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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Innan år 1972 fanns endast sanktionsformen skattebrott att tillgå i Sverige. Sy-

stemet med enbart en sanktionsform ansågs emellertid innehålla stora brister, 

bland annat vad gällde dess systematik, likformighet och effektivitet.1 Av 

denna anledning ansågs det vara nödvändigt med en reform. 1972 infördes där-

för ytterligare en sanktionsform: skattetillägg. Sedan dess har skattetillägget 

funnits kvar i samexistens med skattebrottet. Den som lämnar oriktig uppgift 

riskerar således enligt nuvarande regelsystem att dels påföras skattetillägg och 

dels dömas för skattebrott.2 

 

Principen om förbud mot dubbelbestraffning finns intagen i både Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rät-

tigheterna (Rättighetsstadgan).3 Båda dessa regelverk gäller såsom lag i Sve-

rige.4 Principen om förbud mot dubbelbestraffning innebär i korthet ett förbud 

mot att en person som blivit slutligt dömd eller frikänd från en brottslig gär-

ning, lagförs ytterligare en gång avseende samma gärning.  

 

Frågan om huruvida det svenska systemet med dubbla sanktioner är förenligt 

med förbudet mot dubbelbestraffning har under en längre tid varit föremål för 

diskussion.5 Europadomstolen har under åren meddelat ett flertal domar rö-

rande tolkningen av förbudet mot dubbelbestraffning. Praxisen från Europa-

domstolen har emellertid inte alltid varit klar och tydlig.6  

 

                                                 

1 Proposition 1971:10, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag, 

m.m., s. 197. 
2 Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, s. 549. 
3 EKMR artikel fyra i det sjunde tilläggsprotokollet, Rättighetsstadgan artikel 50. 
4 EKMR genom SFS 1994:1219, Rättighetsstadgan genom Lissabonfördraget. 
5 Se bl.a. SOU 2001:25, proposition 2002/03:106, NJA 2000 s. 622, RÅ 2002 ref. 79, NJA 

2010 s. 168 I & II. 
6 Jmf. Gradinger mot Österrike nr. 15963/90, den 23 oktober 1995 och Oliveira mot Schweiz, 

nr. 25711/94, den 30 juli 1998. 
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År 1999 meddelades ett avvisningsbeslut från Europadomstolen där man prö-

vade det franska skatterättsliga sanktionssystemet mot bakgrund av förbudet 

mot dubbelbestraffning.7 I målet konstaterades att skattebrott jämte skattetill-

lägg skilde sig åt vad gäller det subjektiva rekvisitet och att det därför inte 

rörde sig om samma brott. Således förelåg ingen konventionskränkning. År 

2001 kom ytterligare ett avgörande från Europadomstolen, vilket kan uppfattas 

som ett försök till klargörande av tolkningen av brottsbegreppet vad gäller för-

budet mot dubbelbestraffning.8 I målet konstaterade Europadomstolen att 

samma gärning kan utgöra grund för två olika brott, dock får de aktuella be-

stämmelserna i sådana fall inte innehålla väsentligen samma rekvisit.  

 

I nationella domar liksom i förarbeten har det framhållits att det svenska sy-

stemet med dubbla sanktioner inte har utgjort någon konventionskränkning, 

främst med hänvisning till ovan nämna avgöranden från Europadomstolen. I 

NJA 2000 s. 622 konstaterade Högsta domstolen (HD) bland annat att förbudet 

mot dubbelbestraffning avser brott och inte gärning. HD menade att skattebrott, 

men inte skattetillägg, innefattar ett subjektivt rekvisit och att det därför inte är 

fråga om samma brott. Det svenska systemet godkändes således. Högsta för-

valtningsdomstolen (HFD) gjorde en liknande bedömning i RÅ 2002:79 där 

det påpekades att det krävs att ytterligare ett väsentligt rekvisit är uppfyllt för 

att döma någon för skattebrott jämfört med att endast påföra skattetillägg. Av 

denna anledning avser de båda sanktionerna inte samma brott. Regeringen an-

slöt sig till denna uppfattning och konstaterade att de grundläggande förutsätt-

ningarna för skattebrott respektive skattetillägg skiljer sig åt och att det därför 

inte är fråga om samma brott.9 Europadomstolen har likaså bekräftat detta syn-

sätt i ett avgörande som riktade sig mot Sverige, Rosenquist mot Sverige.10 

Förutom att skattebrott och skattetillägg ansågs skilja sig åt i sina väsentliga 

element, beaktades även sanktionernas skilda syften i bedömningen av om sy-

stemet kunde strida mot förbudet mot dubbelbestraffning. 

 

                                                 

7 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, nr. 36855/97; 41731/98, den 14 september 1999. 
8 Franz Fischer mot Österrike, nr. 37950/97, den 29 maj 2001. 
9 Proposition 2002/03:106, s. 102. 
10 Rosenquist mot Sverige, nr. 60619/00, den 14 oktober 2004. 
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Det är emellertid inte enbart tolkningen av brottsbegreppet i artikel 4 som har 

prövats vad gäller det svenska systemets förenlighet med förbudet mot dubbel-

bestraffning. Även frågan om huruvida skattetillägget överhuvudtaget ska an-

ses falla in under artikel 4 har prövats. I NJA 2000 s. 622 analyserade HD hur 

bedömningen avseende rättskraft i artikel 4 ska tolkas. Härvid framhöll HD att 

tolkningen ska ske icke-autonomt till följd av artikelns hänvisning till den egna 

statens rättsordning. HD:s slutsats avseende rättskraft i artikel 4 var att skatte-

tillägg inte träffas av rättskraft enligt den nationella rättsordningen. Av denna 

anledning bedömdes det svenska systemet inte strida mot konventionen heller i 

detta avseende. Redan 2004 konstaterade emellertid HD att skattetillägg utgör 

straff enligt artikel 6 och att Europadomstolen har fastslagit att begreppet straff 

inte kan skifta från en bestämmelse till en annan. Således bedömdes skattetill-

lägget falla in under artikel 4.11 Denna uppfattning har senare bekräftats av 

Europadomstolen.12  

 

Vid tidpunkten för målet Rosenquist år 2004 kan rättsläget sammanfattas enligt 

följande. Skattetillägget hade konstaterats innefattas av artikel 4. Skattetillägg 

respektive skattebrott ansågs skilja sig åt i sina väsentliga element och utgjorde 

av denna anledning inte samma brott. Således bedömdes det svenska systemet 

vara förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning. 

 

År 2009 får uppfattas som en vändpunkt vad gäller förbudet mot dubbelbe-

straffning. I målet Carlberg mot Sverige från 2009, uttalade domstolen, i ett så 

kallat obiter dictum, att det subjektiva rekvisitet som skiljer skattetillägg från 

bokföringsbrott inte utgör skäl för att skilja de båda gärningarna åt.13 Härefter 

kan ett förändrat synsätt från Europadomstolen antas föreligga. Senare under 

2009 meddelade Europadomstolen ytterligare en dom, nu i stor kammare, Zo-

lotukhin mot Ryssland.14 Europadomstolen avsåg att med avgörandet klargöra 

tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet. Domstolen konstaterade att det 

fanns ett behov av att ge en harmoniserad tolkning av begreppet “same of-

                                                 

11 NJA 2004 s. 510. 
12 Rosenquist mot Sverige, nr. 60619/00, den 14 oktober 2004. 
13 Carlberg mot Sverige, nr. 9631/04, den 27 januari 2009. 
14 Zolotukhin mot Ryssland, nr. 14939/03, den 10 februari 2009. 
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fence”. Domstolens inställning i frågan var att artikel 4 ska förhindra åtal och 

rättegång för ett andra brott om det detta baseras på samma fakta eller fakta 

som i väsentliga delar är desamma som de som ligger till grund för det första 

brottet. Vidare uttalade domstolen att bedömningen ska fokusera på de fakta 

som utgör ett antal konkreta faktiska omständigheter, som rör samma person 

och som hänger samman i tid och rum. I det aktuella fallet ansågs en konvent-

ionskränkning föreligga. Domen mot Zolotukhin har blivit mycket uppmärk-

sammad. I doktrinen har det uttryckts att det nya avgörandet innebär att det 

subjektiva rekvisitet inte längre ska tas i beaktande vid bedömning om samma 

brott föreligger.15 Istället ska den konkreta gärningen läggas till grund för be-

dömningen. Skattetillägg och skattebrott baseras på “samma konkreta faktiska 

omständigheter”, det vill säga lämnande av oriktig uppgift.16 Slutsatsen har 

härvid varit att det svenska systemet med dubbla sanktioner innebär en förbju-

den dubbelbestraffning. Det nya synsättet som fastslogs i Zolotukhin har senare 

bekräftats i en dom från Europadomstolen som rörde det finska beskattningssy-

stemet.17 I domen konstaterades att de båda förfarandena hade grundats på 

samma omständigheter. Det subjektiva rekvisitet som skilde straffskatt från 

skattebedrägeri medförde knappast att omständigheterna skilde sig åt. De båda 

sanktionerna hade grundats på samma förhållanden varför en upprepning av 

förfarandet ansågs föreligga. Således ansågs förfarandet strida mot artikel 4. 

  

Det kan konstateras att den generella uppfattningen inom doktrinen tycktes 

vara att rättsläget vid denna tidpunkt var helt förändrat och att det svenska sy-

stemet med dubbla sanktioner därmed var fördragsstridigt. Emellertid var de 

svenska högsta instanserna inte av samma åsikt. Både HFD och HD meddelade 

i varsitt avgörande att det svenska systemet inte innebar att förbudet mot dub-

belbestraffning åsidosattes.18 HFD framhöll bland annat att Zolotukhin och 

Ruotsalainen tyder på en utveckling av Europadomstolens praxis men att dessa 

fall inte rörde det svenska rättsystemet med dess särdrag. HD å sin sida fram-

                                                 

15 Jmf. Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, Åhman, Karin, Europa-

konventionen och förbudet mot dubbelbestraffning, Norberg Claes m.fl. - ”In Sweden we have 

a system…”, Skattenytt, 2009. 
16 Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, s. 566. 
17 Ruotsalainen mot Finland, nr. 13079/03, den 16 juni 2009. 
18 RÅ 2009 ref. 94, NJA 2010 s. 168 I & II. 
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höll att det var uteslutet att Europadomstolen skulle anse att det subjektiva rek-

visitet, som skiljer skattetillägget och skattebrottet åt, skulle innebära att de 

båda förfarandena inte avsåg identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt var 

desamma. Däremot ansåg HD att Europadomstolens praxis medgav utrymme 

för att, i olika domstolar eller myndigheter, påföra flera straff för ett brott. 

HD:s bedömning var att det inte förelåg något klart stöd för att det svenska 

systemet inte skulle vara konventionsenligt på denna grund.  

 

De båda domarna har blivit starkt kritiserade.19 Vidare har flertalet underin-

stanser valt att inte följa HFD:s respektive HD:s praxis.20 År 2010 valde Hapa-

randa tingsrätt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen avseende en 

skattskyldig som både påförts skattetillägg och blivit dömd för skattebrott.21 

EU-domstolen framhöll i förhandsavgörandet att påförande av skattetillägg och 

skattebrott inte strider mot stadgan, förutsatt att skattetillägget inte har straff-

rättslig karaktär. Härefter preciserar domstolen de kriterier som ska tillämpas 

för att avgöra huruvida skattetillägget har straffrättslig karaktär.22  

 

I juni 2013 prövade HD återigen förbudet mot dubbelbestraffning, denna gång i 

plenum.23 Med utgångspunkt i EU-domstolens nya praxis konstaterade HD att 

det svenska systemet med dubbla sanktioner inte är förenligt med förbudet mot 

dubbelbestraffning. Således måste frågan om det svenska systemets förenlighet 

med förbudet mot dubbelbestraffning, anses vara avgjord. Det är från HD:s 

dom från 2013 som förevarande framställning tar vid. Lagstiftningsåtgärder är 

uppenbarligen att vänta och mitt mål med uppsatsen är att redogöra för olika 

alternativa lagstiftningsåtgärder samt analysera för- och nackdelar med respek-

tive alternativ. 

                                                 

19 Jmf. bl. a. Simon-Almendal, Teresa - Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, Nordberg, Claes 

m.fl, ”In Sweden we have a system…”, Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetilläggen 

och Zolotukhin-avgörandet, Juridisk tidsskrift 09/10. 
20 Se bland annat Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 2432-09, Solna tingsrätt, mål nr 

B8288-09. 
21 Fråga om begärande av förhandsavgörande har tidigare behandlats i NJA 2011 s. 444 där HD 

ansåg att något sådant inte var nödvändigt eftersom frågan om skattetillägg och skattebrott inte 

utgjorde unionsrätt. 
22 Åklagaren mot Åkerberg-Fransson, mål C-617/10 REC. Se närmare rubrik 6.2 Åkerberg 

Fransson. 
23 Mål nr. B4946-12, nedan kallad Junidomen.  

Se vidare kapitel 6.3. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska de efterverkningar, som har skett och kan 

tänkas komma att ske, till följd av Junidomen. För att kunna uppfylla syftet 

kommer den nyligen meddelade SOU:n, vilken behandlar frågan om dubbelbe-

straffning i skatteförfarandet, att närmare granskas och analyseras.24 Även de 

interna riktlinjer som har utarbetats av Skatteverket och av andra myndigheter 

till följd av domen kommer att granskas. I samband med ett de lege ferenda-

resonemang om framtida lagstiftningsåtgärder kommer även de problem som 

kan tänkas uppstå härvid att belysas. Mina frågeställningar är följande: Vilka 

lagstiftningsåtgärder kan tänkas bli vidtagna till följd av HD:s konstaterande att 

det svenska systemet strider mot förbudet mot dubbelbestraffning? Vilka pro-

blem kan uppstå till följd av en förändrad lagstiftning?  

1.3 Metod 

I uppsatsen används en klassisk rättsdogmatisk metod. De analytiska delarna 

grundas på information som har funnits i lagtext, förarbeten, praxis och dokt-

rin. Vad gäller praxis har både nationella avgöranden i form av domar från HD 

och HFD, men även internationella avgöranden från EU-domstolen och Euro-

padomstolen, använts. Doktrinen har dels bestått av böcker och dels av artiklar. 

Vad gäller förarbeten har den nyligen meddelade statliga utredningen i frågan 

om dubbelbestraffning beretts stort utrymme eftersom denna behandlar uppsat-

sens syfte. Förutom ovan nämna rättsdogmatiska källor har även myndigheters 

riktlinjer beretts visst utrymme i uppsatsen. Detta för att analysera de verkning-

ar som domen har fått innan några lagstiftningsåtgärder ännu har vidtagits.  

1.4 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i det förändrade förhållningssätt 

som Junidomen har givit uttryck för, granska de lagstiftningsåtgärder som kan 

väntas. Med det sagt och med tanke på att uppsatsen främst är tänkt att be-

handla frågor inom området för skatterätt, har en naturlig avgränsning varit att 

inte djupare redogöra för de europarättsliga regelverken eller frågeställningarna 

                                                 

24 SOU 2013:62. 
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som kan tänkas uppkomma. Vidare har en avgränsning gjorts att inte behandla 

artikel 6 i Europakonventionen mer ingående, trots att denna delvis blir aktuell 

i frågan om dubbelbestraffning. 

 

Förhållandet mellan skattetillägg och vårdslös skatteuppgift har varit föremål 

för diskussion i såväl förarbeten, doktrin samt praxis. Uppsatsen riktar emeller-

tid in sig på förhållandet mellan skattetillägg och det uppsåtliga skattebrottet 

varför frågeställningar kring det förra spörsmålet har lämnats utan avseende. 

Detsamma gäller för förhållandet mellan skattetillägg och bokföringsbrott, vil-

ket inte heller har utretts närmare. 

 

Frågor om retroaktivitetsaspekter och eventuella skadestånd till följd av Juni-

domen, har inte heller utretts närmare, då dessa ligger utanför uppsatsens syfte. 

 

De rättsfall som behandlar förbudet mot dubbelbestraffning är många. Ef-

tersom uppsatsens syfte är att behandla framtida lagstiftningsåtgärder och dess 

effekter, har någon mer djuplodande framställning rörande utvecklingen av 

förbudet mot dubbelbestraffning inte bedömts vara nödvändig. Med det sagt är 

det givetvis viktigt att ge läsaren en viss bakgrund till problemet varför viss 

rättsutveckling ändå behandlas under kapitlet om bakgrund. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel utgörs av ett inledande kapitel. För att läsaren tidigt 

ska få en bättre överblick över rättsläget, behandlas sambandet mellan dubbel-

bestraffningsförbudet och det svenska systemet med dubbla sanktioner redan 

under kapitel 1 om bakgrund. Här ges även en kortare sammanfattning av den 

rättsutveckling som har föregått 2013-års avgörande. 

 

Efter det inledande kapitlet följer en beskrivning av det nuvarande svenska 

systemet med dubbla sanktioner, där fokus har lagts på begreppet oriktig upp-

gift. Även samspelet mellan de båda sanktionsformerna beskrivs. Kapitlet är 

nödvändigt för att kunna göra en analys av vilka lagstiftningsåtgärder som kan 

tänkas vidtas.  
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Efter beskrivningen av det nuvarande systemets utformning följer ett kortare 

kapitel om det svenska skatterättsliga sanktionssystemets utveckling. Syftet 

med kapitlet är att belysa de problem som fanns innan införandet av ytterligare 

en sanktion, samt vilka problem man avsåg att lösa genom införandet av skatte-

tillägg. Kapitlet är en viktig del av framställningen eftersom det illustrerar på 

vilket sätt ett sanktionssystem med endast en sanktion inte är optimalt. 

 

Nästföljande del behandlar förbudet mot dubbelbestraffning. Häri återfinns en 

beskrivning av förbudets innehåll samt dess ställning i svensk rätt. 

 

Härefter återfinns en beskrivning av det svenska systemets oförenlighet med 

förbudet mot dubbelbestraffning. Här analyseras domarna Åkerberg-Fransson 

och 2013-års avgörande som har varit av avgörande betydelse för frågan. Vi-

dare kommer även den utveckling som har skett efter nämnda domar att bely-

sas. Det är av intresse för uppsatsens syfte att granska de ståndpunkter som 

exempelvis SKV och åklagarmyndigheten har intagit genom sina utarbetade 

riktlinjer till följd av Junidomen Även rättsfall som har tillkommit sedan Juni-

domen kommer att belysas. 

 

Avslutningsvis behandlas de lagstiftningsåtgärder som är att vänta till följd av 

domen. Häri analyseras den så kallade RIS-utredningen och de förslag till lag-

stiftningsåtgärder som framlagts däri. Vidare kommer även utvecklingen för 

våra nordiska grannländer, som har liknande lagstiftning beträffande dubbla 

sanktioner på skatteområdet, att belysas. Slutligen följer en analys av vilka 

lagstiftningsåtgärder som är rimliga samt vilka problem som kan tänkas uppstå 

till följd av en förändrad lagstiftning. 
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2. EN TILLBAKABLICK I SANKTIONSSYSTEMETS 

UTVECKLING 

Det finns idag två olika skatterättsliga sanktioner, skattebrott och skattetillägg, 

som kan drabba den skattskyldige för det fall oriktig uppgift har lämnats till 

ledning för beskattning. Systemet med dubbla sanktioner har dock inte alltid 

funnits, utan fram till 1972 fanns bara sanktionen skattebrott att tillgå.25 I det 

nedanstående behandlas främst de överväganden som lagstiftaren gjorde i sam-

band med införandet av skattetillägget, i syfte att klargöra varför systemet med 

endast den kriminaliserade handlingen skattebrott som enda sanktion inte är 

optimalt. 

 

Införandet av sanktionen skattetillägg grundades främst på skattestrafflagsut-

redningens betänkande, vari ett nytt system med administrativa avgifter för de 

lindrigare skattebrotten förordades.26 I utredningen konstaterades att för det fall 

att gärningen föranleder åtal ska även den administrativa sanktionsformen, det 

vill säga skattetillägg, kunna utgå. På samma gång som sanktionsformen skat-

tetillägg infördes, reformerades skattebrottsreglerna och den tidigare gällande 

lagen byttes mot en ny, skattebrottslagen (SBL).27 

 

I propositionen som följde efter betänkandet framhöll den föredragande depar-

tementschefen några till synes viktiga hållpunkter.28 Dels påtalade han den 

kritik som ditintills hade framförts över det existerande skattesystemet med 

endast sanktionsformen skattebrott att tillgå.29 Kritiken hade bland annat bestått 

i att systemet brast i sin systematik, likformighet och effektivitet. Bristen i ef-

fektivitetshänseende belystes genom att påtala differensen mellan antalet avvi-

kelser som gjorts vid taxering av inkomstskatt samt antalet fällande domar. 

Härvid menade departementschefen att det dåvarande systemet med enbart 

skattebrott, var svårt att tillämpa. Detta uppgavs bero bland annat på systemets 

utformning samt brist på personella resurser. Med den nya administrativa 

                                                 

25 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, Stockholm, 2006, s. 15. 
26 SOU 1969:42. 
27 SFS 1971:69, Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s 15. 
28 Proposition 1971:10. 
29 Proposition 1971:10 s. 197 ff. 
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sanktionen, skattetillägget, var avsikten att denna skulle tillämpas av SKV och 

skulle således medföra att domstolsförfarande endast skulle bli aktuellt vid 

allvarligare överträdelser, vilket ledde till att åklagar- och domstolsorganen 

avlastades från vissa uppgifter. Ytterligare en positiv aspekt av att skattetilläg-

get kunde utfärdas direkt hos SKV, var att SKV besitter särskilda kunskaper 

inom området vilket ansågs vara en fördel vid bedömningen. Vidare påtalades 

att det var främst de löntagare vars inkomster var lätta att kontrollera som 

drabbades av sanktionen skattebrott och att en stor diskrepans mellan lämnade 

felaktiga uppgifter och lagföring förelåg.30 Således träffade skattebrottet de 

skattskyldiga ojämnt och slumpvis. Skattestrafflagsutredningens förslag avsåg 

att effektivisera sanktionssystemet samt göra det mer differentierat och nyanse-

rat. Systemet med administrativa avgifter ansågs främja dessa ändamål och 

komplettera de straffrättsliga påföljderna.  

 

Departementschefen tog även upp kritik som hade riktats mot det nya sankt-

ionssystemet med både skattebrott och skattetillägg. Denna kritik hade främst 

bestått i att det förelåg fara för att rättsäkerheten urholkas till följd av att behö-

righet för att utfärda sanktioner överförs till skattemyndigheterna.31 Härvid 

påpekades dock att alternativet till det nya systemet var ett ineffektivt system 

där begångna skattebrott inte straffades, vilket departementschefen menade i 

sig innebar en än större fara för rättsäkerheten. Även differentieringen i be-

dömningen av skattebrott lyftes fram som en positiv aspekt. De svårare brotten 

skulle komma att drabbas av straffåtgärder medan de lindrigare enbart skulle 

drabbas av administrativa sanktioner och därmed avkriminaliseras.32 

 

Departementschefen konstaterade att de väsentliga skillnaderna mellan sankt-

ionsformerna, straff och avgift, omöjliggör ett system där straffpåföljd skulle 

utesluta skattetillägg och anslöt sig således till utredningens uppfattning om att 

båda sanktionerna borde var för handen vid grövre fall av skattebrott.33 

 

                                                 

30 Proposition 1971:10 s. 200. 
31 Proposition 1971:10 s. 199. 
32 Proposition 1971:10 s. 201. 
33 Proposition 1971:10 s. 201. 
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I propositionen redogjordes även för förhållandet mellan de båda sanktionssy-

stemen.34 Det påpekades att skattetillägget kan få verkningar liknande straffets 

eftersom att skattetillägg som utgått till följd av underlåtelse, inte senare kan 

återfås vid fullgörande av förpliktelsen. Härvid konstaterades att den främsta 

skillnaden mellan skattebrottet och skattetillägget var det subjektiva rekvisitet 

som fortfarande är en del av skattebrottet, men inte skattetillägget.  

 

Efter skattetilläggets införande har sanktionsformerna reviderats vid ett flertal 

tillfällen. Lagstiftaren har bland annat justerat skattetilläggets storlek samt an-

passat regleringen om skattetillägg efter Sveriges åtaganden enligt Europakon-

ventionens artikel 6.35 Vidare, vad gäller skattebrott, så har ett flertal föränd-

ringar gjorts. Ett exempel är reformen från 1996 då skattebedrägeri kom att 

benämnas skattebrott och bytte skepnad från effektbrott till farebrott med ett 

subjektivt rekvisit.36 

 

Systemet som användes fram till 1972 med skattebrott som enda sanktions-

form, hade uppenbarligen brister. De synpunkter som framfördes i proposition-

en belyste allvarliga brister i systemet. Att systemet drabbade de skattskyldiga 

ojämnt och slumpvis var ett hot mot rättsäkerheten. En grundläggande princip i 

det svenska rättsystemet är likhet inför lagen.37 Ett system där sanktioner 

främst drabbar de personer vars inkomster är lätta att kontrollera, innebär ett 

avsteg från denna princip. Vidare är det av stor vikt att ett sanktionssystem är 

effektivt, annars förlorar det sitt syfte. Således förelåg det starka incitament för 

att rätta till det dåvarande systemet. Att lagstiftaren valde att förändra systemet 

genom att införa ytterligare en sanktion, skattetillägg, har emellertid visat sig 

inte vara en optimal eller oproblematisk lösning. 

                                                 

34 Proposition 1971:10 s. 240. 
35 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 17. 
36 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 19.  

Se närmare kap. 3.3 om det subjektiva rekvisitet. 
37 Se 1:9 Regeringsformen. 
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3. ORIKTIG UPPGIFT 

3.1 Inledning 

Den som lämnar oriktig uppgift till ledning för beskattning riskerar att både 

påföras skattetillägg och dömas för skattebrott. Rekvisitet oriktig uppgift är 

centralt vad gäller både skattetillägg och skattebrott och kan sägas utgöra en 

förenande länk mellan skatterätten och straffrätten.38 

 

Nedan återfinns en närmare redogörelse av skattetillägg och skattebrott med 

utgångspunkt i det oriktiga uppgiftslämnandet. Vidare beskrivs även hur be-

greppet oriktig uppgift ska tolkas samt en redogörelse ges rörande samspelet 

mellan de båda sanktionerna. 

 

3.2 Oriktig uppgift vid skattetillägg 

3.2.1 Påförande av skattetillägg 

Skatteförfarandelagen (SFL) innehåller regler kring skattetillägg. I 49:4 SFL 

stipuleras att skattetillägg aktualiseras då den skattskyldige på annat sätt än 

muntligen lämnar en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning eller lämnat 

en sådan under förfarandet till ledning för egen beskattning.  

 

Vidare stipuleras i 49:5 SFL vilka uppgifter som är att betrakta som oriktig 

uppgift. Däri framgår följande: 

 

 “En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att 

 1. en lämnad uppgift är felaktig, eller 

2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattning har uteläm-

nats. 

 2 st. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om 

 1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller 

 godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller 

                                                 

38
 Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, s.549. 
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 2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för beslut.” 

 

I förarbeten definieras begreppet oriktig uppgift närmare.39 Det konstateras att 

det är svårt att ge en kortfattad definition av begreppet, men att uttrycket orik-

tig uppgift bör “ta sikte på varje osant meddelande angående någon omständig-

het som är av betydelse för riktigt fastställande av skatt- eller avgiftsskyldig-

het”.40 Vidare konstateras att inte enbart ett lämnande av felaktiga uppgifter 

kan utgöra oriktig uppgift, utan även förtigande eller vilseledande av en om-

ständighet kan betraktas som oriktig uppgift. Oriktiga yrkanden och värdering-

ar som den skattskyldige har grundat på subjektiva värderingar ses emellertid 

inte som en oriktig uppgift. Har den skattskyldige gjort en felaktig rättslig be-

dömning av förvisso riktiga faktiska omständigheter, ska inte skattetillägg tas 

ut. Om den skattskyldige däremot anger oriktiga eller otillräckliga grunder för 

sitt yrkande kan det anses som oriktig uppgift.41 Detta innebär således att om 

den skattskyldige yrkar avdrag för kostnader som han haft, men som inte är 

avdragsgilla, så har han inte lämnat oriktig uppgift. Om han däremot har yrkat 

avdrag för kostnader som han inte har haft, alternativt till ett större belopp än 

det verkliga, föreligger oriktig uppgift.  

 

Ett utelämnande av en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattning utgör 

enligt lagtexten oriktig uppgift. Fråga uppstår härvid hur långt den skattskyldi-

ges uppgiftsskyldighet sträcker sig, eftersom detta är utgångspunkten för 

huruvida utelämnandet ska anses utgöra en oriktig uppgift.42 Den skattskyldige 

måste i princip lämna samtliga uppgifter som kan vara av vikt för beslut om 

beskattning, eller åtminstone tillräckliga uppgifter för att SKV ska kunna no-

tera det skatterättsliga problemet. Vidare får inte heller den skattskyldige låta 

påskina att samtliga uppgifter har redogjorts, om så inte är fallet. 

 

I 49:5 2 st. 1 p. SFL, stipuleras att en uppgift inte ska anses vara oriktig om 

denna tillsammans med andra uppgifter utgör tillräckligt underlag för beslut. 

                                                 

39 Proposition 2002/03:106. 
40 Proposition 2002/03:106 s. 116. 
41 Simon-Almendal, Teresa, Mål om oriktig uppgift - ett par processuella och bevisrättsliga 

frågeställningar, SvSkT 2010:1, s. 9 f. 
42 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 45 f. 
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Vad som avses med tillräckligt underlag exemplifieras i propositionen.43 Där 

uttrycks att ett felaktigt avdragsyrkande inte ska anses utgöra oriktig uppgift, 

om det i övrigt finns uppgifter som innebär att SKV kan göra en korrekt be-

dömning av rätten till avdrag.  

 

I 49:5 2 st. 1 p. SFL återfinns ytterligare en situation där en uppgift inte ska 

anses vara oriktig, nämligen om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund 

för beslut. Vad som avses med att uppgiften uppenbart inte kan läggas till 

grund för beslut exemplifieras även detta i propositionen.44 En uppgift som 

varken är riktig eller tillräcklig ska dock inte ses som en oriktig uppgift för det 

fall att den är så anmärkningsvärd att den utlöser en utredningsskyldighet för 

SKV.  

 

Vad gäller bevisbördans placering, kan det konstateras att bevisbördan vid 

oriktig uppgift i mål om skattetillägg i sin helhet har placerats hos det all-

männa.45 Detta sätt skiljer sig från förfarandet vid ordinarie beskattning då be-

visbördans placering växlar mellan den skattskyldige och det allmänna.46 Den 

som åläggs bevisbördan vid skattetillägg har att, på ett tillräckligt starkt sätt, 

bevisa att ett visst rättsfaktum föreligger. Om beviset inte når en tillräcklig 

nivå, anses rättsfaktumet inte föreligga. Vad som avgör vilken nivå beviset 

måste uppnå benämns beviskrav. I mål gällande oriktig uppgift är beviskravet 

högre än vid förfarandet i ordinarie beskattning. I det senare gäller att uppgif-

ten ska vara sannolik, medan i det förra krävs att det klart ska framgå att det 

föreligger en oriktig uppgift.  

3.2.2 Befrielse från skattetillägg 

Den skattskyldige kan i vissa fall bli befriad från skattetillägg. Aktuella befriel-

segrunder återfinns i 51 kap SFL. Tillämpningen av dessa befrielsegrunder 

innebär att den skattskyldiges subjektiva förhållanden beaktas.47 Vid bedöm-

                                                 

43 Proposition 2002/03:106 s. 233. 
44 Proposition 2002/03:106 s. 233. 
45 RÅ 2000 not. 132. 
46 Simon-Almendal, Teresa, Mål om oriktig uppgift - ett par processuella och bevisrättsliga 

frågeställningar, s.13 ff. 
47 Axén Linderl, Annica, m.fl., Skattetillägg och rättsäkerheten – i ljuset av Europakonvent-

ionen, s. 47. 
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ningen av om skattetillägg ska tas ut måste förekomsten av oriktig uppgift först 

bedömas. Därefter ska en bedömning göras om huruvida det föreligger skäl för 

hel eller delvis befrielse från skattetillägget. Det ankommer på SKV och för-

valtningsdomstolarna att ex officio pröva om det föreligger skäl för befrielse 

från skattetillägg. 

 

I 51 kap. SFL anges att den särskilda avgiften inte ska tas ut till fullt belopp om 

detta är oskäligt. I 51:1 2 st. SFL räknas omständigheter upp som ska tas i be-

aktade vid oskälighetsbedömningen. Den befrielsegrund som är mest relevant 

med beaktande av uppsatsens syfte är den som stipuleras i 51:1 2 st. 4 p SFL. 

Häri fastslås att man vid bestämmandet av tillägget ska ta i beaktande om per-

sonen har fällts till ansvar för brott på grund av samma felaktighet eller passivi-

tet. I förarbetena anges att syftet med den aktuella befrielsegrunden är att und-

vika att den sammanlagda påföljden blir orimligt tung.48 Vidare konstateras att 

det är enbart vid ytterst kännbara straff som total befrielse från skattetillägget 

kan bli aktuellt och att det i normalfallet endast blir aktuellt med jämkning av 

tillägget till hälften. Om skattetillägget utdöms innan personen fälls till ansvar 

för skattebrott ska skattetillägget inte anses vara oskäligt. 

3.3 Oriktig uppgift vid skattebrott 

Regler om skattebrott återfinns i en specialstraffrättslig lag, skattebrottslagen 

(SBL). I 2 § SBL stipuleras följande: 

 

“Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig upp-

gift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 

kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upp-

hov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgo-

doräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skatte-

brott till fängelse i högst två år.” 

 

                                                 

48 Proposition 2002/03:106 s. 244. 
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Likt vad som redovisats vad gäller skattetillägget innehåller även 2 § SBL det 

centrala rekvisitet oriktig uppgift.49 I förarbetena fastslås att uttrycket oriktig 

uppgift i SBL har samma innebörd som det har i skatteförfattningarna.50 Rekvi-

sitet oriktig uppgift i skattebrottssammanhang innebär därmed att skatterätts-

liga fakta förs in i det straffrättsliga systemet.51 Härvid föreligger det ett viktigt 

samband mellan skattebrottet och de skatterättsliga författningarna eftersom 

uttryckets innebörd bestäms utifrån de skilda skatteförfattningarna.  

 

Skattebrottet är utformat som ett så kallat farebrott, vilket innebär att det är 

tillräckligt att fara för undandragande av skatt har förelegat för att brottet ska 

vara för handen.52 Således behöver inget faktiskt skatteundandragande ha skett. 

Faran som ska föreligga måste vara konkret och åklagaren har således att göra 

sannolikt att det har förelegat en verklig risk för skatteundandragande.53 Vidare 

bör riskbedömningen utgå ifrån hur sannolikt det är att felet skulle upptäckas 

vid en rutinmässig kontroll. Om det är sannolikt att felet inte skulle ha upp-

täckts, bör det vara tillräckligt för ansvar. I förarbetena förklaras innebörden av 

begreppet fara närmare.54 Däri anges att fara inte ska anses föreligga om den 

uppgift som lämnats är föremål för obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet.  

Inte heller föreligger fara för det fall att uppgiften går att kontrollera med hjälp 

av uppgifter tillgängliga i skatteregistret. Däremot ska farerekvisitet anses vara 

uppfyllt om det krävs revision för att upptäcka felet eller om det krävs att ytter-

ligare uppgifter inhämtas. 

 

Skattebrott kan vara antingen aktivt, genom lämnande av oriktig uppgift, eller 

passivt, genom underlåtenhet att lämna uppgift.55 Båda former av skattebrott 

omfattas emellertid av ett enhetligt subjektivt rekvisit. Det subjektiva rekvisitet 

omfattar samtliga uppsåtsformer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt samt likgiltig-

hetsuppsåt. Den nedre gränsen för uppsåt är likgiltighetsuppsåt och utgör såle-

                                                 

49 Jmf. Avsnitt 3.2.1. 
50 Proposition 1971:10 s. 247. 
51 Simon-Almendal, Teresa, Mål om oriktig uppgift - ett par processuella och bevisrättsliga 

frågeställningar, s. 7. 
52 Almgren, Karin m.fl., Skatteprocessen, s. 203. 
53 Almgren, Karin m.fl., Skatteprocessen, s. 203. 
54 Proposition 1995/96:170, s. 159. 
55 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 164. 
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des den lägsta nivån som åklagaren har att bevisa. Likgiltighetsuppsåt har i 

praxis beskrivits likt följande:  

 

“Det avgörande är således att förverkligandet av effekten eller förekomsten av 

omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen 

relevant skäl för att avstå från handlingen“.56  

 

Uppsåtet måste täcka samtliga objektiva rekvisit för att ansvar ska kunna ut-

krävas.57 Det innebär att uppsåtet måste täcka såväl skatteundandragandet, 

uppgiftens oriktighet samt lämnandet av oriktig uppgift eller underlåtenheten 

att lämna uppgift. 

 

Det kan konstateras att de båda sanktionsformerna, skattetillägg och skatte-

brott, innehåller rekvisitet oriktig uppgift, men med skillnaden att skattetilläg-

get är befriat från ett subjektivt rekvisit. Således förutsätts inget uppsåt från den 

skattskyldiges sida för att denna ska drabbas av skattetillägg. Härvid kan en 

diskrepans vad gäller bevisläget mellan skattetillägget och skattebrott uppstå. I 

brottmålsprocessen har åklagaren i uppgift att visa att den skattskyldige dels 

har haft uppsåt samt dels att farerekvisitet i brottet är uppfyllt, medan det i 

skatteprocessen är tillräckligt att det föreligger oriktig uppgift.58   

  

Vad gäller bevisbördans placering i brottmål så är den i sin helhet placerad på 

åklagaren.59 Beviskravet som ställs är utom rimligt tvivel, vilket i korthet inne-

bär att åklagaren har att utesluta alternativa händelseförlopp. Om det således 

föreligger ett rimligt alternativ till det påstådda händelseförloppet, är beviskra-

vet inte att anse som uppfyllt. Det ankommer på domstolen att avgöra huruvida 

det föreligger rimligt tvivel, vilket kan innebära att den åtalade kan gå fri även 

om han har erkänt brottet.60 

 

                                                 

56 NJA 2004 s. 176. 
57 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 164. 
58 Simon-Almendal, Teresa, Mål om oriktig uppgift - ett par processuella och bevisrättsliga 

frågeställningar, s. 21 
59 Ekelöf m.fl., Rättegång – fjärde häftet, s. 150 ff. 
60 Ekelöf m.fl., Rättegång – fjärde häftet, s. 158. 
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Vid en jämförelse mellan skattebrott och skattetillägg kan det konstateras att 

beviskravet ser olika ut för respektive sanktionsform.61 De olika beviskraven 

kan resultera i att oriktig uppgift kan anses föreligga i skatteprocessen men inte 

i brottmålsprocessen, där beviskravet är högre ställt.  

3.4 Samspelet mellan skattetillägg och skattebrott  

Skattetillägg och skattebrott handläggs i skilda förfaranden. Skattetillägg beslu-

tas direkt av Skatteverket och den skattskyldige har möjlighet att överklaga 

beslutet till förvaltningsdomstol. Skattebrott handläggs emellertid av åklagare 

och prövas i allmän domstol.  

 

Enligt lagtexten är det fortsättningsvis möjligt att kombinera de båda sanktions-

formerna vid allvarligare fall av skattebrott. Trots att förfarandena återfinns i 

olika regelverk och handläggs i olika förfaranden, finns det ändå viss koordine-

ring mellan de båda sanktionerna. I 15 § SBL återfinns regler om att vilande-

förklaring av handläggningen av brottmålet i avvaktan på utgången i skattefrå-

gan. I 16 § SBL stipuleras om förtur i handläggningen för skattefrågan i för-

valtningsdomstolen eller hos förvaltningsmyndigheten, om denna har väsentlig 

betydelse för prövningen av brottmål. I 17 § SBL stipuleras att förvaltnings-

myndigheter i vissa fall skall göra anmälan till åklagare vid misstanke om 

brott. Vidare regleras i 51 kap 1 § 2 st. 4 p. SFL att Skatteverket vid utdömande 

av skattetillägg ska ta hänsyn till om den skattskyldige har fällts till ansvar för 

skattebrott.62 

 

Reglerna hindrar emellertid inte att brottmålet avgörs före ett lagakraftvunnet 

avgörande i skatteprocessen. Dock är frågan om vad som skall anses utgöra 

oriktig uppgift en skatterättslig fråga och enligt motiven ankommer det inte på 

de allmänna domstolarna att ta ställning i komplicerade skatterättsliga bedöm-

ningar.63 Vid dessa mer komplicerade fall bör brottmålet vila i avvaktan på 

                                                 

61 Simon-Almendal, Teresa, Mål om oriktig uppgift - ett par processuella och bevisrättsliga 

frågeställningar, s. 21. 
62 Se avsnitt 3.2.2.  
63 NJA II 1983 s. 512. 
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slutligt avgörande i skattefrågan, vilket i praktiken ofta medför att brottmålet 

vilar till dess att SKV har beslutat i tilläggsfrågan.64 

 

 

                                                 

64 Junidomen. 
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4. FÖRBUDET MOT DUBBELBESTRAFFNING  

4.1 Inledning 

Ne bis in idem är ett uttryck på latin och kan översättas “inte två gånger om 

samma sak”.65 Termen ger således uttryck för förbudet mot dubbelbestraffning. 

Förbudet mot dubbelbestraffning innebär att en person som blivit dömd eller 

frikänd från en brottslig gärning inte kan lagföras en gång till avseende samma 

gärning.66 Termen tar inte sikte på ett förbud mot två straff, utan innebär sna-

rare ett förbud mot två förfaranden avseende samma brott.67 Det kan av denna 

anledning tyckas att termen ”förbud mot dubbelbestraffning” är missvisande 

och en mer korrekt benämning torde vara ”förbud mot dubbla förfaranden”. 

 

Principen om förbud mot dubbelbestraffning finns upptagen i både EKMR, 

artikel fyra i det sjunde tilläggsprotokollet samt Rättighetsstadgan, artikel 50. 

Vidare finns principen även upptagen i 30:9 rättegångsbalken beträffande 

rättskraft för brottmålsdomar.68 

 

Nedan återfinns en kortfattad beskrivning av de regelverk som aktualiserar 

principen om förbud mot dubbelbestraffning. Detta i syfte att ge en bättre in-

blick i de regler efter vilka det svenska systemet måste anpassa sig. 

4.2 Europakonventionen 

EKMR gäller såsom lag i Sverige sedan 1995.69 Sverige undertecknade kon-

ventionen redan 1950 och ratificerade densamma 1952, men det var först i 

samband med Sveriges medlemskap i EU som konventionen kom att gälla 

såsom lag i Sverige.70 De i konventionen stadgade rättigheterna tillkommer var 

och en som befinner sig i en konventionsstat.71 

                                                 

65 Nationalencyklopedin: ”Ne bis in idem”. 
66 Träskman, Per-Ole, Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gär-

ning och brott, Juridisk tidskrift 2004/05 nr. 4, s. 862. 
67 Se artiklarnas ordalydelse. 
68 SFS 1942:740. 
69 SFS 1994:1219. 
70 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 25. 
71 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 76. 
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I regeringsformen återfinns en regel i 2:23 som stipulerar att inga lagar eller 

föreskrifter som står i strid med EKMR får meddelas.72 Vidare gäller principen 

om fördragskonform tolkning, vilket innebär att nationella författningar skall 

tolkas i ljuset av Sveriges internationella åtaganden.73 Således ska de svenska 

författningarna tolkas i ljuset av konventionens ändamål och syfte med ut-

gångspunkt i hur artiklarna ska förstås i dagens samhälle. 

 

EKMR stadgar flertalet rättigheter, däribland förbudet mot dubbla lagföringar 

och straff, vilket återfinns i artikel fyra i det sjunde tilläggsprotokollet. Där 

stipuleras följande: 

 

“1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång 

i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd 

eller dömd i enlighet med lagen om rättegångsordningen i denna 

stat. 

2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot 

att målet tas upp på nytt i enlighet med lagen och rättegångsord-

ningen i den berörda staten, om det föreligger bevis om nya eller 

nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel har begåtts i det 

tidigare rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången i 

målet. 

3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i 

konventionen.” 

 

I kommentaren till artikeln konstateras att artikeln är begränsad till två förfa-

randen inom samma stat.74 En tidigare lagföring i en annan stat omfattas såle-

des inte av artikeln. Vidare konstaterades att artikeln endast ger skydd mot ett 

andra straffrättsligt förfarande och därmed inte mot ett disciplinärt förfarande 

avseende samma gärning. 

                                                 

72 SFS 1974:152. 
73 Almgren, Karin m.fl., Skattetillägg och skattebrott, s. 25. 
74 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonvent-

ionen om de mänskliga rättigheterna, Stockholm, 2009, s. 359. 
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Det har varit föremål för diskussion huruvida även artikel 6 EKMR garanterar 

förbudet mot dubbelbestraffning. Det är numera fastslaget att artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet är den enda artikeln i EKMR som garanterar principen om 

förbud mot dubbelbestraffning.75 

4.3 EU-rätt 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blev rättsligt 

bindande för Sverige i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande 2009. I 

stadgan återfinns en motsvarande bestämmelse om förbud mot dubbelbestraff-

ning som i EKMR.76 I art 50 stipuleras följande: 

 

“Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse 

för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i un-

ionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med 

lagen.” 

 

I artikel 6 EUF-fördraget fastslås att stadgan har samma rättsliga värde som 

fördragen och därmed utgör primärrätt. Stadgan blir tillämplig endast då med-

lemsstaterna tillämpar unionsrätt.77 Vid en konflikt mellan nationell rätt och 

stadgan ska den senare ges företräde.78  

 

Vidare är även EKMR en del av EU:s rättsordning. I samband med Lissabon-

fördraget förband sig EU att ansluta sig till EKMR.79 I EU-domstolens avgö-

randen är det vanligt med hänvisningar till EKMR. Utgångspunkten för unions-

rätt är emellertid Rättighetsstadgan, men EKMR fungerar som källa för tolk-

ning av stadgans motsvarande artiklar.80 EKMR ger även uttryck för allmänna 

                                                 

75 Jmf. Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, nr. 36855/97; 41731/98, den 14 september 1999. 
76 Jmf. artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. 
77 HD 2013, Mål nr B 4946-12, s 7. 
78 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 75. 
79 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 64 f. 
80 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 68. 
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rättsprinciper som ska iakttas i unionsrätten. Vid en tolkning av artikel 50 i 

stadgan är Europadomstolens praxis en viktig komponent.81 

 

Frågan huruvida unionsrätten är tillämplig vad gäller förbudet mot dubbelbe-

straffning avseende skattetillägg och skattebrott har diskuterats flitigt. I doktri-

nen har bland annat uttryckts att det skulle vara svårt att föreställa sig att prin-

cipen skulle bli aktuell på icke-harmoniserade delar av inkomstskatten.82 Be-

träffande Rättighetsstadgans tillämpningsområde så måste detta numera anses 

vara klarlagt i och med målet mot Åkerberg-Fransson.83 I målet konstaterade 

EU-domstolen att förbudet mot dubbelbestraffning i Rättighetsstadgan är till-

lämplig vid situationer som rör det harmoniserade området för mervärdesskatt. 

                                                 

81 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 75. 
82 Gulliksson, Magnus m.fl., Betydelsen av ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skatte-

brott och skattetillägg, SvSkT 2011:3 s. 224. 
83 Se kap. 5.2. 
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5. DET SVENSKA SYSTEMET MED DUBBLA 

SANKTIONER STRIDER MOT FÖRBUDET MOT 

DUBBELBESTRAFFNING 

5.1 Inledning 

I det följande återfinns en analys av de rättsfall som har resulterat i att det 

svenska systemet med dubbla sanktioner numera anses stå i strid mot förbudet 

mot dubbelbestraffning. Nedan finns en redogörelse dels för domen Åkerberg-

Fransson, från EU-domstolen, och dels för Junidomen, som får ses som en di-

rekt följd av den förra domen. Denna redogörelse är viktig för att få en så god 

uppfattning om framtida lagstiftningsåtgärder som möjligt.  

 

Vidare finns även en kortfattad beskrivning av utvecklingen som har skett efter 

2013-års dom, innefattande bland annat efterföljande domar och myndigheters 

förändrade riktlinjer. 

5.2 EU-domstolen klargör rättsläget 

I februari 2013 meddelade EU-domstolen en dom rörande förbudet mot dub-

belbestraffning, målet mot Åkerberg-Fransson.84 Målet är ett förhandsavgö-

rande som begärdes från Haparanda tingsrätt år 2010. I målet hade Åkerberg-

Fransson lämnat oriktiga uppgifter i sin självdeklaration. Till följd av de orik-

tiga uppgifterna påfördes Åkerberg-Fransson skattetillägg och blev sedermera 

åtalad vid Haparanda tingsrätt för bland annat grovt skattebrott. Härvid vilan-

deförklarade tingsrätten målet och valde att ställa fem tolkningsfrågor till EU-

domstolen.  

 

Bland annat ställdes en fråga om huruvida ”klart stöd-doktrinen” som tillämpas 

inom svensk rätt är förenlig med EU-rätten.85 Vidare frågades om artikel 4 i 

EKMR respektive artikel 50 i EKMR är tillämpliga då den skatteskyldige först 

                                                 

84 Åklagaren mot Åkerberg-Fransson, Mål nr. C617/10, den 26 februari 2013. 
85 Klart stöd-doktrinen innebär i korthet att det krävs klart stöd i EKMR eller Europadomsto-

lens praxis, för att den nationella domstolen ska åsidosätta nationella bestämmelser som kan 

tänkas strida mot EKMR (och därmed även Rättighetsstadgan). Kravet på klart stöd har bland 

annat tillämpats i NJA 2000 s. 622 och NJA 2010 s. 168 I & II. 
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påförts skattetillägg i ett administrativt förfarande för att därefter åtalas för 

skattebrott, avseende samma oriktiga uppgift. Tingsrätten undrade även om 

samordningen mellan sanktionerna påverkade bedömningen av tillämpligheten 

av artiklarna. Tingsrätten frågade vidare om det är möjligt att inom ramen för 

förbudet mot dubbelbestraffning påföra två sanktioner i skilda förfaranden när 

det andra förfarandet, i förhållande till den första, innebär en förnyad och själv-

ständig prövning av omständigheterna i målet. Till sist ställdes en hypotetisk 

fråga som utgick från att det svenska systemet skulle anses strida mot förbudet 

mot dubbelbestraffning. I den hypotetiska frågan undrande tingsrätten huruvida 

det skulle vara förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning att fortsättnings-

vis ha två olika sanktioner, men låta allmän domstol fatta beslut om skattetill-

lägg i samband med prövning av åtal för skattebrott.  

 

Innan EU-domstolen gick in på tolkningsfrågorna, förde den ett resonemang 

kring domstolens behörighet att pröva frågorna. Flertalet länders regeringar 

hade bestridit att tolkningsfrågorna skulle tas upp till prövning, eftersom åtalet 

mot Åkerberg-Fransson inte utgjorde ett led i unionstillämpningen.86 Domsto-

len framhöll emellertid att målet mot Åkerberg-Fransson rör det harmoniserade 

området för mervärdesskatt, eftersom åtalet mot den skattskyldige delvis avsåg 

underlåtenhet att deklarera mervärdesskatt. Således utgör skattetillägget och 

åtalet för skattebrott i förvarande fall tillämpning av unionsrätt. Härvid konsta-

terade domstolen att den är behörig att besvara tolkningsfrågorna. 

 

När det kommer till tolkningsfrågorna konstaterade domstolen att medlemssta-

ten inte är förhindrad från att för samma gärning tillämpa en kombination av 

skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner. Om skattetillägget emellertid har 

straffrättslig karaktär och det har vunnit laga kraft, hindrar artikeln att en per-

son lagförs två gånger avseende samma gärning. EU-domstolen uppgav vidare 

att det är upp till nationell domstol att avgöra huruvida skattetillägget har 

                                                 

86 Jmf. NJA 2011 s. 444 där HD kom fram till att skattebrottslagen och lagstiftningen om skat-

tetillägg inte utgjorde unionsrätt. 
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straffrättslig karaktär. EU-domstolen uppställde härvid vilka kriterier som är 

relevanta för bedömningen av skattetilläggets straffrättsliga karaktär.87  

 

Domstolen tog vidare ställning i frågan om huruvida den nationella domstols-

praxisen om klart stöd är förenlig unionsrätten. Domstolen konstaterade härvid 

att EKMR ingår i unionsrätten i form av allmänna principer. Således reglerar 

inte unionsrätten förhållandet mellan nationell rätt och EKMR och stadgar inte 

heller vilka slutsatser nationell domstol ska dra, för det fall att nationella be-

stämmelser inte är förenliga med EKMR:s bestämmelser. Vad däremot gäller 

möjligheten att tillämpa klart stöd-doktrinen i förhållande till stadgan så påta-

lade domstolen att unionsrätten utgör ett hinder för detta.  

 

Tingsrättens sista hypotetiska fråga utgjorde en begäran om ett ställningsta-

gande avseende ett lösningsförslag, som skulle kunna aktualiseras för det fall 

att det svenska systemet skulle anses strida mot förbudet mot dubbelbestraff-

ning. Domstolen valde att inte besvara den sista frågan eftersom den var av 

hypotetisk karaktär. En intressant notering är att lösningsförslaget, som tings-

rätten önskar att EU-domstolen ska ta ställning till, verkar vara desamma som 

den RIS-utredningen förespråkar i sin utredning.88 Om EU-domstolen hade valt 

att svara på frågan skulle det givetvis ha underlättat för den svenska rättsut-

vecklingen, i och med att det föreslagna systemet på förhand hade godkänts. 

Med det sagt var det givetvis inte felaktigt av EU-domstolen att inte besluta i 

frågan. 

 

Att domstolen skulle underkänna doktrinen om klart stöd avseende tillämpning 

av unionsrätt fick anses vara väntat. Samma resonemang som domstolen förde 

avseende klart stöd har även Bernitz fört.89  

 

                                                 

87 De kriterier som domstolen hänvisar till är de så kallade Engel-kriterierna, vilka har utarbe-

tats av Europadomstolen i domen Engel m.fl mot Nederländerna, den 8 juni 1976. Det som är 

avgörande enligt kriterierna är handlingens natur, den nationella klassificeringen och påfölj-

dens natur och stränghet. 
88 Se RIS-utredningen kap 9 om Ne bis in idem – överväganden och förslag. 
89 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, s. 75. 
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5.3 HD förändrar svensk praxis 

I juni 2013 meddelade HD en dom i plenum.90 I målet hade den skattskyldige 

påförts skattetillägg och senare blivit dömd för grovt skattebrott och grovt bok-

föringsbrott i hovrätten. Uppgiften för HD var att bedöma huruvida det tidigare 

påförda skattetillägget förhindrar en prövning av åklagarens talan. 

 

HD gick på ett systematiskt sätt igenom de olika delarna av förbudet mot dub-

belbestraffning. Inledningsvis redogjordes för det svenska systemet med 

dubbla sanktioner. Härefter gick HD igenom de aktuella regelverken i EKMR 

respektive Rättighetsstadgan. Härvid konstaterade domstolen att Åkerberg-

Fransson domen har medfört att rättsläget är annat än vad HD i tidigare domar 

har utgått från.91 

 

Efter en genomgång av Europadomstolens och EU-domstolens senare praxis, 

konstaterade HD att det numera är de faktiska omständigheterna, och inte de 

subjektiva rekvisiten eller bestämmelsernas syfte, som ska ligga till grund för 

bedömning om vad som utgör samma brott. Vidare konstaterade domstolen att 

målet Åkerberg-Fransson innebär att Rättighetsstadgan är tillämplig när orik-

tiga uppgifter om mervärdesskatt leder till påförande av skattetillägg och åtal 

för skattebrott. Därmed ansåg domstolen att det finns skäl att gå ifrån tidigare 

praxis som fastställde att skattebrottslagen och lagstiftningen om skattetillägg 

inte utgör unionsrätt. Vidare påpekade HD att det inte får uppställas något krav 

på klart stöd vid tillämpning av Rättighetsstadgan eller EU-domstolens praxis 

rörande stadgan. 

 

HD analyserade härefter uttalandet i Åkerberg-Fransson om att de båda sankt-

ionerna måste vara av straffrättslig karaktär för att artikel 50 ska bli tillämplig. 

EU-domstolen uppställde i målet tre kriterier, som den nationella domstolen 

hade att pröva för att bedöma den straffrättsliga karaktären av sanktionerna. 

HD framhöll att det vid en bedömning utifrån de angivna kriterierna, är tydligt 

att skattetillägg har en straffrättslig karaktär. Således omfattas skattetillägg av 

                                                 

90 Mål nr. B4946-12. 
91 Jmf NJA 2010 s. 168 I & II. 
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dels artikel 4 i EKMR men dels även av artikel 50 i stadgan, i den mån det rör 

tillämpning av unionsrätt. 

 

Vad gäller frågan om huruvida skattetillägg och skattebrott avser samma brott, 

konstaterade HD att den utlösande omständigheten för såväl skattebrott som 

skattetillägg, är att den skattskyldige har lämnat en felaktig uppgift eller ute-

lämnat en uppgift. Således grundar sig både skattebrott och skattetillägg på 

samma faktiska omständigheter och därmed avser förfarandena “samma brott” 

i artikel 4 EKMR respektive “samma lagöverträdelse” i artikel 50 i Rättighets-

stadgan. Att skattetillägg påförs ansågs däremot inte förhindra ett senare åtal 

för bokföringsbrott. 

 

HD konstaterade att de bedömningar som gjorts beträffande skattetilläggets 

straffrättsliga karaktär samt det faktum att skattetillägg och skattebrott avser 

samma brott, innebär mot bakgrund av Åkerberg-Fransson, att Rättighetsstad-

gans förbud mot dubbelbestraffning är tillämplig vid överträdelser inom områ-

det för mervärdesskatt. Om den skattskyldige påförts skattetillägg avseende 

mervärdesskatt finns det således ingen möjlighet att senare åtala personen för 

skattebrott.  

 

HD gick efter detta konstaterande in på bedömningen om huruvida även över-

trädelser av regler om inkomstskatt och arbetsgivaravgifter ska omfattas av 

förbudet mot dubbelbestraffning. HD framhöll att man i NJA 2010 s. 168 ansåg 

att det fanns utrymme för att ha flera sanktioner för ett och samma brott, förut-

satt att förfarandet var förutsebart och att det fanns tillräckligt nära tidsmässigt 

och sakligt samband mellan förfarandena. Frågan som aktualiserades härvid 

var om det fanns skäl att frångå denna bedömning vad gäller skatter och avgif-

ter som inte innefattades av unionsrätt. EKMR är dels folkrättsligt bindande för 

Sverige, men gäller även såsom lag i landet. Vid en tillämpning av EKMR som 

svensk lag, ska denna tolkas och tillämpas som andra lagar, det vill säga utan 

något krav på klart stöd. Vid lagkonflikt mellan EKMR och annan svensk lag, 

som inte kan lösas med hjälp av konventionskonform tolkning, ska utgångs-

punkten härvid vara att domstolarna inte ska underkänna en lag om lagstiftaren 
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har gett uttryck för att den är förenlig med EKMR. Således är det inte aktuellt 

att pröva den svenska lagstiftningens konventionsenlighet utifrån perspektivet 

att EKMR gäller såsom lag i Sverige. Frågan blir istället om det svenska sy-

stemet kan underkännas ur ett folkrättsligt perspektiv. 

 

Utgångspunkten för en bedömning ur ett folkrättsligt perspektiv är att domsto-

larna har möjlighet att underkänna svensk lagstiftning även om frågan inte har 

prövats av Europadomstolen. Frågan är vilket krav på klarhet som ska ställas 

för att underkänna den svenska rättsordningen. Bedömningen härvid ska bland 

annat utgå från hur viktig den aktuella rättigheten är, vilken slags lagstiftning 

det är fråga om samt vilka rättsliga och praktiska konsekvenser som uppkom-

mer. HD framhöll vidare att det kan komma att krävas ändringar till följd av att 

en lag underkänns, vilket talar för att mindre klara fall borde lämpligare hante-

ras hos lagstiftaren framför domstolarna. Ytterligare en omständighet som ska 

beaktas uppges vara vilka möjligheter som lagstiftaren har haft för att anpassa 

systemet efter konventionen. HD konstaterade härvid att domstolen i NJA 2010 

s. 168 hade gett uttryck för att det den förändrade konventionsrätten som upp-

stod i samband med avgörandet mot Zolotukhin, borde hanteras av lagstiftaren, 

i och med att ett underkännande av systemet skulle få långtgående verkningar.  

 

Numera uppges rättsläget vara ett annat. Eftersom det svenska systemet med 

skattetillägg och skattebrott har blivit underkänt på mervärdesskattens område, 

har det svenska skatterättsliga sanktionssystemet i väsentliga delar redan ur-

holkats. Således blir effekterna av att systemet underkänns, även vad gäller 

skatter som inte utgör mervärdesskatt, inte lika ingripande. Vidare uppgav HD 

att det skulle vara problematiskt att inom rättspraxis enbart upprätthålla vissa 

delar av systemet. Detta skulle leda till ett system som är svårförklarligt och 

även resultera i en svårtillämpad åtskillnad mellan liknande lagöverträdelser. 

Vidare måste även det faktum vägas in, att förväntade lagstiftningsåtgärder till 

följd Zolotukhin-avgörandet har uteblivit. Vidare påtalade HD det samband 

som föreligger mellan EKMR och stadgan, och att artikel 4 i EKMR inte bör 

ges ett mindre långtgående skydd än artikel 50 i stadgan. HD slutsats härvid 

var att det finns tillräckligt stöd för att underkänna det svenska systemet samt 
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att förbudet mot dubbelbestraffning således även gäller områdena för inkomst-

skatt, arbetsgivaravgifter och liknande avgifter. 

 

HD tar sedan ställning till om förbudet mot dubbelbestraffning ska gälla även 

juridiska personer. HD beslutade att förbudet ska vara tillämpligt för det fall att 

en fysisk person har krävts på betalning av skattetillägget, trots att en juridisk 

är primärt ansvarig.  

 

Avslutningsvis tog HD upp frågan gällande huruvida förbudet mot dubbelbe-

straffning ska vara tillämpligt även vid pågående förfaranden eller enbart vid 

avslutade sådana. HD framhöll härvid att det i svensk lagstiftning föreligger ett 

nära samband mellan reglerna om res judicata och lis pendens som rättegångs-

hinder. I den svenska rättsordningen finns hinder mot att ett nytt åtal väcks 

avseende samma gärning, men det föreligger även hinder för att väcka nytt åtal 

avseende samma gärning om det redan pågår en rättegång. Om en viss omstän-

dighet skulle träffas av rättskraft till följd av ett fullföljt avgörande, föreligger 

även under pågående mål hinder mot att väcka ny talan avseende samma om-

ständighet. Om ett pågående förfarande inte gavs samma rättegångshindrande 

verkan som domens rättskraft, skulle skyddet mot nytt åtal kraftigt försämras. 

HD konstaterade att förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR bör, i egenskap 

av svensk lag, tillämpas på ett sätt som är förenligt med svenska processuella 

principer, även vad gäller lis pendens. HD:s slutsats var att det föreligger hin-

der för åtal från och med det att SKV har fattat ett beslut om att påföra skatte-

tillägg, och det krävs således inte att beslutet vunnit laga kraft för att hinder ska 

föreligga. 

 

Det kan nämnas att domen är omfattande och behandlar de olika momenten av 

förbudet mot dubbelbestraffning relativt ingående. Att domen är meddelad ge-

nom ett pleniavgörande innebär att HD har haft för avsikt att förändra tidigare 

gällande praxis. Domstolens slutsatser får anses vara väntade och många har 

påtalat att frågan om förbud mot dubbelbestraffning avseende det svenska skat-

terättsliga sanktionssystemet redan var avgjord i och med Europadomstolens 
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avgörande mot Zolotukhin.92 HD:s konstaterande om att förväntade lagstift-

ningsåtgärder efter Zolotukhin-avgörandet har uteblivit, kan uppfattas som 

kritik riktad mot lagstiftaren.  

 

En ytterligare intressant aspekt är domens betydelse för klart stöd-doktrinen. I 

domen talar HD om att det finns tillräckligt stöd för att underkänna den 

svenska rättsordningen. HD:s avsikt kan härvid ha varit att förändra den tidi-

gare doktrinen om krav på klart stöd. Praxisen från Europadomstolen kan even-

tuellt ha blivit lite “klarare” efter Zolotukhin i och med att det har kommit flera 

domar som bekräftar slutsatserna i fallet. Detta innebär dock knappast att det 

vid tidpunkten för juniavgörandet jämfört med tidpunkten för NJA 2010 s. 168 

föreligger ett klarare stöd. HD fastställde istället några kriterier som ska tas i 

beaktande vid en bedömning av vilken klarhet som krävs för att underkänna det 

svenska systemet. Härvid kan en slutsats dras om att kravet på klarhet varierar 

från fall till fall beroende på omständigheterna i övrigt. 

 

Vidare framhöll HD sambandet mellan EKMR och stadgan och påpekade att 

artikel 4 i den förstnämnda inte ska ges ett mindre långtgående skydd än artikel 

50 i den senare. Min bedömning är att även detta uttalande talar för att man vill 

frångå den tidigare doktrinen om klart stöd. Det har konstaterats att kravet på 

klart stöd inte kan tillämpas vid tolkning av unionsrätt. Att då vidhålla ett krav 

på klart stöd vad gäller tolkning av EKMR innebär att EKMR alltid hamnar i 

ett sämre läge än Rättighetsstadgan och därmed ger ett sämre rättsskydd. Vad 

som i övrigt kan konstateras vad gäller resonemanget kring om andra skatter än 

mervärdesskatt ska innefattas av förbudet mot dubbelbestraffning, är att HD:s 

argumentation är välunderbyggd och på ett önskvärt sätt klargör förbudets ut-

sträckning. 

                                                 

92 Jmf. Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, Åhman, Karin, Europa-

konventionen och förbudet mot dubbelbestraffning, Norberg Claes m.fl - ”In Sweden we have a 

system…”, Skattenytt, 2009. 
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5.4 Utvecklingen efter Junidomen 

5.4.1 Efterföljande domar 

Sedan Junidomen har ytterligare domar i frågan meddelats. I Junidomen tog 

domstolen inte ställning till retroaktivitetsaspekten. Frågan om retroaktiv ver-

kan har emellertid behandlats av HD i en dom som meddelades i juli 2013.93 

HD fastslog i domen att förbudet mot dubbelbestraffning ska gälla retroaktivt 

från och med 10 februari 2009. Orsaken till varför tidpunkten bestämdes till 

februari 2009 var att Europadomstolens praxis, genom Zolotukhin-avgörandet, 

ansågs ha ändrats vid denna tidpunkt. Det konstaterades vidare att rättegångs-

balkens regler inte medger resning, men däremot ansågs EKMR ge detta ut-

rymme utan hinder från rättegångsbalkens regler. HD framhöll vidare att det 

ska vara möjligt att medge resning även om skattetillägget inte har vunnit laga 

kraft då åtalet mot skattebrott väcktes.  

 

HD meddelade ytterligare en dom rörande förbudet mot dubbelbestraffning i 

juli 2013.94 Förutsättningarna i domen var delvis annorlunda än tidigare. I detta 

fall hade den skattskyldige först blivit dömd för bland annat skattebrott och 

därefter hade SKV beslutat om att påföra skattetillägg. I målet ansökte den 

skattskyldige om resning till följd av att han blivit straffad två gånger för 

samma brott. HD avslog den skattskyldiges yrkande om resning med moti-

veringen att skattetillägget påfördes efter att åtalet hade väckts avseende skat-

tebrott och att skattetillägget därmed inte utgjorde något rättegångshinder. HD 

konstaterade att den skattskyldige istället har att angripa det förfarande som i 

förevarande fall är rättsstridigt, det vill säga skattetillägget.  

 

Den 6 september i år meddelade HFD prövningstillstånd i ett mål om dubbel-

bestraffning.95 Frågan för HFD är om ett väckt åtal för skattebrott innebär hin-

der mot att ta ut skattetillägg. Ordningsföljden av sanktionerna är alltså de om-

vända mot vad som prövades i Junidomen. Det finns ännu inget fastställt datum 

för när domen ska meddelas men det kan konstateras att det skulle vara an-

                                                 

93 Mål nr. Ö 1526-13, den 16 juli 2013. 
94 Mål nr. 3509-13, den 25 juli 2013. 
95 Mål nr. 658--660-13. 
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märkningsvärt om HFD kom fram till en annan slutsats än vad HD gjorde i 

Junidomen. 

5.4.2 Skatteverkets och övriga myndigheters riktlinjer 

Till följd av Junidomen har flera myndigheter haft anledning att förändra sina 

riktlinjer vad gäller skattebrott respektive skattetillägg. SKV konstaterar i sina 

interna riktlinjer att Junidomen innebär att rättsläget har ändrats på ett drama-

tiskt sätt och att det kommer att krävas lagstiftningsåtgärder. I väntan på dessa 

åtgärder behöver vissa förändringar vad gäller handläggningen av pågående 

ärenden vidtas och vidare krävs det även att riktlinjer tas fram för hur nya 

ärenden ska handläggas. SKV framhåller att det kommer att uppkomma situat-

ioner som inte omfattas av de riktlinjer som är utarbetade i dagsläget, varför 

man har tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med frågorna.  

 

SKV konstaterar i sin vägledning att de är förhindrade från att göra brottsanmä-

lan mot en skattskyldig om denna redan påförts skattetillägg. På motsvarande 

sätt kan SKV inte heller ta ut skattetillägg för det fall att åtal har väckts. Det 

saknar betydelse om den skattskyldige blir friad vid rättegången. 

 

Om SKV har anmält misstanke om brott är de förhindrade från att fatta beslut 

om skattetillägg. I vissa situationer kan emellertid möjligheten att påföra skat-

tetillägg återgå till SKV, förutsatt att tidsfristerna i 52:3-4 SFL inte har löpt ut. 

Dessa situationer är när åklagaren har valt att inte inleda förundersökning, när 

åklagaren har lagt ner förundersökning alternativt lagt ner brottsmisstanke som 

är en del av förundersökningen, när åklagaren har beslutat om förundersök-

ningsbegränsning eller när åklagaren väljer att inte väcka åtal. I ett pågående 

ärende där SKV har anmält misstanke och något besked från åklagaren inte har 

lämnats, anges att SKV ska kontakta åklagaren för att få information om hand-

läggningen. Om åklagaren meddelar att ett beslut om huruvida förundersökning 

ska inledas alternativt fortsätta ska fattas inom kort, ska SKV, om det är möj-

ligt, avvakta med att fatta beslut om skattetillägg. Om åklagaren däremot med-

delar att ärendet ska utredas vidare ska inget skattetillägg tas ut. Detta ska 

meddelas den skattskyldig utan motivering till varför något tillägg inte tas ut. 
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Om den skattskyldige redan har kännedom om att en brottsutredning pågår kan 

det i beslutet anges varför skattetillägg inte tas ut. 

 

SKV anger vidare att det är vanligt förekommande att skattetillägg tas ut innan 

åtal har väckts avseende samma oriktiga uppgift. I detta fall strider inte uttaget 

av skattetillägg mot förbudet mot dubbla förfaranden. SKV anser härvid att det 

saknas anledning att medge att skattetillägget tas bort i processen i förvalt-

ningsdomstolen med hänvisning till att åtal har väckts alternativt att det före-

ligger en dom i brottmålet. Det anges dock vara osäkert hur ett lagakraftvunnet 

avgörande i brottmålsprocessen påverkar en dom i förvaltningsrätten avseende 

ett skattetillägg som påförts innan åtal har väckts för skattebrott. SKV menar 

att det ankommer på HFD att avgöra denna fråga. 

 

Om SKV har påfört skattetillägg efter det att åtal för skattebrott har väckts mot 

en skattskyldig, ska SKV verka för att skattetillägget ska tas bort, antingen ge-

nom omprövning eller genom medgivande.  

 

I SKV:s vägledning behandlas vidare vilka fall som ska medföra att anmälan 

om brottsmisstanke görs. Det konstateras att anmälning inte ska ske i samma 

utsträckning som tidigare, utan ska numera endast ske vid grövre fall av brotts-

lighet. I övriga fall ska SKV ta ut skattetillägg på samma sätt som skett tidi-

gare. Gränsen för anmälan ska gå vid 10 prisbasbelopp, samma gräns som för 

grovt skattebrott. Efter formuleringen av huvudregeln konstaterar SKV att det 

finns undantag. I fall där beloppet understiger 10 prisbasbelopp kan det ändå 

vara aktuellt med anmälan om brottsmisstanke vid följande fall: 

 

- ”Strategiska personer. 

- Parallellärenden, där misstankar mot en enskild person rör be-

lopp under gränsen men det finns andra personer i samma ut-

redning som ska anmälas. 

- Tvångsmedelsärenden. 

- Brottet är, trots mindre belopp, grovt.” 
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Det anges även undantag åt andra hållet, det vill säga när någon anmälan om 

brottsmisstanke inte ska göras, trots att beloppet överstiger 10 prisbasbelopp. 

Dessa undantag är följande: 

 

- ”Brottsmisstanken avser en företeelse som erfarenhetsmässigt 

sällan leder till någon lagföring för skattebrott, exempelvis vissa 

utlandsärenden och ärenden rörande skatteplanering. 

- Skattebeslutet baserar sig på en skönsbeskattning.” 

 

För det fallet att någon av dessa undantag blir aktuella, ska SKV kontakta 

åklagaren så tidigt som möjligt. Vad gäller anmälan om misstanke om brott så 

sker detta i regel i samband med att beslut fattas i skatteärendet. SKV framhål-

ler att det är viktigt att anmälan av ärendet till åklagare sker så tidigt som möj-

ligt, förutsatt att det finns tillräckligt underlag för åklagaren att göra en inle-

dande bedömning. 

 

SKV har i sina riktlinjer anpassat sin handläggning efter Junidomen. Det är 

intressant att riktlinjerna är utformade på ett sätt som är snarlikt ett av de alter-

nativ som RIS-utredningen utreder närmare.96 SKV har gjort bedömningen att 

det är möjligt för ärendet att återgå till SKV för det fall att åklagaren väljer att 

inte väcka åtal. Denna slutsats är densamma som har dragits i RIS-utredningen.  

 

Ytterligare en intressant aspekt av SKV:s vägledning, är de riktlinjer som har 

ställts upp gällande frågan om vid vilka fall SKV ska göra anmälan om miss-

tanke om brott. Huvudregeln kring när anmälan av brott ska göras, är att un-

dandragandet ska ha innefattat ett belopp om minst 10 prisbasbelopp. Gränsen 

är således högt ställd, särskilt i jämförelse med att anmälan tidigare har skett 

vid belopp om minst 1 prisbasbelopp.97 Det saknas närmare motivering kring 

varför man har valt att fastställa gränsen till 10 prisbasbelopp. Intressant är 

även de undantag från huvudregeln som SKV påtalar i sina riktlinjer. Ett av 

undantagen innebär att brottets grovhet ska beaktas, vilket får anses vara ett 

                                                 

96 Det så kallade vägvalsalternativet, se närmare kap. 6.2. 
97 Se 5 § 2 st SBL om mindre allvarlig förseelse som i praxis fastställts till 1 prisbasbelopp. 
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rimligt undantag. Vissa andra undantag som SKV framställer kan emellertid 

kraftigt ifrågasättas. Exempelvis är det inte rimligt att anpassa benägenheten att 

anmäla på basen av huruvida det rör sig om strategiska personer.  

 

Även åklagarmyndigheten har meddelat nya riktlinjer till följd av Junidomen. I 

riktlinjerna tas ställning till vilka verkningar Junidomen har för handläggning-

en av anmälningar som skett innan den aktuella domen, förutsatt att dessa inne-

fattas av en förbjuden dubbelbestraffning. Det fastslås att Junidomen innebär 

en sådan ny omständighet att åklagaren kan ändra ett tidigare beslut utan att 

överprövningsinstitutet behöver användas. Någon förundersökning ska inte 

inledas om så inte redan har skett. För det fallet att förundersökning redan har 

inletts ska åklagaren lägga ned förundersökningen. Om förundersökningen 

redan har slutdelgivits ska åklagaren besluta att inte väcka åtal. Om åtal har 

väckts ska åklagaren yrka på att på att tingsrätten ska avvisa målet. Vid en fäl-

lande tingsrättsdom, som ännu inte vunnit laga kraft, bör åklagaren överklaga 

till den skattskyldiges förmån. Om målet är i hovrätt ska åklagaren yrka på att 

målet avvisas, alternativt medge den tilltalades avvisningsyrkande. 

 

Vidare har riksåklagaren beslutat att granska samtliga fall där personer lagförts 

eller straffats för skattebrott efter 10 februari 2010.98 I de fall som innebär att 

åsidosättande av förbudet mot dubbelbestraffning, kommer åklagaren att be-

gära resning till förmån för den skattskyldige.  

 

 

 

                                                 

98 Riksåklagarens beslut, Dnr. ÅM-A 2013/1518. 
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6. FRAMTIDA LAGSTIFTNINGSÅTGÄRDER 

6.1 Inledning 

Det måste nu, efter EU-domstolen och HD:s avgöranden, anses vara klarlagt att 

det svenska systemet med dubbla sanktioner inte lever upp till Sveriges inter-

nationella åtaganden. Lagstiftningsåtgärder är därför nödvändiga. Det kan gi-

vetvis ifrågasättas varför några lagstiftningsåtgärder inte har vidtagits i ett tidi-

gare skede, men en utredning kring detta faller utanför uppsatsens syfte. 

 

Vilka lagstiftningsåtgärder som de facto kommer att vidtas är svårt att veta i 

dagsläget. De åtgärder som antagligen ligger närmast till hands är de som före-

slogs i RIS-utredningen som meddelades i september 2013. Av denna anled-

ning återfinns nedan en närmare redogörelse för RIS-utredningen samt en ana-

lys av de förslag som återfinns däri. Vidare görs även en jämförelse av hur ett 

par länder med liknande system har löst problematiken kring ne bis in idem. 

Till sist kommer jag att framföra mina egna tankar kring vad som kan utgöra 

rimliga lagstiftningsåtgärder.  

6.2 RIS-utredningen 

6.2.1 Inledning 

Den 8:e mars 2012 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över 

rättsäkerheten inom vissa delar av skatteförfarandet.99 Utredningen, som har 

kommit att kallas Rättsäkerhet i skatteförfarandet (RIS), överlämnade i septem-

ber 2013 sitt betänkande: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssä-

kerhetsfrågor i skatteförfarandet. SOU:n omfattar 586 sidor och behandlar frå-

gan om dubbelbestraffning på ett mångfacetterat sätt. Det kan konstateras att 

många välmeriterade jurister har biträtt utredningen för vilken justitierådet Ka-

rin Almgren har varit särskild utredare. 

 

                                                 

99 SOU 2013:62. 
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Enligt direktiven till utredning ska olika alternativa lösningar för att förstärka 

rättssäkerheten utredas.100 I direktiven har särskilt två olika alternativ för att 

uppnå nämnda effekt lyfts fram. Det första är ett system där det allmänna vid 

en viss tidpunkt tvingas välja att antingen påföra skattetillägg eller anmäla 

misstanke om brott. Det andra är ett system där de båda sanktionerna hanteras i 

en och samma domstol. I utredningen är det främst dessa två alternativ som har 

granskats närmare.  

6.2.2 Alternativ 1 - Vägvalssystemet 

Vid utredningen av alternativ 1 konstateras att det enligt nuvarande system är 

SKV som beslutar om en eventuell brottsanmälan och att det skulle vara ända-

målsenligt att det fortsättningsvis förhåller sig på det sättet.101 Valet som SKV 

har att göra, är att antingen påföra skattetillägg eller att göra anmälan om 

brottsmisstanke till allmän åklagare. Vad gäller tidpunkten för valet så bör 

detta ske så fort som möjligt eftersom detta ökar förutsebarheten för den skatt-

skyldige. Emellertid måste myndigheten ha den tid som krävs för att fatta ett 

riktigt och välgrundat beslut. Enligt HD:s dom från 2013 ska åklagarens möj-

lighet att väcka åtal upphörs i samband med att beslut om skattetillägg fattas. 

För det fall att SKV beslutar om påförande av skattetillägg, anses detta beslut 

således förhindra andra myndigheter från att agera i samma ärende. För det fall 

SKV istället väljer att anmäla misstanke om brott, går rätten att besluta om 

ärendets fortsatta handläggning över till åklagaren. I samband med att åklaga-

ren fattar ett beslut om att åtal ska väckas, får valet av sanktion anses vara ge-

nomfört. Åklagaren kan emellertid även fatta andra beslut som resulterar i att 

ärendet skulle kunna återgå till SKV med resultatet att en administrativ sankt-

ion, det vill säga skattetillägg, istället påförs. I utredningen granskas möjlighet-

en att låta ärendet återgå till SKV. Utredningen konstaterar att det i en tidigare 

utredning har framhållits att nämnda förfarande skulle kunna innebära att den 

skattskyldige blir utsatt för två separata förfaranden.102 Emellertid framhålls 

även att om återgång inte skulle vara möjlig, så skulle det leda till att personer 

som har lämnat oriktig uppgift och blir anmälda för misstanke om brott, ham-

                                                 

100 SOU 2013:62, s. 199. 
101 SOU 2013:62, s. 202 ff. 
102 SOU 2011:3. 
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nar i ett bättre läge än de som lämnar oriktig uppgift men enbart påförs skatte-

tillägg. Härvid framhåller utredningen att det endast är slutligt frikännande 

eller fällande som innefattas av förbudet mot dubbelbestraffning. För det fallet 

att åklagaren väljer att inte inleda någon förundersökning, alternativt väljer att 

lägga ner förundersökningen, anses det i utredningen vara lämpligt att ärendet 

kan bli föremål för vidare utredning hos SKV och ett eventuellt beslut om skat-

tetillägg. Om SKV härvid väljer att påföra skattetillägg stängs möjligheten för 

åklagaren att återuppta förundersökningen. Vidare konstaterar utredningen att 

det vid alternativ 1 är nödvändigt med vissa förändringar vad gäller SKV:s 

anmälningsplikt.  

6.2.3 Alternativ 2 - Två sanktioner i samma förfarande 

Alternativ 2 innebär en samordning mellan sanktionerna där både skattebrott 

och skattetillägg beslutas i en och samma domstol.103 Utredningen framhåller 

att detta i huvudsak kan ske på två olika sätt. Antingen flyttas målen om skat-

tebrott över på förvaltningsdomstol eller så flyttas frågan om skattetillägg över 

på allmän domstol. Det konstateras att svårigheter kan uppkomma i och med 

att det föreligger helt olika processordningar för respektive sanktion. Vidare 

kan även avgränsningen av vilka måltyper som ska överföras till handläggande 

domstol, vara problematisk. En förändring i handläggningen som föregår dom-

stolsförfarandet kan vara nödvändig. För att en samordnad domstolsprocess ska 

fungera förutsätts att ärendena anhängiggörs samtidigt eller i vart fall koordine-

rat i domstolen. De båda sanktionsfrågorna bör därför i någon mån utredas ge-

mensamt, eller i vart fall koordineras inför domstolsförhandlingen. Vidare me-

nar utredningen att även alternativ 2 sannolikt innebär att det allmänna vid nå-

gon tidpunkt måste välja om endast en sanktion bör påföras eller om båda 

sanktionerna är för handen och att det därmed krävs en samordning av hand-

läggningen. Om det nuvarande systemet med utredning och beslutande av 

sanktionerna bibehålls, skulle en gemensam prövning i domstol innefatta dels 

en prövning av åklagarens yrkande, och dels en överprövning av SKV:s beslut 

om skattetillägg. Utredningen framhåller att det skulle vara mycket svårt att 

uppnå en samordnad domstolsprocess enligt nuvarande ordning, särskilt med 

                                                 

103 SOU 2013:62, s. 208 ff. 
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tanke på att det är omöjligt att förutse när en överprövning av ett skattetillägg 

anhängiggörs som en följd av den enskildes överklagande.  

 

Utredningen går härefter igenom möjligheterna för att flytta respektive sankt-

ion till allmän domstol respektive förvaltningsdomstol. Vad gäller en överflytt-

ning av skattetilläggsfrågorna till allmän domstol, så konstaterar utredningen 

att allmänna domstolar redan är vana att handlägga skatterättsliga frågor i 

brottmålen. Således torde allmän domstol kunna behandla frågan om skattetill-

lägg på ett liknande sätt utan alltför stora problem. Vidare tar utredningen upp 

frågan om samtliga eller enbart vissa ärenden i sådana fall ska flyttas över och 

huruvida även själva beskattningsfrågan bör flyttas över. Vid en överflyttning 

till allmän domstol är det rimligt att åklagaren yrkar på skattetillägg i samband 

med att åtal för skattebrott väcks.104 På så vis blir både skatterättsliga och 

straffprocessuella regler tillämpliga. Domstolen kan välja att exempelvis fria 

den tilltalade från skattebrott med hänvisning till att beviskravet i brottmålet 

inte är uppfyllt men ändå döma ut skattetillägg där beviskravet är ett annat. I 

utredningen anges även att åklagaren och SKV i utredningsfasen av ett ärende 

bör besluta om huruvida man avser att påföra båda sanktionerna och därmed 

driva ärendet i en samlad process eller om man avser att endast påföra skatte-

tillägg. I systemet enligt alternativ 2 ska det vara möjligt att återföra ärendet till 

SKV för det fall att åklagaren lägger ned förundersökningen. Det framhålls att 

skattetillägget måste beslutas utifrån samma materiella regler oavsett om det 

beslutas direkt hos SKV eller i allmän domstol. Om så inte skulle vara fallet så 

skulle förutsättningarna för uttagande av skattetillägg skilja sig åt beroende på 

vilken väg som ärendet tar. Således måste förvaltningsrättsliga regler tillämpas 

i allmän domstol vad gäller frågan om skattetillägg. 

 

Vad gäller en överflyttning av ärenden till förvaltningsdomstol så konstaterar 

utredningen att en sådan domstol har stor vana av att hantera skatterättsliga 

frågor och att det därför skulle innebära vinning för rättsäkerheten med ett så-

dant förfarandesystem. Vidare påpekar utredningen att den straffrättsliga frå-

gan vid en sådan ordning skulle bli en del av rättegången i skattetilläggsmålet. I 
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anknytning till detta föreligger ett av de problem som en överföring av ärende 

till förvaltningsdomstol skulle innebära. Förvaltningsdomstolarna är helt enkelt 

ovana vid att hantera brottmål. Ytterligare en nackdel uppges vara den risk för 

att brottslighet som ofta hanteras tillsammans med skattebrott, exempelvis bok-

föringsbrott, skulle kvarstå hos allmän domstol varför åklagaren är tvungen att 

väcka åtal vid två olika domstolar.  

 

Av ovan beskrivna huvuddrag för respektive alternativ kan det konstateras att 

det finns likheter liksom olikheter mellan systemen. Både vägvalssystemet (1) 

och systemet med samordning av de båda sanktionerna i allmän domstol (2), 

innebär att det allmänna vid en viss tidpunkt måste välja om SKV ska ta ut 

enbart skattetillägg eller om handläggningen av ärendet ska övergå till åklaga-

ren. Den kanske största konkreta skillnaden mellan de olika alternativen är att 

den skattskyldige i alternativ 1 kommer att kunna påföras enbart en sanktion 

medan den skattskyldige i alternativ 2 kan komma att påföras två sanktioner, 

måhända i en samlad process.  

6.2.4 RIS-utredningens överväganden och förslag 

Vid en bedömning av vilket system som är mest lämpligt, bör utgångspunkt tas 

i de direktiv som givits utredningen.105 Ett nytt system måste stärka rättssäker-

heten för den enskilda och samtidigt samordna sanktionssystemet på ett effek-

tivt och bra sätt. Vidare anger utredning att en viktig del i målsättningen är att 

beakta förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR respektive Rättighetsstadgan 

och utforma ett system som är förenligt med detta. Ytterligare en aspekt som 

tillmäts betydelse är hur stora förändringar respektive alternativ innebär i det 

nuvarande systemet. 

 

RIS-utredningen framhöll efter överväganden att alternativ 2 får anses vara 

mest lämpligt. Vad är det då som gör att RIS-utredningen uppfattar alternativ 2 

som det mest lämpade för en reform? 
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I utredningen har för- och nackdelarna hos respektive alternativ vägts mot 

varandra. Alternativ 1 konstateras innebära att sanktionerna beslutas på samma 

sätt som idag, vilket är fördelaktigt.106 I utredningen påpekas att nuvarande 

system är avsett för två sanktioner som kan kombineras. För det fall att skatte-

tillägg inte längre kan tas ut då skattebrott är för handen, kan det ifrågasättas 

huruvida sanktionerna för skattebrott är rätt avvägda. Återigen konstateras att 

en förändring vad gäller anmälningsplikten är nödvändig, och till följd av detta 

torde de skatterättsliga brotten behöva ses över. System 1 anses väl förenligt 

med EKMR och Rättighetsstadgan och en fördel är att det endast förs en pro-

cess för samma oriktiga uppgift. Det konstateras emellertid att de båda sankt-

ionsformerna även fortsättningsvis bör gå att kombinera. Detta motiveras ge-

nom följande mening: “Det är en förutsättning för att vissa brott ska få en väl 

avvägd sanktion med tillräcklig skärpa.” Vidare anges en nackdel vara att 

skattskyldiga som lämnat oriktig uppgift helt kan undgå skattesanktioner, trots 

att det finns materiella förutsättningar för en sådan. Sammanfattningsvis anses 

alternativ 1 ha för många svagheter och utredning anser att förevarande alterna-

tiv inte är det som ska ligga till grund för ett framtida lagförslag. 

 

Vad gäller den första invändningen om att det är nödvändigt att fortsättningsvis 

kunna kombinera sanktionsformerna för att “vissa brott ska få en väl avvägd 

sanktion med tillräcklig skärpa”, så skulle jag gärna ha sett ett mer utvecklat 

resonemang.107 I dagens system är det enligt SFL möjligt att sätta ned skatte-

tillägget med beaktande av om den skattskyldige redan har fällts till ansvar för 

brott avseende samma felaktighet och passivitet. Vid ytterst kännbara straff är 

det möjligt med total befrielse från skattetillägg medan det i normalfallet är 

aktuellt med jämkning till hälften. Således är det inte främmande att i dagens 

system jämka skattetillägget, till och med ner till noll. Således måste lagstifta-

ren anse att det är möjligt att sanktionera oriktig uppgift med tillräcklig skärpa 

genom att enbart döma den skattskyldige för skattebrott. För det fall att sankt-

ionerna inte längre skulle gå att kombinera är det möjligt att en justering av 

straffskalan för skattebrott skulle vara nödvändig för att uppnå en tillräckligt 
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skarp sanktion. Om den skattskyldige drabbas av vad som uppfattas som ett 

“tillräckligt” straff i form av skattebrott, behöver skattetillägget således inte 

nödvändigtvis finnas där för att säkerställa att den oriktiga uppgiften sanktion-

eras med tillräcklig skärpa. Ytterligare en möjlighet är att justera det ekono-

miska straffet vid skattebrott. I Norge tar man i beaktande att den skattskyldige 

inte har påförts skattetillägg vid fastställandet av bötesbeloppet för skattebrott. 

Ett liknande system kunde tänkas bli infört i Sverige, där bötesbeloppet höjs 

för att bättre motsvara ett uteblivet skattetillägg. Ett sådant system skulle leda 

till att de negativa konsekvenserna för de offentligfinansiella effekterna, vid 

lagstiftning enligt alternativ 1, skulle minska. 

 

Vad gäller den andra invändningen, om att den skattskyldige helt kan undgå 

skatterättslig påföljd trots att de materiella förutsättningarna är uppfyllda, är 

denna mer relevant. Det kan tyckas att den andra invändningen hänger ihop 

med den föregående om att det inte går att uppnå en väl avvägd sanktion med 

tillräcklig skärpa. Min uppfattning är emellertid att det finns en stor skillnad 

mellan invändningarna. En första fråga som bör ställas är om det finns något 

egenvärde i att ha en skatterättslig sanktion och inte enbart en straffrättslig. 

Min uppfattning är, likt vad som ovan beskrivits, att det är möjligt att uppnå ett 

väl avvägt sanktionssystem trots att det inte går att bestraffa den skattskyldige 

med både skattebrott och skattetillägg. Problemet med att den skattskyldige 

kan undgå skatterättslig påföljd trots att förutsättningarna är uppfyllda, är emel-

lertid det faktum att systemet kan leda till att lika fall behandlas olika.  

 

Som alternativ 1 är utformat är det möjligt för SKV att antingen påföra skatte-

tillägg direkt eller lämna över frågan till åklagare. För det fallet att åklagaren 

väljer att lägga ned förundersökningen alternativt att inte inleda någon förun-

dersökning, ska det enligt förslaget vara möjligt för ärendet att återgå till SKV. 

Denna situation får anses vara oproblematisk, ärendet prövas på samma sätt 

som det prövas vid fallet då SKV direkt beslutar om skattetillägg. Måhända 

kommer detta förfarande att ta längre tid, vilket givetvis kan ses som en nack-

del. Om åklagaren emellertid väcker åtal för skattebrott finns det inte längre 

någon möjlighet för ärendet att återgå till SKV. Om den skattskyldige fälls för 
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skattebrott så innebär det att den oriktiga uppgiften blir sanktionerad. Att det 

inte föreligger någon specifik skatterättslig sanktion i detta fall måste anses 

vara mindre viktigt. Om den skattskyldige emellertid frias från skattebrottet, 

exempelvis till följd av att något uppsåt inte har kunnat påvisas, lämnas den 

oriktiga uppgiften helt utan sanktion. Om SKV, istället för att anmäla miss-

tanke om brott, hade valt att påföra skattetillägget direkt hade den oriktiga 

uppgiften blivit sanktionerad, eftersom att det inte krävs något uppsåt för att 

påföra skattetillägg. Kontentan härvid är att likadana oriktiga uppgifter kan 

komma att sanktioneras på ett hårdare sätt om det är SKV som påför skattetill-

lägg direkt än om ärendet lämnas vidare till åklagare och åtal väcks.  

 

I utredningen konstateras att alternativ 2 innebär att den skattskyldige inte ris-

kerar att bli straffad eller lagförd två gånger avseende samma gärning.108 Att 

förfarandena samlas i en och samma domstol kan även innebära ökad effektivi-

tet vid handläggningen och dessutom kan möjligheterna för att bestämma en 

väl avvägd påföljd öka. Vid en jämförelse med alternativ 1 konstaterar utred-

ningen att en klar fördel med alternativ 2 är att det fortsättningsvis skulle vara 

möjligt att påföra både skattetillägg och döma till straff vid skattebrott samt att 

överträdelsen inte riskerar att lämnas helt utan sanktion. Vad gäller valet av 

domstol så anser utredningen att det lämpligaste alternativet är att allmän dom-

stol tar över målen som avser en samlad sanktionsprövning. Det anses mindre 

ingripande att låta allmän domstol pröva frågor om skattetillägg än att låta för-

valtningsdomstol hantera brottmålsprocessen. Vad gäller frågan om vilka mål 

som bör föras över till allmän domstol, framhåller utredningen att endast de 

skattetilläggsärenden som är knutna till brottmål bör flyttas över. Utredningen 

menar vidare att det är lämpligt att åklagaren framställer yrkandet om skattetill-

lägg i samband med åtalet om skattebrott i allmän domstol. Detta innebär att 

beslut om skattetillägg jämte beslut om sanktion för brott kan fattas i ett och 

samma förfarande och därmed blir förutsättningarna för att samordna sanktion-

erna goda. För det fall att något straffrättsligt förfarande inte är för handen ska 

SKV fortsättningsvis kunna utdöma skattetillägg, vilka ska kunna överklagas i 
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förvaltningsdomstol. Utredningen anser sammanfattningsvis att alternativ 2 är 

det som bör väljas.  

 

Utredningens förslag om två sanktioner i en domstol innebär i korthet följande:  

 

”Förslag: Allmän domstol ska i skattebrottsprocessen på yrkande av 

åklagare besluta om skattetillägg. Har Skatteverket beslutat om skatte-

tillägg får åtal för skattebrott inte väckas, strafföreläggande inte ut-

färdas eller beslut om åtalsunderlåtelse meddelas i anledning av den 

felaktighet eller passivitet som skattetillägget grundar sig på. Skatte-

verket får inte ta ut skattetillägg avseende en felaktighet eller passivi-

tet som är föremål för utredning om brott så länge utredningen pågår 

eller om åklagaren beslutat att väcka åtal. Motsvarande ordning ska 

gälla beträffande Tullverket, tullrättsliga brott och möjligheterna att 

meddela beslut om tulltillägg. 

 

Bedömning: Om en straffrättslig sanktion inte är aktuell ska den  ad-

ministrativa sanktionen hanteras som hittills, dvs. Skatteverket och 

Tullverket beslutar om sanktionen och beslutet kan överklagas hos 

allmän förvaltningsdomstol.”109 

 

Utredningen föreslår att förfarandet med uttag av skattetillägg och utdömande 

av skattebrott i allmän domstol ska samlas i en ny lag.110 De objektiva rekvisit-

en i de sanktioner som omfattas av den nya lagen ska benämnas felaktighet 

eller passivitet.111 Felaktighet och passivitet avser att innefatta omständigheter 

som kan utgöra grund för skattetillägg och som också kan utgöra objektiva 

rekvisit för brott enligt skattebrottslagen.  

 

Vad gäller frågan om vilka beslut av åklagare som leder till förhinder för att 

välja det andra påföljdsalternativet så utreds detta närmare i SOU:n.112 Det 

konstateras att SKV inledningsvis ska ha möjlighet att besluta om enbart skat-
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tetillägg ska påföras eller om anmälan om misstanke om brott ska upprättas och 

att två sanktioner därmed kan bli aktuella. Om SKV härvid väljer att påföra 

skattetillägg är frågan om sanktion avslutad och åklagaren är förhindrad från 

att väcka åtal avseende samma gärning. Om ärendet emellertid redan utreds av 

åklagare är SKV förhindrat från att påföra skattetillägg. Detsamma gäller om 

det finns förutsättningar för SKV att anmäla misstanke om brott. Åklagaren 

kan välja att avsluta ärendet utan en slutlig prövning, exempelvis genom beslut 

om att inte inleda förundersökning, genom att lägga ned förundersökningen 

eller genom att besluta om förundersökningsbegränsning. Utredningen anser att 

det vid dessa situationer ska vara möjligt för SKV att ta ut skattetillägg, utan att 

det skulle anses utgöra en kränkning av EKMR art 4. Denna slutsats dras bland 

annat från praxis meddelad av Europadomstolen.  

 

Utredningen konstaterar att SKV har möjlighet att påföra skattetillägg vid tre 

olika tillfällen: a) när det inte föreligger misstanke om brott, b) när felaktighet-

en har varit föremål för utredningen och denna har avslutats utan att åklagaren 

har prövat ärendet slutlig samt c) när den brottsutredande myndigheten har 

fattat ett beslut om att förutsättningarna i brottmålet har förändrats med följden 

att det inte längre föreligger misstanke om brott.113 

 

Utredningen framhåller vidare att åklagaren i samband med strafföreläggande 

bör påföra skattetillägg om förutsättningarna är uppfyllda.114 Detta ska ske ge-

nom att den skattskyldige föreläggs skattetillägget till godkännande. Vad gäller 

åtalsunderlåtelse för skattebrott, ska åklagaren i normalfallet inte kunna besluta 

om detta i situationer där förutsättningarna för skattetillägg är uppfyllda.115 

 

Vad gäller överprövning av den allmänna domstolens beslut i sanktionsfrågan, 

föreslår utredningen att prövningstillstånd för prövning i hovrätt av skattetill-

äggsfrågan ska krävas om den skattskyldige antingen har frikänts från skatte-

brottet eller enbart påförts böter.116 Vad gäller situationen där enbart skattetill-
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lägg har påförts direkt hos SKV, så ska beslutet kunna överklagas till förvalt-

ningsdomstol respektive kammarrätt utan prövningstillstånd. 

 

Utredningen gör även en konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna.117 

Vad gäller de offentligfinansiella effekterna så framhålls det att avsikten är att 

några större förändringar inte ska ske beträffande uttaget av skattetillägg. Där-

emot uppges att det ändå kan tänkas ske en minskning av uttaget av skattetill-

lägg på grund av en bättre samordning av sanktionerna. Vad gäller konsekven-

ser för enskilda och företag, så framhålls att den tidsmässiga aspekten kan 

komma att påverkas av det nya förslaget. För det fall att den skatteskyldige 

endast påförs en sanktion så kommer detta, precis som enligt nuvarande sy-

stem, att ske tidigt i processen. Om SKV däremot överlämnar ärendet till åkla-

garen på grund av misstanke om brott och åklagaren därefter, exempelvis be-

slutar att lägga ned förundersökningen med följden att det återgår till SKV, kan 

processen bli något längre jämfört med dagens process. Positiva effekter för de 

enskilda av att prövning av de båda sanktionerna sker i allmän domstol, är att 

sanktionerna kan samordnas på ett bättre sätt och den skattskyldige slipper två 

olika processer avseende samma oriktiga uppgift. Vad gäller effekterna för 

myndigheter, konstaterar utredningen att det nya förslaget innebär att de mål 

som innefattar både skattetillägg och skattebrott, flyttas från 

SKV/förvaltningsdomstol till allmän domstol. Detta resulterar givetvis i att 

åklagarens och den allmänna domstolens arbetsbörda ökar medan motsvarande 

minskning sker hos SKV och för förvaltningsdomstolen. Dessa effekter kan 

medföra att en omallokering av medel från SKV och förvaltningsdomstol till 

allmän domstol är nödvändig. 

6.2.5 Särskilda yttranden 

I utredningen återfinns särskilda yttranden, ett av expert Börje Leidhammar 

samt ett av expert Kerstin Nyquist och sakkunnig Teresa Simon-Almendal. 

Leidhammar framför bland annat i sitt särskilda yttrande att beviskravet för 

påförande av skattetillägg bör höjas till samma nivå som vid brottmål, eftersom 
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skattetillägget är att anse som en straffrättslig sanktion.118 En förändring av 

beviskravet skulle således innebära att samma beviskrav gäller för de objektiva 

rekvisiten för både skattebrott och skattetillägg. Leidhammar förhåller sig vi-

dare kritisk till utredningens förslag om att det ska krävas prövningstillstånd 

för överklagade domar som rör både skattetillägg och skattebrott. Han framhål-

ler att detta leder till att en prövning av skattetillägg ser olika ut beroende på 

om detta påförts av SKV eller allmän domstol.  

 

Nyquist och Simon-Almendal kommenterar i sitt yttrande vissa delar av utred-

ningen.119 Bland annat uppger de att de givna direktiven inte har gett något 

utrymme för att i utredningen undersöka frågan om att införa ett subjektivt rek-

visit för skattetillägg. De framhåller att Europadomstolen i sin praxis har påpe-

kat att det svenska systemet med skattetillägg innebär att den skattskyldige 

“presumeras oursäktligt ha lämnat en oriktig uppgift”. Nyquist och Simon-

Almendal framhåller emellertid att Europadomstolens senare praxis, samt även 

Junidomen, talar för att det är tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att låta 

en person som är anklagad för brott ha att motbevisa en presumtion om culpöst 

handlande. Istället bör bevisbördan för detta “dolda” subjektiva moment åläg-

gas det allmänna. Nyquist och Simon-Almendal föreslår att ett subjektivt rek-

visit bör tillföras skattetillägg, uppsåt eller (grov) oaktsamhet, och att det all-

männa bör åläggas bevisbördan för detta. Att direktiven inte medger en sådan 

ändring anser de vara olyckligt eftersom det leder till ett komplicerat och obe-

gripligt regelverk som inte är rättssäkert. Vidare påtalar de, likt Leidhammar, 

att beviskravet för skattetillägg bör höjas till samma som för brottmål. Det 

högre beviskravet bör gälla både då SKV och allmän domstol påför skattetill-

lägg. Vad gäller frågan om prövningstillstånd för prövning i hovrätt så anser 

även Nyquist och Simon-Almendal att något sådan inte ska krävas för det fall 

att prövningen i tingsrätt har innefattat en prövning av skattetillägg. 

 

Vad gäller såväl ett förhöjt beviskrav som införandet av ett subjektivt rekvisit, 

så måste dessa förslag anses vara mycket rimliga. Båda förändringarna måste 
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anses förstärka rättssäkerheten samt göra systemet mer enhetligt. I samman-

hanget kan påtalas vad som tidigare har uttryckts i förarbeten; Sverige bör inte 

balanserna på gränsen mot vad som strider mot mänskliga rättigheter.120  

6.3 En inblick i det skatterättsliga sanktionssystemet i ett par 

länder med liknande system 

6.3.1 Norge 

I Norge har man fram till 2010 tillämpat ett system med dubbla skatterättsliga 

sanktioner som liknar det system som Sverige har idag.121 Norge förändrade 

emellertid sitt skatterättsliga sanktionssystem till följd av Zolotukhin-domen. 

År 2010 införde man istället ett system där det allmänna i ett tidigt skede av 

processen har att välja väg.  

 

Den norska motsvarigheten till skattetillägg påminner mycket om den 

svenska.122 Det ställs inte upp något subjektivt rekvisit avseende skattetillägg i 

det norska systemet. Förutom ordinarie skattetillägg finns det även möjlighet 

att påföra skärpt skattetillägg. Detta innebär att den skattskyldige påförs ytter-

ligare en viss procentenhet i skattetillägg. För att skärpt skattetillägg ska kunna 

påföras krävs det emellertid att den skattskyldige med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet har lämnat en oriktig uppgift, ofullständiga uppgifter eller inte 

lämnat självdeklaration och samtidigt förstått eller borde ha förstått att detta 

kunde ha lett till skattemässiga fördelar. Skärpt tilläggsskatt avser att fungera 

som ett alternativ till straff för det fallet att den skattskyldige har handlat med 

uppsåt eller av grov oaktsamhet, utan att överträdelsen är så grov att den bör 

anmälas till polisen. Beviskravet för vanligt skattetillägg och skärpt skattetill-

lägg är olika, där det för den senare gäller samma beviskrav som vid brottmål. 

 

Den norska motsvarigheten till skattebrott, skattesvik, är utformad på ett sätt 

snarlikt det svenska. Skattesvik förutsätter, likt skärpt tilläggsskatt, att den 

oriktiga uppgiften är förenad med uppsåt eller grov oaktsamhet.123  

                                                 

120 SOU 2001:25, s. 185. 
121 SOU 2013:62, s. 177. 
122 SOU 2013:62, s. 178 f. 
123 SOU 2013:62, s. 180. 
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Det är den beslutsfattande myndighetens uppgift att avgöra om en viss överträ-

delse ska anmälas till polis och åklagare.124 Det finns en samordnande myndig-

het som har en kvalitetssäkrande och koordinerande funktion vid svårbedömda 

fall och allvarliga lagbrott. För de flesta fall av oriktig uppgift är avsikten att 

skattetillägg ska vara en tillräcklig sanktion. Om myndigheten väljer att ta ut 

skattetillägg eller skärpt skattetillägg, förhindrar detta att åtal väcks rörande 

samma oriktiga uppgift. Det är endast de allvarligare och grövsta brotten som 

ska anmälas till polis och åklagare. Bedömningen av brottets grovhet utgår 

bland annat från beloppets storlek, på vilket sätt brottet har skett och om det rör 

sig om upprepad brottslighet.  

 

Om den beslutande myndigheten väljer att anmäla misstanke om brott och 

misstanken sedermera avskrivs så återgår målet till skattemyndigheten.125 

Skattemyndigheten har härefter möjlighet att påföra skattetillägg. En åtalsun-

derlåtelse betraktas emellertid som ett slutligt avgörande i frågan, varför det 

inte är möjligt för ärendet att återgå till skattemyndigheten. Ett väckt åtal har 

samma effekt, oavsett om det blir en friande eller fällande dom.  

 

Om den skattskyldige blir fälld för skattebrott och döms till böter, tas det ute-

blivna skattetillägget i beaktande vid fastställande av bötesbeloppet. Vid ett 

eventuellt fängelsestraff påförs en bot för vilken man bland annat beaktar det 

undandragna beloppets storlek. 

6.3.2 Finland 

I Finland kan den skattskyldige sanktioneras administrativt genom skatteför-

höjning för det fallet att han inte har uppfyllt sin deklarationsskyldighet.126 

Grunderna för påförande av skatteförhöjning återfinns i flertalet olika skattela-

gar. I Finland är det Skatteförvaltningen som beslutar om skatteförhöjning och 

beslutet meddelas inom samma tid som för själva beskattningsbeslutet. Skatte-

förhöjning vid inkomstbeskattning kan påföras i olika nivåer beroende på hur 

                                                 

124 SOU 2013:62, s. 180 f. 
125 SOU 2013:62, s. 181 f. 
126 SOU 2013:62, s. 188 f. 
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klandervärt brottet anses vara. Detsamma gäller för skatteförhöjning vid mer-

värdesskatt. Den skattskyldige kan även påföras straffrättsliga sanktioner för 

det fall att han har lämnat oriktig uppgift eller försummat sin deklarationsskyl-

dighet.127 

 

I Finland ligger det för närvarande en proposition hos riksdagen rörande förbud 

mot dubbelbestraffning.128 Propositionen behandlar olika förslag om vilka lag-

stiftningsåtgärder som bör vidtas för att någon dubbelbestraffning inte ska ske. 

I propositionen föreslås det att skatteförhöjningen ska påföras genom ett sär-

skilt beslut. I regel ska dock skatteförhöjningen fortsättningsvis påföras i sam-

band med beskattningsbeslutet, förutsatt att det inte föreligger någon brotts-

misstanke. Skattemyndigheten ska emellertid ges en möjlighet att avstå från att 

påföra skatteförhöjning i samband med beskattningsbeslutet för det fall att gär-

ningen eventuellt kan leda till en anmälan om misstanke om brott. Skatteför-

höjningen kan sedan påföras i ett senare skede genom ett särskilt beslut. Om 

myndigheten anser att ett ärende inte ska anmälas till åklagare, har myndighet-

en ett år på sig att påföra skatteförhöjning genom särskilt beslut från det att 

beskattningsbeslutet fattats. Ett påförande av skatteförhöjning förhindrar myn-

digheten från att därefter anmäla misstanke om brott.  

 

Om myndigheten istället väljer att anmäla på grund av misstanke om brott, 

påförs ingen skatteförhöjning.129 Om förundersökningen emellertid avslutas 

eller aldrig genomförs alternativt om åklagaren beslutar om åtalseftergift eller 

återkallar åtalet, kan skatteförhöjning påföras genom särskilt beslut. Om åkla-

garen eller förundersökningsmyndigheten anser att en administrativ sanktion är 

tillräcklig för överträdelsen i fråga, kan även i detta fall skatteförhöjning påfö-

ras efter anmälan om misstanke om brott. 

                                                 

127 SOU 2013:62, s. 190. 
128 SOU 2013:62, s. 191 f. 
129 SOU 2013:62, s. 193 f. 
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6.4 En analys av rimliga lagstiftningsåtgärder 

RIS-utredningens förslag har baserats på de direktiv som har givits utredning-

en. I min analys har jag möjlighet att utvärdera åtgärder utan att vara tvungen 

att ta hänsyn till några direktiv, varför jag tillåts göra en mer fri bedömning. 

 

RIS-utredningen förespråkar ett nytt system där båda sanktionerna samlas un-

der allmän domstol. Detta alternativ tillsammans med vägvalssystemet som 

RIS-utredningen också analyserar, måste anses vara de mest rimliga alternati-

ven för att komma till rätta med problemen. Ytterligare ett alternativ skulle 

kunna vara att slopa skattetillägget. I direktiven till RIS-utredningen fastställ-

des att man hade för avsikt att behålla skattetilläggen och att ett slopande av 

skattetillägget inte var aktuellt. Det finns givetvis starka offentligfinansiella 

incitament för att behålla skattetillägget eftersom detta genererar stora intäkter 

för staten årligen. Förutom de offentligfinansiella incitamenten finns det även 

andra orsaker till att ett slopande inte skulle vara en bra lösning. Ett system 

med endast skattebrott att tillgå har visat sig vara långt ifrån optimalt. I förarbe-

tena vid införandet av skattetillägg har viktiga problem med det dåvarande sy-

stemet med endast en sanktion, belysts. Problemen som beskrevs, bland annat 

gällande brist i effektivitet, likformighet och systematik, måste anses vara så 

allvarliga att det inte är aktuellt att återgå till detta system. 

 

Vad gäller frågan om vilket av de båda övriga alternativen som är mest lämp-

ligt är valet inte lika självklart. Likt vad jag ovan har beskrivit i samband med 

beskrivningen av RIS-utredningen, så är varken alternativ 1 eller 2 optimalt. 

Det i särklass största problemet med alternativ 1 är att lika fall riskerar att be-

handlas olika. Denna situation uppkommer när de materiella förutsättningarna 

för uttagande av skattetillägg föreligger, men den skattskyldiges oriktiga upp-

gift lämnas helt utan sanktion till följd av att personen frias i en brottmålsrätte-

gång och ärendet därmed inte kan återgå till SKV. Om domstolen anser att 

brott inte har begåtts, skulle det således kunna vara mer förmånligt för den 

skattskyldige att åtalas än att påföras skattetillägg direkt. 
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Det finns för övrigt ett flertal fördelar med alternativ 1 framför alternativ 2. Vid 

alternativ 1 skulle beslutsordningen som gäller idag kunna bibehållas. Även 

prövningen av de båda sanktionerna skulle bestå som den ser ut idag och några 

problem med att blanda olika processrättsliga principer i ett och samma mål 

skulle härvid inte heller uppstå. Min uppfattning är det skulle krävas mindre 

ingripande lagstiftningsåtgärder för att införa alternativ 1 än att införa alterna-

tiv 2. Alternativ 2 framstår för övrigt som relativt komplicerat och svåröver-

blickbart för den enskilde. Vidare skulle alternativ 2 innebära att praxis skulle 

meddelas från såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol. Vad händer om 

allmän domstol respektive förvaltningsdomstol har olika uppfattningar i frå-

gan? Vilken praxis ska ges företräde? Den uppenbara risken är givetvis att 

rättsläget riskerar att bli oklart.  

 

Såväl Leidhammar som Simon-Almendal och Nyquist förespråkar i sina sär-

skilda yttranden att beviskravet för skattetillägg bör höjas till samma nivå som 

vad gäller för brottmål. Simon-Almendal och Nyquist förespråkar vidare att det 

bör införas ett subjektivt rekvisit avseende skattetillägget. Likt vad som ovan 

anförts, måste dessa förslag anses stärka rättssäkerheten och säkerställa det 

svenska systemets förenlighet med EKMR. En intressant fråga som uppkom-

mer härvid är vilka effekter dessa åtgärder skulle få för respektive lösningsal-

ternativ. Om det subjektiva rekvisitet samt beviskravet blir detsamma för såväl 

skattebrott som skattetillägg, kan det påstås att skillnaderna mellan de båda 

sanktionerna i stora delar suddas ut. Fortsättningsvis kommer ju dock olika 

materiella regler att gälla för vardera sanktionen. 

 

Om beviskravet för skattetillägg skulle höjas och ett subjektivt rekvisit införas, 

skulle en rad nya spörsmål aktualiseras. Skulle SKV fortsättningsvis kunna 

påföra skattetillägg och därmed även pröva det subjektiva rekvisitet? Skulle 

SKV vid en sådan ordning ta ställning till om huruvida beviskravet ”utom rim-

ligt tvivel” är uppfyllt?  Det kan antas att det är nödvändigt med förstärkt kom-

petens hos verket för att kunna ta ställning i dessa frågor. Det skulle kunna 

tänkas ske genom att åklagare skulle bistå verket, antingen genom myndighets-

samarbete eller genom att åklagare skulle anställas hos SKV.  
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Om föreslagna förändringar genomförs, beträffande beviskravet och det sub-

jektiva rekvisitet, vore förutsättningarna för att analysera genomförandet av 

alternativ 1 delvis annorlunda. Det största problemet vid alternativ 1 är att lika 

fall kunde komma att behandlas olika. Detta problem torde minska i och med 

att skillnaderna mellan sanktionerna skulle minska. Om det föreligger exakt 

samma förutsättningar för att påföra skattetillägg som att döma för skattebrott, 

är problemet med att en skattskyldig som kunde ha påförts skattetillägg men 

blivit friad i brottmålsprocessen och därmed inte drabbats av någon sanktion, 

löst.  

 

Vid en jämförelse mellan alternativ 1 och 2, skulle nu alternativ 1 framstå som 

det mer rimliga. De största dubierna kring alternativ 1 skulle minimeras. Till 

det kommer att alternativ 1 innebär mindre ingripande åtgärder än vad alterna-

tiv 2 gör. Alternativ 1 innebär emellertid fortfarande att den skattskyldige end-

ast kan påföras en enda sanktion till skillnad från alternativ 2, där den skatt-

skyldige kan påföras två sanktioner. Likt mitt resonemang ovan, anser jag att 

det inte finns något egenvärde i att alltid ha möjlighet att påföra en skatterätts-

lig sanktion. Istället bör det vara möjligt att uppnå en väl avvägd sanktion ge-

nom en justering av straffskalan för skattebrott. Ett ytterligare alternativ är att 

följa Norges exempel och justera bötesbeloppet utifrån att personen ej påförts 

något skattetillägg. På detta sätt skulle sanktionen bli tillräckligt skarp och de 

offentligfinansiella förlusterna skulle minimeras.  

 

Det är även intressant att analysera vilka andra effekter ett införande av ett sub-

jektivt rekvisit skulle kunna leda till. Det kan tänkas att benägenheten att dekla-

rera riktigt skulle sjunka bland de skattskyldiga. Det får antas att många av de 

skattskyldiga anser att det är viktigt att lämna in en riktig deklaration i syfte att 

undgå sanktion. Ett införande av ett subjektivt rekvisit skulle innebära att det 

blir svårare att påföra skattetillägg vid ett lämnande av oriktig uppgift. Å andra 

sidan är kravet för den lägsta graden för uppsåt, likgiltighetsuppsåt, lågt ställt. 

Om den skattskyldige är likgiltig inför risken att lämna en oriktig uppgift så 

torde detta räcka för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Således bör det fortsätt-
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ningsvis föreligga samma incitament för den skattskyldige att avge en korrekt 

deklaration. 
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7. SAMMANFATTANDE KAPITEL 

Det svenska skatterättsliga sanktionssystemet med dubbla sanktioner behöver 

genomgå förändringar för att bli förenligt med Sveriges internationella åtagan-

den. Detta faktum har enligt vissa sakkunniga stått klart sedan 2009 i samband 

med att Europadomstolen meddelade sin dom i fallet Zolotukhin. EU-

domstolens dom i fallet Åkerberg-Fransson kan konstateras ha fått större på-

verkan på det svenska systemet än vad Europadomstolens praxis har fått.  

 

Junidomen innebär att HD har ålagt ett förändrat synsätt och det svenska skat-

terättsliga sanktionssystemet får underkänt. Junidomen har emellertid inte gett 

svar på alla frågor, utan även nya frågeställningar har aktualiserats. HD har i 

sitt avgörande från juli gett viss vägledning vad gäller frågan om resning men 

vissa aspekter kvarstår fortfarande på denna punkt. Kommer HFD att komma 

fram till att det är möjligt med resning för de fall att skattetillägg är den första 

sanktionen som har påförts? Hur kommer eventuella skadestånd att hanteras? 

Kommer skadeståndet att se olika ut beroende på vilket av förfarandena som 

angrips? I nuläget finns det inga svar på dessa frågor men förhoppningsvis 

kommer dessa frågor behandlas och få svar i framtida praxis. 

 

De lagstiftningsåtgärder som i dagsläget ligger närmast till hands är de som 

RIS-utredningen föreslår i sin utredning. Således är det troligt att det fortsätt-

ningsvis kommer att vara möjligt för staten att påföra dubbla sanktioner i vissa 

fall. De dubbla sanktionerna kommer dock enligt förslaget att påföras i en sam-

lad process i allmän domstol. Förslaget är ingalunda fritt från problem och in-

nebär dessutom relativt omfattande förändringar av det nuvarande systemet. 

Andra lösningsförslag är inte heller problemfria, vilket har belysts ovan. Givet 

de direktiv som regeringen har gett utredningen är RIS-utredningens föreslagna 

lösning kanske den bästa. Direktivens rimlighet och relevans kan å sin sida 

ifrågasättas.130 Vid en bedömning med bortseende från givna direktiv, kanske 

en bättre och relevantare lösning på problemet kunde uppnås. 

                                                 

130 I de särskilda yttrandena i RIS-utredningen framhåller Simon-Almendal och Nyquist att 

direktiven har begränsat utredningen vad gäller vissa frågor. Se s. 520 ff. i 2013:62. 
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