verkliga förhållanden, vilket lyckades bland annat till följd av detta. I Haga 

Mark-domen var bevisningen om att namnen inte kunnat uppges huvudbevisning om att 

fakturorna varit osanna, men i och med att det inte ansågs kunna krävas att namnen skulle 

kunna anges bevisade detta ingenting. 

 

Det kan vid första anblick verka som att motbevisningens styrka behöver vara olika stark 

beroende på vilket förfarande som aktualiseras eftersom olika beviskrav uppställs. Dock spelar 

den framlagda huvudbevisningens styrka troligen en större roll i avgörandet av hur stark 

motbevisningen bör vara. För att motbevisa huvudbevisning som värderas lågt i ett mål om 

efterbeskattning krävs endast svag motbevisning som gör att bevisvärdet av huvudbevisningen 

hamnar precis under nivån klart framgå. För att motbevisa högt värderad huvudbevisning i det 

ordinarie förfarandet krävs så pass stark motbevisning att huvudbevisningen tappar i styrka så 

mycket att huvudbevisningen hamnar precis under nivån sannolikt. Det hela verkar som att det 

är svårare att motbevisa bevisning som ska nå upp till ett lågt beviskrav, men slutsatsen som bör 

dras torde snarare vara att motbevisningen måste värderas till drygt mellanskillnaden mellan 

huvudbevisningen värderade bevisvärde och det uppställda beviskravet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

4.6 Bevismedel 

4.6.1 Bärare av information 

Bevismedel kan sägas vara bärare av de fakta som iakttas, exempelvis är vittnet bärare av 

vittnesutsagan, det vill säga vittnesförhöret är bevismedlet och vittnesutsagan är bevisfaktum.148 

Det finns två typer av bevismedel, reella och personella. De reella utgörs av skriftliga handlingar 

eller föremål medan de personella utgörs av muntliga utsagor. Det är huvudsakligen skriftliga 

bevismedel som används i beskattningsmål. Det är dessas innehåll som har bevisvärde.149  Det 

finns i FPL inget krav på att uppge vare sig de bevis någon vill åberopa eller bevistema. Enligt 4 

§ FPL ska sökande eller klagande dock ange de bevis han vill åberopa och vad han vill styrka 

med varje bevis om denne väljer att åberopa några bevis alls. Oavsett vilken typ av bevismedel 

som används måste de motsvara de krav på tillförlitliga bevismedel som uppställs för att säker 

bevisvärdering ska kunna säkerställas.150  

4.6.2 Deklaration  

Skattedeklarationen som följer av 26 kap. 2 § SFL är det mest centrala bevismedlet i 

beskattningsmål.151 Den har ett högt bevisvärde och presumeras vara riktig tills det allmänna har 

tillräckligt fog för att den innehåller oriktigheter som motiverar avvikelser.152 Av detta kan 

slutsatsen dras att deklarationen har ett högt bevisvärde så länge ingenting ifrågasätts, men så fort 

det allmänna börjat ifrågasätta dess riktighet förlorar den bevisvärde i betydande mån. Det är 

dock ingenting konstigt, utan bör följa av samtliga bevismedel som presumtioner uppställs för, 

att de tappar i bevisvärde när presumtionen inte längre kan bibehållas. I och med att revision 

skett och deklarationerna har ifrågasatts kan slutsatsen dras att tillräckligt fog har förelegat för att 

deklarationerna i HFD-domarna innehållit oriktigheter som motiverar avvikelser. Det måste i 

sig innebära att deklarationerna i HFDs prövning inte kan ha haft ett särskilt högt bevisvärde. 

 

Som bevismedel avses inte deklarationen som sådan, utan den verklighet som deklarationen har 

att styrka.153 Deklarationen kan vara riktig även om den innehåller en obevisad uppgift. Det 

föreligger inte nödvändigtvis något samband mellan oriktig och obevisad uppgift, men en 

                                                             
148 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 17 f.  
149 Leidhammar, taxeringsmål s. 142 f. 
150 Leidhammar, taxeringsmål s. 155. 
151 Ekelöf, Edelstam, Heuman s. 89 f., Leidhammar, taxeringsmål s. 146 f.  
152 Simon Almendal s. 15, Leidhammar, taxeringsmål s. 150. 
153 Leidhammar, taxeringsmål s. 150. 
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obevisad uppgift kan leda till en avvikelse från deklarationen. Om ett sådant samband skulle 

föreligga skulle det innebära att bevisbördan kastades om till den skattskyldiges nackdel i alla de 

fall det fanns skäl för det allmänna att frångå deklarationen.154  

4.6.3 Underlag enligt dokumentationsskyldigheten 

Eftersom dokumentationsskyldigheten är allmänt formulerad skulle den kunna innefatta såväl 

underlag i form av bokföring och fakturor, men även i form av tidssedlar och dylikt. Det finns 

enligt Leidhammar och Cassne inga anvisningar om vilka krav som bör ställas på omfattningen 

av det som ska dokumenteras, utan en prövning bör göras från till fall.155 Rå 2009 ref 42 kan 

dock ge viss vägledning. Den skattskyldige hade i målet yrkat avdrag för resor med bil till och 

från sitt arbete. SKV hade istället medgett avdrag motsvarande resor företagna med lokaltrafik 

eftersom den skattskyldige inte gjort det troligt att resorna genomförts med bil. I målet vägdes 

SKVs allmänt hållna utredning byggd på schablonmässiga antaganden mot den skattskyldiges 

utredning i det enskilda fallet. I den mån utredningen avsett omständigheter som varit möjliga 

att visa hade den skattskyldige gett in bevisning avseende detta i skriftlig form. Av målet framgår 

därmed att den skattskyldiges skyldighet att medverka i utredningen sträcker sig till 

omständigheter som är möjliga att visa. 

4.6.4 Bokföring 

Vad gäller räkenskapshandlingarnas bevisvärde är det precis som för skattedeklarationen 

innehållet och den bakomliggande verkligheten som ska ligga till grund för bevisvärderingen. 

Handlingarna som sådana är endast skriftliga urkunder.156 Bevisvärdet är beroende av 

bokföringens kvalitet. En kvalificerad bokföring ger en stark presumtion för att uppgifterna 

stämmer och har på så sätt en avgörande betydelse för värderingen av deklarationen. Kravet på 

god redovisningssed bör skapa goda förutsättningar för en säker bevisvärdering.157 Vad som 

enligt Carlson talar för att HFD ansåg bokföring ha ett högt bevisvärde är HFDs konstaterande 

att det ofta saknas anledning att ifrågasätta riktigheten av betalda fakturor som ställts ut av 

oberoende part och bokförts i näringsverksamheten. Detta görs med hänvisning till det ansvar 

                                                             
154 Leidhammar, taxeringsmål s. 152. 
155 Diesen, Cassne s. 121, Leidhammar, taxeringsmål s. 153. 
156 Leidhammar, taxeringsmål s 156. 
157 Leidhammar, taxeringsmål s 156. 
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en näringsidkare har för en korrekt bokföring och redovisning. Carlsson anser att det därmed 

står klart att bokföringen har högt bevisvärde.158 

 

Det finns självklart behov av att bokföring och annan dokumentation sköts. Särskilt i de fall den 

svarta verksamheten blandas med laglig sådan, så att svarta löner och osanna fakturor inte 

upptäcks.159 Skälet till att presumtionen för att bokföringen är riktig blir starkare ju mer 

kvalificerad bokföringen är, är att det anses svårare att ändra i en avancerad bokföring än i en 

lättare.160 En näringsidkares bokföring kompletteras inte av några kontrolluppgifter som för 

andra skattskyldiga, vilket bör tala för ett lägre bevisvärde.161 Haga Mark bokförde sin 

verksamhet, men den sköttes dock av företrädaren för det fakturerande företaget. Det 

fakturerande företagets seriositet har som tidigare nämnt ifrågasatts. Det vore konstigt om 

bevisvärdet inte skulle påverkas av vem som utfört bokföringen. Att den aspekten inte närmare 

berörts finner jag märkligt. Det faktum att Haga Mark är näringsidkare bör också innebära att 

det inte funnits några kontrolluppgifter att tillgå för att kontrollera bokföringen närmare. 

 

Fakturorna är både direktverkande bevis och hjälpfakta för bokföringens värde. I övrigt anser 

Carlsson att HFD inte uttalar vad som ska påverka bedömningen av fakturans riktighet, men att 

det verkar som att bokföringen är avgörande när det gäller mål om osanna fakturor. Det krävs i 

princip en fullkomlig brist på underlag för att den skattskyldige inte ska anses ha fullgjort sin 

bevisbörda.162 

4.6.5 Revision 

De uppgifter som framkommer vid en beskattningsrevision dokumenteras i en 

revisionspromemoria. Den har stor betydelse vid bevisvärderingen av taxering för 

näringsidkare. En beskattningsrevision förutsätts för att kunna utföra en meningsfull prövning av 

en näringsidkares deklaration och dess underlag. Den får en avgörande betydelse vid 

bevisvärderingen.163  

 

                                                             
158 Carlson s. 127 f. 
159 BRÅ s. 37. 
160 Diesen, Cassne s. 124. 
161 Diesen, Cassne s. 124. 
162 Carlson s. 128 f. 
163 Leidhammar, taxeringsmål s. 156 ff. 
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4.6.6 Hur samspelar bevisvärde med uppställda presumtioner? 

Samtliga presumtioner som inte kan hållas tappar i bevisvärde när presumtionen inte längre kan 

upprätthållas. Om presumtionerna om en deklarations riktighet och räkenskapers äkthet inte 

hade förelegat hade det ålegat den aktuella domstolen att pröva varje intäkt och varje avdrag. 

Det hade ålegat SKV att bevisa varje intäkt och den skattskyldige att bevisa varje avdrag. Istället 

krävs det att det allmänna har tillräckligt fog för att den innehåller oriktigheter som motiverar 

avvikelser.164 De presumtioner som uppställs måste även ha rättsekonomiska effekter. 

Rättsekonomiska effekter innebär även rättssäkerhetsaspekter på så att skatteprocessen typiskt 

sett är en process mellan den stora parten SKV och den lilla parten skattskyldig. Stora och 

utdragna prövningar innebär stora kostnader, vilket kan inverka hämmande på skattskyldig att 

våga överklaga beslut som fattats till den skattskyldiges nackdel. 

4.7 Sammanfattning 

I skatteprocessen tillämpas principen om fri bevisprövning och principen om det bästa 

bevismaterialet. Bevistema i ett mål är ramen för rättens prövning i sak. Att fastställa bevistemat 

innebär att man fastställer det eller de rättsfakta som ska bevisas i målet. Dessa rättsfakta är 

konkreta omständigheter, vars fastställande kan leda till att den yrkade rättsföljden kan bifallas.  

 

I beskattningsmål handlar bevisningen i regel om huruvida ett visst underlag stämmer överens 

med verkliga inkomstförhållanden. Diesen anser att bevistemat för beskattningsmål generellt 

kan sägas vara korrekt beskattning uppdelat i avdrag och intäkter. Lindkvist anser att det 

bevistema som gäller i mål om osanna fakturor är oklart, men bör vara huruvida arbetskraften 

är anställd hos det fakturerade företaget, om det fakturerande företaget är ett ”fristående” 

företag, och att det inte bedrivit verksamhet eller inte ”tillhandahållit inhyrd arbetskraft” utifrån 

en tolkning av vad HFD resonerat kring för att komma fram till sin slutliga bedömning i målen. 

Jag anser att HFDs rättsfråga ska läggas till grund för bevistemat. 

 

För beskattningsmål saknas generella bevisbörderegler i lagtext som anger vem som har ansvaret 

för att ett rättsfaktum kan eller inte kan läggas till grund för viss yrkad rättsföljd och beviskravet 

för att det ska anses uppfyllt. Till stor del får man vända sig till praxis för att utröna vilka regler 

som föreligger. Det som ska bevisas i ett mål är alltid ett rättsfaktum, exempelvis att någon 

lämnat en oriktig uppgift. För att bevisa att rättsfaktumet föreligger används bevisfaktum. För att 
                                                             

164 Simon Almendal s. 15. 
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konkretisera hur bevisbördereglerna fungerar används hoppande bevisbörda och 

förklaringsbörda. 

 

Bevisbördan ligger i det ordinarie förfarandet på SKV i fråga om intäkter och på den 

skattskyldige i fråga om avdrag enligt fast praxis i det ordinarie förfarandet. För att 

efterbeskattning och skattetillägg ska kunna påföras förutsätts att den uppgiftsskyldige lämnat en 

oriktig uppgift. Det ankommer på SKV att visa att den oriktige uppgiften lämnats.165 Således har 

SKV ålagts hela bevisbördan.166 Att åstadkomma efterbeskattning eller åläggande av skattetillägg 

handlar därmed om huruvida SKV lyckas fullgöra sin bevisbörda eller inte. 

 

För att kunna döma som att en viss sakomständighet föreligger och därmed kunna ådöma till en 

viss rättsföljd uppställs beviskrav. Beviskravet är det mått som uppställs på bevisningens 

erforderliga kvalitet. De bevisvärden som används enligt den allmänt utbredda 

sannolikhetsskalan är antagligt, sannolikt, visat/styrkt och uppenbart. 

 

Beviskravet för ordinarie beskattning är att förekomsten av en omständighet ska vara sannolik. I 

det ordinarie förfarandet har den skattskyldige att göra det sannolikt att underentreprenörerna 

anlitats för arbetet och därmed att fakturorna kan läggas till grund för beskattningen. Denne ska 

göra det sannolikt att de rekvisit som uppställs för avdragsrätt är uppfyllda. Förekomsten av en 

oriktig uppgift är en förutsättning för både skattetillägg och efterbeskattning. Begreppet oriktig 

uppgift har samma innebörd vid fråga om efterbeskattning som vid skattetillägg. Det beviskrav 

som ska vara uppfyllt för påförande av skattetillägg och efterbeskattning är klart framgå. 

 

Bevisvärdering innebär att en slutsats dras rörande sannolikheten för ett visst fakta från ett eller 

flera andra fakta. De senare nämnda faktan benämns bevisfakta, vilka har ett visst bevisvärde för 

ett rättsfakta, kallat bevistemat. Det slutliga bevistemat i ett mål är alltid ett rättsfakta. 

Bevisvärderingen sker för att fastställa om den föreliggande bevisningen i målet når upp till det 

beviskrav som gäller. Om den stämmer överens med verkligheten ska de läggas till grund för 

beskattningen. Vad gäller fakturorna har de inte någon rättsverkan, varför det är de 

rättsförhållanden och bakomliggande omständigheter som de speglar som ska bedömas. 

 

                                                             
165 Haga Mark under rättslig reglering, Prop. 2002/03:106 s 109, 119, 233. 
166 Simon Almendal s. 15. 
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Framförallt är det samverkansbevisning, motbevisning och hjälpfakta som HFD använt sig i sin 

bevisvärdering i HFD-domarna. Bokföringen, underlaget för fakturorna och bevisningen 

gällande det fakturerande företaget är de bevismedel som spelat störst roll i HFD-domarna. 
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5 SLUTLIGA REFLEKTIONER 

Att ett företag som används som underleverantör är oseriöst bör inte ha någon relevans för 

frågan om osanna fakturor förekommit i det fakturerade företaget. Det bör knappast ha någon 

relevans för frågan om det fakturerade företaget har lämnat en oriktig uppgift. Dock kan det 

inte bortses ifrån att det har roll som bevisvärde och att HFD verkar ta bevisningen om det 

fakturerande företaget i beaktande vid sin bevisvärdering. 

 

Det innebär att det uppkommer ett ansvar för part för sina motparters verksamhet vid äventyr 

att motpartens oseriösa verksamhet kan användas emot denne i form av negativ bevisverkan. 

Möjligtvis är det detta som talar för att det faktum att motparten använt sig av osanna fakturor 

inte per automatik ska innebära att även de fakturerade företagen ska antas ha gjort det och att 

det därmed ska åläggas ett lågt bevisvärde. Möjligtvis kan alltså skälet till det låga bevisvärdet 

vara att skydda det fakturerade företaget. 

 

I samtliga fall ansågs i HFD att SKV haft fog för sin uppfattning att osanna fakturor hade 

förekommit i de fakturerande företagens verksamheter. Det poängterades dock i domskälen att 

det faktum att det förekommit osanna fakturor i de fakturerande företagens verksamheter inte 

innebar att även de fakturerade företagen varit delaktiga i förfarandena. Det kan därför 

ifrågasättas varför HFD berör de fakturerande företagen i den utsträckning som görs. Det 

faktum att SKV haft fog för att osanna fakturor förekommit i samtliga HFD-domar innebär att 

det inte är tillräckligt att SKV visar detta för att erforderligt beviskrav ska vara uppfyllt vare sig i 

fråga om ordinarie förfarande, vid efterbeskattning eller vid skattetillägg. Carlsson anser att det 

innebär att de skattskyldiga inte påförs något ansvar för de fakturerande företagens handlingar 

utan att det innebär att det fortfarande endast har att visa upp tillräckligt underlag för de 

fakturor som bokförts i deras egna verksamheter.167 

 

Klagande har i samtliga mål att styrka att det fakturorna avser speglar verkliga förhållanden, det 

vill säga att de tjänster de avser verkligen har tillhandahållits. För det ordinarie förfarandet gäller 

det i enlighet med beviskravet. I Haga Mark-domen hävdades av SKV att de belopp som 

angetts som mervärdesskatt inte skulle utgöra ingående skatt enligt 8 kap 2 § ML och på så sätt 

inte heller vara en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten.168 Det hävdas av SKV att ett sådant 

                                                             
167 Carlson s. 129. 
168 Haga Mark s. 2. LLMS s. 318 f., mervärdesskattelag (1994:200) (MomsL) 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §.  
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avdrag måste grundas på en faktura från en säljare som är skattskyldig för den omsättning som 

avses i fakturan.169 Detta för att uppfylla den generella dokumentationsskyldigheten. Således har 

samtliga skattskyldiga oavsett förfarande att styrka att de avdrag som gjorts ska stämma överens 

med verkligheten. 

 

Troligen tas de omständigheter om de fakturerande företagen upp i domarna för att styrka ett 

överensstämmande med verkliga förhållanden. Främst för att visa att de fakturerande företagen 

är seriösa företag som verkligen tillhandahåller arbetskraft och inte enbart tillhandahåller falska 

fakturor. Carlson skriver att det bildas en bevispresumtion för osanna fakturor på grund av att 

underentreprenören klassificeras som en oseriös företagare, som inte bedrev någon egentlig 

verksamhet mer än att vara ett fakturaskrivande företag. Hon anser att den presumtionen 

resulterade i att det fakturerade företaget ålades det skattemässiga ansvaret.170 Att utebliven 

förklaring kan ges negativt bevisvärde, vilket beskrivits ovan, innebär troligen att det är 

motpartens förklaring som läggs till grund. Om detta appliceras på HFD-domarna kan det 

innebära att en eventuell förklaringsbörda uppkommer för de fakturerade företagen att visa att 

de fakturerande företagens verksamhet är seriös, vilket innebär att det fakturerade företaget 

åläggs det skattemässiga ansvaret. 

 

Bevisningen om de fakturerande företaget fungerar således som indirekt bevismedel för frågan 

om fakturorna ska läggas till grund för beskattningen och därmed grunda avdragsrätt för de 

tjänster som tillhandahållits. Således fungerar troligen bevisningen om huruvida fakturabolagen 

haft egna anställda och underentreprenörer för att faktisk verksamhet förekommit i företaget, 

vilket i sig tyder på att de inte är rena fakturaföretag. Carlsson anser att det finns starka skäl att 

anta att HFD vid bedömningen av om fakturorna ska anses osanna eller inte, lägger stor vikt vid 

det fakturerande företagets verksamhet och om denne anses ha ett seriöst syfte med sin 

verksamhet. Det innebär att ju mindre seriöst det fakturerande företaget verkar vara desto 

starkare bevisning krävs av den skattskyldige för att beviskravet ska uppnås.171 

 

Lindkvist anser att HFD ålägger SKV en initial bevisbörda för förekomsten av osanna fakturor i 

det fakturerande företagets verksamhet.172 Det här skiljer sig enligt min tolkning från Carlsons 

                                                             
169 Haga Mark s. 2. 
170 Carlson s. 124. 
171 Carlson s. 128. 
172 Lindkvist s. 859. 



 

 50 

resonemang på så sätt att Carlson anser att bevisningen om de fakturerande företaget har roll i 

bevisvärderingen, till skillnad från Lindkvist som antar att det har att göra med bevisbördan. Jag 

är tveksam till om jag håller med Lindkvist. Jag kan inte finna att det på något sätt uttrycks att 

det skulle vara så. 

 

Det har ovan konstaterats att bokföringen har ett högt bevisvärde i mål om osanna fakturor, 

men även att ett fakturerat företag inte får åläggas något ansvar för det fakturerande företagets 

handlingar. I enlighet med Carlsons slutsats i stycket ovan bör Frisk med tanke på allt det 

underlag som funnits i Solängen ha haft en flackare uppförsbacke än Jansson vad gäller att 

prestera bevisning. För Jansson räckte bristfälligt skriftligt underlag. Troligen hade det då räckt 

att Frisk prestera mycket bristfälligt underlag för att uppnå tillräckligt beviskrav. 

 

Det kan även vara viktigt att visa att de fakturerande företagen inte står under gemensamt 

ägande eller inflytande som det fakturerade företaget. Vad som talar för detta är Lindkvists 

formulering av bevistema för HFD-domarna.173 Det innefattar att det ska vara fråga om ett 

fristående företag, vilket inte är något som nämns i HFDs formulering av rättsfrågan och således 

inte inom ramen av vad som ska prövas i domarna. Jag håller mig som tidigare nämnt tveksam 

till vad han anser vara bevistema. Troligen använder han sig av ett genomsynsresonemang, det 

vill säga ett resonemang om verklig innebörd, vilket enligt svensk rätt innefattar 

arbetstagarbegreppet. Om det fakturerande företaget inte varit fristående, skulle det trots 

ingångna avtal kunna ses som att arbetskraften varit anställd av de fakturerade företaget. På så 

sätt kan kravet på fristående vara ett deltema i bevistemat om var arbetskraften ska ha ansetts 

vara anställd och om tjänster ska ha tillhandahållits av det fakturerande företaget. Det ligger 

dock utanför det här arbetet att gå inte på den faktiska innebörden av ingångna avtal.  

 

Kravet på oriktig uppgift kunde inte uppfyllas i någon av domarna. Om det är beviskraven som 

är för högt ställda eller om det helt enkelt varit så att de fakturerade företagen varit hederliga är 

svårt att veta, men med tanke på de vittnesmål som avgetts tvivlar jag på att det skulle vara det 

sistnämnda alternativet. Eftersom det i fråga om efterbeskattning och skattetillägg inte endast är 

fråga om ett högre beviskrav, utan även så att SKV åläggs hela bevisbördan till skillnad från i det 

ordinarie förfarandet, i vilket bevisbördan är delad i fråga om intäkter och avdrag är det kanske 

inte konstigt att det bara var i det ordinarie förfarandet fakturorna ansågs osanna.  

                                                             
173 Se även resonemang under 2.3.3 
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En av de saker jag inte anser tillräckligt specificerade i målet är vilka rättsfakta som ska bevisas. 

Lindkvist skriver att bevisbördan åligger skattskyldig att visa att fakturorna är sanna.174 Är det 

fakturorna i sig som ska visas vara sanna eller är det frågan om det beskattningen och det 

fakturorna har att styrka som ska visas i målen? Även det som diskuteras om att bevisning om 

att underentreprenören är oseriös framstår på så sätt förvirrande för mig. Hur är oseriös ett 

rättsfakta oavsett om det ska vara fråga om ett hjälpfakta eller inte? 

 

Det går inte att dra så många slutsatser generellt från HFD-domarna. De bevisregler som 

tillämpas i domarna är sedan länge fastslagna i praxis, varav den äldsta principen slogs fast redan 

1983. Det sägs inte mycket nytt om bevisfrågor eller bevisrättsliga principer i HFD-domarna. 

Fortfarande är det inte fastslaget hur mycket högre beviskravet är vid efterbeskattning och 

skattetillägg jämfört med i det ordinarie förfarandet. Samma regler om bevisbörda gäller sedan 

tidigare.  

 

Så vilka slutsatser kan dras från det faktum att mycket i domarna talar för att det de facto varit 

fråga om osanna fakturor, men att endast Frisk fälldes? Är det ett uttryck av kritik från HFDs 

sida att SKV varit för hård och för snabb i att anse att de skattskyldiga handlat med osanna 

fakturor och således ett uttryck för att rättssäkerheten inte får bli bristande i SKVs jakt på 

införsel av skattepengar? Kanske. Eller är det ett uttryck som likt tidigare resonemang i avsnitt 

3.4 handlar om det ojämbördiga förhållande som typiskt sätt råder mellan den lilla parten 

skattskyldig och den stora parten SKV? Ett utvidgat hänsynstagande verkar ges den skattskyldige 

vad gäller dokumentationsskyldighet.175 I praktiken påläggs inte skattetillägg i samma 

utsträckning när den skattskyldige inte lyckats fullgöra sin bevisbörda genom att styrka sin 

avdragsrätt.176 Ett ytterst lågt krav uppställs för att nå upp till erforderligt beviskrav i det ordinarie 

förfarandet i enlighet med Jansson-domen.177 Samtidigt är utredningsskyldigheten hårt reglerad 

för SKV, vilket följer av inskränkandet av principen att ett gynnande beslut inte får ändras till 

det negativa för enskild part.178 En ändrat beskattning är ett mycket ingripande inskränkande för 

den enskilde.  

 
                                                             

174 Lindkvist, osanna fakturor s. 862. 
175 Se resonemang under  
176 Se 4.4.4. 
177 Se 2.3.2. 
178 se 3.1 och 3.4. 
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Om det prejudikatvärde som kan ges HFD-domarna är ett förtydligande av att ett stort 

hänsynstagande ska ges den skattskyldige är det någonting som kan tillämpas generellt i 

skatteprocessen. Även det som sägs om bevismedlen och vilka bevisvärden de ska åläggas bör 

kunna tillämpas generellt. I övrigt måste jag dessvärre sluta mig till att domarna mest kan 

tillämpas in casu gällande domar om osanna fakturor, eftersom det som framförallt kan läggas 

till grund för HFD-domarna prejudikatvärde är att det inte ska anses tillräckligt att ett 

motstående företag är oseriöst för att även det företag revision utförs på ska anses handla med 

osanna fakturor. 

 
Under arbetets gång har jag stött på ett flertal aspekter som tyvärr ligger utanför ramen för den 

uppsatsen och som jag tyvärr varit tvungen att avgränsa bort. Jag vill ändå kort nämna vissa 

delar.  

 

Nordquist behandlar i sin artikel bevisprövningen i ärenden avseende påförande av skattetillägg 

och vilken roll passivitetsrätten spelar i detta.179 En skattskyldigs bristande medverkan att ta fram 

erforderligt material kan vändas emot denne vid bevisprövningen, men en fällande dom får inte 

enbart eller ens huvudsakligen grunda sig på passivitet, men tystnad i situationer då part 

förväntas komma med en förklaring kan beaktas vid värderingen.180 Vad som aktualiseras är hur 

den generella dokumentationsskyldigheten förhåller sig till passivitetsrätten, om domar rörande 

ett annat rättsområde kan appliceras rakt av på beskattningsområdet och hur det faktum att 

domstolen inte får ålägga passiviteten vilket bevisvärde som helst förhåller sig till den fria 

bevisvärderingens princip. Att i förväg besluta att passivitet inte får åläggas visst bevisvärde liknar 

istället legal bevisteori, vilket sedan länge övergetts i svensk rättsordning. 

 

Ytterligare intressanta aspekter är de rörande F-skattsedelns betydelse som bevismedel och vem 

som ska anses vara rätt betalningsmottagare.181 Av frågan om vem som ska anses vara rätt 

betalningsmottagare följer även frågan om när ett anställningsförhållande ska föreligga. Det kan 
                                                             

179 Passivitetsrätten kan tolkas ut av 35 kap. 4 § RB och enligt artikel 6 Europakonventionen som stadgar rätten till 
en rättvis rättegång. Artikel 6 innefattar den tilltalades rätt att vara passiv och är tillämplig på ärenden om 
skattetillägg. Passivitetsrätten uppkommer så fort det finns anledning till antagande att en utredning som SKV 
bedriver kan rendera i skattetillägg. 
180 Se Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors, Rättegångsbalken (21 maj 2013, Zeteo) kommentar 
till 35 kap. 4 § RB. 
181 HFD har prövat i RÅ 2007 ref 61 (II) om det gått att åsidosätta ett konsultavtal och bortse från att det företag 
uppdragstagaren ska ha varit anställd av varit godkänt för F-skatt. Frågan i målet var alltså om uppdragstagaren 
skulle anses som anställd och således rätt betalningsmottagare. Det konstaterades i målet att beskattning ska ske på 
grundval av rättshandlingars verkliga innebörd, inte av dess faktiska beteckning. Detta gäller även ifråga om vilka 
som ska anses vara rätt parter i ett förfarande. Skenavtal ska inte läggas till grund för beskattningen. 
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kort sägas att den som anlitar någon annan för arbete är att anse som arbetsgivare för den 

fysiska personen.182 F-skattsedeln har alltså viktiga rättsverkningar vid avgörande av om 

mervärdesskatteavdrag ska göras för inköp av tjänster eller för om socialavgifter istället ska 

betalas för anställda. Godkännande för F-skatt fungerar som en presumtion för att arvodet för 

den tjänst som beställts ska betalas till företaget eller den enskilda näringsidkaren och inte till de 

enskilda arbetstagarna.183 

 

Sist vill jag nämna frågan om det fortfarande är så ovanligt med muntlig förberedelse och 

muntlig bevisning i skattemål.184 I enlighet med mitt resonemang under avsnitt 4.5.4 vore det 

intressant att göra en jämförelse mellan vad som utläsas av doktrinen och hur dagens 

rättstillämpning ser ut. Borde skatteprocessen moderniseras? Ger doktrinen en rättvisande bild 

av dagens rättstillämpning i skatteprocessen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 RÅ 2001 ref 50, 2003 ref 91, RÅ 2007 ref 61 (II). 
183 F-skattsedelns rättsverkningar s. 9. Ett godkännande för F-skatt ges den som uppger sig bedriva eller ha för 
avsikt att bedriva näringsverksamhet enligt 9 kap. 1,3 §§ SFL. Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar 
emot ersättningen är godkänd för F-skatt enligt 2 kap. 5 § SAL. F-skattsedeln fungerar på så sätt som ett 
bevismedel och har således bevisverkan till största del i form av presumtionsverkan. 
184 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (21 maj 2013, Zeteo) kommentaren till 9 §. 
Muntlighet förberedelse, som får och kan förekomma under målets förberedelse i skatteprocessen Enligt 
litteraturen är det mycket ovanligt med muntlig förberedelse i skattemål och det kan läsas att det i princip bara 
förekommer i mycket omfattande och komplicerade mål. Lindkvist kritiserar detta i sin artikel och anser att 
officialprövning tillgodoses på bästa sätt genom att tillämpa muntlig förberedelse i skatteprocessen. 
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6 RÄTTSUTVECKLINGEN EFTER HFD-DOMARNA 

I den här delen har jag endast tagit upp mål där förvaltningsrätten har hänvisat till HFD-

domarna. Jag har även hittat domar där de klagande använt sig av domarna i sina yrkanden, 

men det anser jag inte vara relevant i den här delen eftersom syftet är att se vad underrätterna 

dragit för slutsatser från HFD-domarna och hur de tillämpat dessa. 

 

I en dom avgjord av förvaltningsrätten (FR) i Linköping har med stöd av HFD-domarna uttalats 

att det i beskattningen ofta saknas anledning att ifrågasätta riktigheten av en faktura utställd av 

oberoende part, i och med det ansvar som åligger en näringsidkare för korrekt bokföring. Om 

det ändå finns anledning att ifrågasätta riktigheten av en sådan faktura kan det bli aktuellt för 

den som yrkar avdraget att visa att det som fakturan avser verkligen har tillhandahållits. Det sägs 

därefter att SKVs utredning huvudsakligen grundas på att de underentreprenörer som anlitats är 

oseriösa och det inte ensamt kan ligga till grund för beskattningsåtgärderna.185  

 

Vad som även tillämpats i en dom från FR i Göteborg är vad som avses med en osann faktura 

och beviskravet gällande det ordinarie förfarandet, det vill säga att för att fakturorna ska kunna 

godtas krävs att bolaget kan visa att de överensstämmer med verkliga förhållanden. 

Omständigheterna var ytterst oklara och underlaget var gravt bristfälligt i målet. Beloppen 

ansågs orimligt stora för att ha utförts av två personer, varför fakturorna underkändes.186  

 

I en annan dom från FR Göteborg kan det i domskälen läsas att det oftast inte finns anledning 

att ifrågasätta betalda fakturor. Om det ändå finns anledning att ifrågasätta dem måste den 

skattskyldige visa att det fakturorna avser verkligen har tillhandahållits. ”Även om man finner 

fog för antagandet att osanna fakturor har utställts i ett visst bolags verksamhet betyder inte detta 

med automatik att bolagets samtliga kunder är delaktiga i förfarandet. Varje enskilt fall måste 

bedömas individuellt med beaktande av omständigheterna i det fallet.” I domen var underlaget 

gravt undermåligt, varför fakturorna inte kunde läggas till grund för beskattning.187 

 

Jag har inte kunnat hitta att det dragits några slutsatser av intresse från HFD-domarna i 

underrättsdomarna. Troligen kommer HFD-domarna ha inverkan på nuvarande och 

                                                             
185 Mål nr. 7655-7662-11. 
186 Mål nr. 4363-12, 4267—4268-12. 
187 Mål nr. 11064-12. 
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kommande underrättspraxis i form av den restriktivitet som gjorts i att anse att osanna fakturor 

förelegat, vilket öppnar för en fortsatt restriktivitet. Hade HFD ansett fakturorna vara osanna i 

flera än bara Frisk-domen hade det tvärt emot öppnat för både SKV och för underrätterna i 

sina revisioner och i sin dömande verksamhet att anse liknande förfarandet föreligga, på vad 

som i enlighet med HFD-domarna ansågs vara bristande utredningsunderlag. Tyvärr innebär 

det troligen även att liknande förfaranden kommer att fortsätta och kanske öka, men frågan är 

om det inte är viktigare att se till den enskildes rättsäkerhet och trygghet framför statens och 

SKVs införsel av skattepengar. 
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