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Sammanfattning	  
	  
I detta arbete har Skatteverkets utredningsskyldighet enligt 40 kap. 1 § SFL 

utretts. Arbetet har avsett att granska hur långt Skatteverkets utredningsskyl-

dighet sträcker sig och hur denna utredningsskyldighet påverkas av den skatt-

skyldiges uppgiftsplikt. Arbetet har därutöver åsyftat att på ett övergripande 

plan diskutera ifall grundläggande rättigheter så som rätten till den personliga 

integriteten och den s.k. objektivitetsprincipen sätter en yttersta gräns för hur 

långt Skatteverkets utredning får sträcka sig.  

 

I sammanfattande drag kan konstateras att Skatteverkets utredningsskyldighet 

är olika långtgående i olika fall och huvudsakligen beror på ett antal faktorer. 

Bland annat påverkas utredningsskyldigheten av målets gynnande alternativt 

betungande karaktär, processekonomiska skäl, målets initiativtagare och rätts-

säkerhetsskäl. I mål om skattetillägg och efterbeskattning är utredningsskyl-

digheten som mest omfattande. Skatteverkets utredningsskyldighet påverkas 

även av hur väl den skattskyldige uppfyllt sin uppgiftsplikt. Har den skattskyl-

dige lämnat alla uppgifter som behövs för en korrekt skatteföring är utred-

ningsskyldigheten väldigt begränsad. Föreligger istället oriktiga uppgifter ställs 

höga krav på Skatteverkets utredning, detta bland annat av rättssäkerhetsskäl. 

Om den skattskyldige slutligen har lämnat motstridiga, ofullständiga, otydliga 

eller på annat sätt ”tillräckliga” uppgifter ställs även här stora krav på Skatte-

verkets utredning. Det sistnämnda fallet är det som Skatteverket benämnt den 

särskilda utredningsskyldigheten.   

 

När Skatteverket utreder ärenden måste de beakta utredningsskyldigheten som 

en del i ett större regelverk. De bör därför bland annat beakta rätten till den 

personliga integriteten och den s.k. objektivitetsprincipen. Om det skulle visa 

sig att en viss åtgärd eller en viss utredningsmetod under Skatteverkets utred-

ning innebär en kränkning av någon av dessa rättigheter eller principer bör 

utredning inte vidtas eller i vart fall föras i annan riktning. Detta aktualiseras i 

synnerhet då Skatteverket utreder ärenden med hjälp av moderna utrednings-

metoder så som sökande av information på sociala medier, bloggar och andra 

internetsidor. Det bör beaktas att rätten till den personliga integriteten och ob-



 

jektivitetsprincipen inte bara sätter en yttersta gräns för hur långt utredningen 

får sträcka sig utöver den skyldighet som åläggs enligt lag, utan även kan be-

gränsa den utredningsskyldighet som åläggs enligt lag. Med andra ord bör 

principerna tillerkännas företräde framför utredningsskyldigheten enligt 40 

kap. 1 SFL.  
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1. Inledning	  

1.1. Bakgrund	  
 

Enligt den på 1700-talet levande amerikanske politikern Benjamin Franklin 

fanns det endast två skyldigheter i livet – döden och skyldigheten att betala 

skatt. Franklins uttalande framställer skyldigheten att betala skatt som en yt-

terst betungande omständighet. Det är just på detta sätt skyldigheten att betala 

skatt upplevs i dagens samhälle, nämligen som ytterst betungande och tving-

ande. 

 

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för skatteinförseln i landet. Som 

ett verktyg till hjälp för en korrekt skatteföring är alla skattskyldiga förpliktade 

att lämna deklarationer varje år. Det ankommer på Skatteverket att i enlighet 

med sin utredningsskyldighet i 40 kap. 1 § SFL utreda den skattskyldiges läm-

nade uppgifter och övriga omständigheter för att på så sätt fatta korrekta beslut 

om skatt. Har den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter kan Skatteverket t.ex. 

fatta beslut om efterbeskattning och skattetillägg. Skattetillägget utgör en 

straffavgift för oriktigt lämnade uppgifter och betraktas som en straffrättslig 

sanktion som utgör en alternativ påföljd till skattebrotten i SBL. Förekomsten 

av en påföljd som skattetillägg på skatterättens område stärker bilden av skatt- 

och deklarationsskyldigheten som betungande omständigheter.  

 

Trots skatterättens betungande karaktär och konsekvensen av vilka uppgifter 

den skattskyldige lämnar och hur dessa hanteras, saknas ett utarbetat regelverk 

beträffande Skatteverkets utredningsskyldighet. Det saknas närmare vägled-

ning om hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet sträcker sig och vilka 

faktorer som kan få inverkan för dess omfattning. I praxis har Skatteverkets 

utredningsskyldighet främst behandlats i samband med frågan om den skatt-

skyldige har lämnat en oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL och därigenom 

kan påföras skattetillägg eller inte.  Dessa avgöranden ger dock endast vägled-

ning för Skatteverkets utredningsskyldighet i ett antal begränsade situationer 

och ger t.ex. ingen vägledning i frågan om utredningsskyldighetens omfattning 

när saken inte rör skattetillägg. Avsaknaden av närmare regler om Skattever-
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kets utredningsskyldighet får anses mindre tillfredställande. På ett betungande 

område som skatterätten bör krävas tydligare regler om hur långt Skatteverket 

ska utreda ärenden men även hur långt Skatteverket får utreda ärenden för att 

avgöra om den skattskyldige uppfyllt den ena av livets två skyldigheter – skyl-

digheten att betala skatt. 

1.2. Syfte	  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur långt Skatteverkets utredningsskyldig-

het sträcker sig i tre utvalda situationer samt undersöka förhållandet mellan 

Skatteverkets utredningsskyldighet och den skattskyldiges uppgiftsplikt i dessa 

situationer. Syftet är slutligen att diskutera ifall användningen av moderna ut-

redningsmetoder och de objektivitets- och integritetsaspekter som då aktuali-

seras kan komma att sätta en yttersta gräns för hur långt Skatteverket får eller 

bör utreda ärenden under det ordinarie förfarandet och under efterbeskattnings- 

eller skattetilläggsförfarandet. Den avslutande diskussionen ämnar enbart sätta 

utredningsskyldigheten i ett större sammanhang.  

 

De tre utvalda situationerna som kommer att granskas är baserade på hur den 

skattskyldige uppfyllt sin uppgiftsplikt. De utvalda situationerna utgör: 

 

-‐ Alla uppgifter lämnade 

-‐ Oriktiga uppgifter lämnade 

-‐ Motstridiga, ofullständiga, otydliga eller på annat sätt ”tillräckliga” 

uppgifter lämnade 

1.3. Metod	  och	  material	  
 
Den metod som tillämpats i denna framställning är den rättsdogmatiska meto-

den. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att söka svar på en problemställ-

ning i de allmänt accepterade rättskällorna, d.v.s. lagstiftning, rättspraxis, för-

arbeten och den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen.1 Med utgångspunkt i 

den rättsdogmatiska metoden har arbetet inletts med en granskning av de lagar 

i SFL som reglerar utredningsansvaret för Skatteverket. Eftersom Skatteverkets 

utredningsskyldighet är direkt kopplat till den skattskyldiges uppgiftsplikt har 
                                                
1 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Lund, 2013, s. 21, 23. 
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det varit en nödvändig förutsättning att även granska uppgiftsplikten och dess 

regelverk i SFL. Efter en granskning av Skatteverkets uppgiftsplikt har i hu-

vudsak tre typsituationer urskilts. Dessa utgör situationerna då alla uppgifter är 

lämnade, oriktiga uppgifter är lämnade eller då motstridiga, ofullständiga, 

otydliga eller på annat sätt ”tillräckliga” uppgifter är lämnade. Eftersom att 

dessa situationer tycks få olika inverkan för omfattningen av just Skatteverkets 

utredningsskyldighet är det dessa typsituationer som använts som grund för 

den fortsatta granskningen av Skatteverkets utredningsskyldighet i kapitel 4.  

 

Som komplement till de knapphändiga reglerna i SFL har förarbeten, praxis 

från HFD och doktrin studerats, för att på så sätt ge en heltäckande bild av gäl-

lande rätt på området.  

 

Förutom lagstiftning har de mest användbara källorna i framställningen varit 

förarbetena till SFL, TL, GTL och FPL. Därutöver har Skatteprocessen av Ka-

rin Almgren och Börje Leidhammar och Skatteanpassade transaktioner och 

skattebrott av Teresa Simon Almendal använts kontinuerligt. Övriga källor har 

nyttjats som komplement till de primärt använda källorna. 

 

För att granska sådana områden där varken lagstiftning, förarbeten, praxis eller 

doktrin lämnar vägledning har Skatteverkets icke bindande riktlinjer och all-

männa råd granskats. Sådana källor utgör soft law.2  Dessa källor har främst 

använts vid granskningen av Skatteverkets moderna utredningsmetoder. 

1.4. Avgränsningar	  
 
Arbetet med att granska Skatteverkets utredningsskyldighet och dess räckvidd 

är ett omfattande arbete som måste avgränsas i viss mån. Det är av denna an-

ledning som arbetet avgränsats till att endast avse tre olika situationer, vilka 

tidigare framgått. Ytterligare en tänkbar situation är fallet då den skattskyldige 

överhuvudtaget inte deklarerar och utgör föremål för skönsbeskattning. Ef-

tersom det här saknas uppgifter att utreda, blir problematiken något annorlunda 

                                                
2Wahlgren, Peter, Lagstiftning – Problem, teknik, möjligheter, Vällingby, 2008, s. 64. 



 5 

än de tre valda situationerna. Arbetet har därför inte behandlat denna typsituat-

ion.  

 

Arbetet har vidare diskuterat risken att den skattskyldige drabbas av skattetill-

lägg och efterbeskattning utan hänsyn till de subjektiva rekvisiten som kan 

befria den skattskyldige från efterbeskattning eller skattetillägg. Dessa åter-

finns i 51 och 66 kap.  SFL och kommer inte att behandlas i denna framställ-

ning.  

 

När arbetet går in på begränsningar i Skatteverkets utredningsskyldighet kom-

mer enbart den eventuella begränsningen som ligger i användningen av moder-

na utredningsmetoder att granskas. 3  Skatteverkets mer traditionella utred-

ningsmetoder som t.ex. föreläggande och revision eller andra begränsande fak-

torer kommer inte att behandlas närmare i detta arbete.  

 

Slutligen ska enbart nämnas att arbetet av naturliga skäl inte kommer att gå in 

på skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna i större mån än vad som behövs 

för att fastställa Skatteverkets utredningsskyldighet.  

1.5. Disposition	  
 
Den skattskyldiges uppgiftsplikt föregår egentligen Skatteverkets utrednings-

skyldighet. Trots detta har dispositionen i detta arbete utformats med ambition-

en att uppnå tyngdpunkt på Skatteverkets utredningsskyldighet. Av denna an-

ledning beskrivs Skatteverkets utredningsskyldighet i ett inledande kapitel (2). 

Framställningen i detta kapitel har dock hållits på en mer övergripande nivå. I 

det följande kapitlet (3) kommer den skattskyldiges uppgiftsplikt, som är nära 

kopplat till Skatteverkets utredningsskyldighet, att granskas på ett övergripande 

sätt.  I ett analytiskt kapitel (4) kommer Skatteverkets utredningsskyldighet och 

den skattskyldiges uppgiftsplikt att ställas mot varandra för att besvara frågan 

om hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet sträcker sig i tre valda typsi-

tuationer och hur förhållandet mellan utredningsskyldigheten och uppgiftsplik-

ten är. Först i detta kapitel uppstår möjligheten att dra en närmare slutsats om 

                                                
3 Se avsnitt 1.6. för förklaring av begreppet moderna utredningsmetoder. 
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hur långt Skatteverket ska utreda ärenden och vad tillräcklig utredning verklig-

en innebär.  

 

I följande kapitel (5) kommer granskas ifall moderna utredningsmetoder och de 

integritetsskäl och objektivitetsskäl som då aktualiseras sätter en yttersta gräns 

för hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet sträcker sig. Först här kommer 

frågan om hur långt Skatteverket egentligen får utreda ärenden besvaras. I ett 

avslutande kapitel (6) ges läsaren avslutande kommentarer samt funderingar 

över frågor som kvarstår obesvarade och som kan vara intressanta för vidare 

utredning. 

 
För att underlätta läsningen i ett arbete på ett tämligen komplext område kom-

mer varje kapitel att inledas med ett inledande avsnitt och avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt med egna reflektioner. Genom det inledande avsnittet 

ges läsaren en överblick över dispositionen i kapitlet, det specifika syftet och 

vilka slutsatser som kan väntas. Genom det sammanfattande avsnittet får läsa-

ren en påminnelse om det viktiga som bör bäras med i följande kapitel. Det 

sammanfattande avsnittet varvas med egna reflektioner.  

1.6. Terminologi	  
 
Den terminologi som använts i detta arbete motsvarar i princip den terminologi 

som vanligen nyttjas inom skatterättsliga framställningar.   

 

Den utredningsskyldighet som åsyftas är den utredningsskyldighet som följer 

direkt av 40 kap. 1 § SFL och som utgör ett led i officialprincipen. Denna ut-

redningsskyldighet kallas av Skatteverket för den allmänna utredningsskyldig-

heten. Såvitt inget annat nämns så är det denna utredningsskyldighet som vi-

dare benämns ”utredningsskyldighet” i denna framställning.  

 

Med moderna utredningsmetoder åsyftas vissa av de moderna utredningsme-

toder som Skatteverket använder sig av i sin utredning, närmare bestämt sö-

kande av information på sociala nätverk, bloggar och övriga internetsidor.  
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Läsaren bör beakta att skattemyndigheterna numera utgör Skatteverket och att 

Regeringsrätten numera utgör Högsta förvaltningsdomstolen. För att undvika 

inkonsekvens kommer Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen konse-

kvent att användas. För att undvika inkonsekvens kommer även begreppet orik-

tig uppgift konsekvent att användas, trots att vissa rättsfall egentligen avser 

begreppet oriktigt meddelande, som användes i GTL. Begreppen har samma 

innebörd och det saknas därför skäl att göra en distinktion.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Prop. 2002/03:106 s. 51. 
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2. Skatteverkets	  utredningsskyldighet	  

2.1. Inledning	  
 
Skatteverket är tillsammans med övriga myndigheter förpliktat att följa den s.k. 

officialprincipen. Officialprincipen är en grundläggande förvaltningsrättslig 

princip som avser att verka till förmån för den enskildes rättssäkerhet och som 

innebär en skyldighet för myndigheter att vidta utredning i ärenden och mål.5 

Officialprincipen framgår inte uttryckligen av FL men anses ändå gälla, dels 

med stöd av reglerna i 4 och 7 §§ FL, dels analogt med stöd av 8 § FPL som 

reglerar utredningsansvaret för förvaltningsdomstolar.6  

 

Utöver de generella bestämmelserna om officialprincipen är Skatteverket även 

skyldigt att utreda ärenden enligt 40 kap. 1 § SFL.  

 

Syftet med detta kapitel är att utreda innebörden av Skatteverkets utrednings-

skyldighet. Inledningsvis ska därför utredningsskyldigheten enligt 40 kap. 1 § 

SFL klarläggas. Med hänsyn till att Skatteverket även omfattas av de generella 

stadgandena om utredningsskyldighet i FL och FPL kommer även dessa att 

undersökas. Vidare kommer innebörden av den s.k. särskilda utredningsskyl-

digheten att redogöras för. I slutet av kapitlet återfinns ett sammanfattande av-

snitt med egna reflektioner. 

2.2. Skatteverkets	  utredningsskyldighet	  enligt	  SFL	  
 

Skatteverket ska enligt 40 kap. 1 § SFL se till att ärenden blir ”tillräckligt ut-

redda”. Här ska Skatteverket genom att beakta allt material som finns tillgäng-

ligt klarlägga faktiska förhållanden.7 Skatteverket är i denna del av utredningen 

inte bundet till några särskilda typer av handlingar utan kan t.ex. granska upp-

gifter i kringliggande material.8  

 

Vad som utgör tillräcklig utredning är inte närmare klarlagt i förarbeten eller 

praxis och kan därför göras till föremål för diskussion. Syftet med kravet på 
                                                
5 Prop. 1985/86:80 s. 11, prop. 2010/11:165 s. 409. 
6 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, Mölnlycke, 2012, s. 83. 
7 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 18. 
8 SKV 231, utgåva 2, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 30.	  
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tillräcklig utredning är att uppnå ett materiellt riktigt avgörande. 9  Kravet 

hänger även samman med ambitionen att större delen av utredningen ska vara 

färdigställd i första instans, d.v.s. innan målet når domstol, detta som ett led i 

instansordningens princip.10 Denna huvudregel bör enligt propositionen till TL 

dock inte drivas allt för långt och dess räckvidd ska begränsas av Skatteverkets 

resurser samt sakens natur. Om utredningen blir omfattande och tidsödande 

kan även behov att beakta den enskildes rättssäkerhet uppstå.11  

 

Förarbetsuttalandena innebär att utredningsansvarets räckvidd till stor del blir 

beroende av vad det är för typ av beslut som Skatteverket ska fatta. Exempelvis 

får Skatteverket enligt 66 kap. 4 § SFL underlåta att besluta om omprövning 

som avser mindre belopp, om den som beslutet avser varken har begärt om-

prövning eller överklagat. Denna regel föranleds av processekonomiska skäl. 

Om det är en fråga om efterbeskattning och skattetillägg finns dock behov av 

att beakta rättssäkerheten för den skattskyldige och höga krav ställs därför på 

Skatteverkets utredning. Detsamma gäller för ärenden om omprövning till den 

skattskyldiges nackdel. När det gäller frågor om avdrag får det istället anses 

ankomma på den skattskyldige att stå för större delen av utredningen.12 

2.3. Utredningsskyldighet	  enligt	  FL	  

2.3.1. Inledning	  
 
Av regeln i 40 kap. 1 § SFL framgår inte vad kravet på tillräcklig utredning 

innebär. Vidare är begreppet knapphändigt reglerat i förarbeten, praxis och 

doktrin. För att kunna bestämma innebörden av begreppet tillräcklig utredning 

och därigenom fastslå Skatteverkets utredningsskyldighet, måste reglerna i FL 

granskas. Regeln i 40 kap. 1 § SFL ska således ses i ljuset av reglerna i 4 och 7 

§§ FL. 

2.3.2. 4	  §	  FL	  
 
Regeln i 4 § FL avser främst myndigheters serviceplikt och innebär att myn-

digheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd eller annan hjälp till enskilda 
                                                
9 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 18. 
10 Prop. 1989/90:74 s. 283 f., prop. 2010/11:165 s. 409. 
11 Prop. 1989/90:74 s. 283 f. 
12 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
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i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Regeln innebär även att 

myndigheter ska ta initiativ till ytterligare utredning om det behövs. 13 Utred-

ningsansvaret sträcker sig inte så långt att myndigheten själv måste föra utred-

ningen, men myndigheten ska leda utredningen och se till att nödvändigt 

material kommer in.14 

 

Vad som ligger i att myndigheten ska leda utredningen och se till att nödvän-

digt material kommer in beror även här på ärendets natur. Om det allmänna 

tagit initiativet till ett ärende får det anses ankomma på dem att föra utredning-

en, oavsett om ärendet förs till den enskildes fördel eller nackdel.15 Utöver 

denna skyldighet bör myndigheterna även ansvara för utredningen i ärenden 

som förs i det allmännas intresse. Dylika förfaranden präglas således starkt av 

officialprincipen.16  

 

I RÅ 2006 ref. 15 ansåg HFD att Skatteverket inte hade vidtagit tillräckligt med 

utredning, när de utan att självmant inhämta utredning avslagit en persons be-

gäran om undanröjande av avgift till ett registrerat trossamfund. Kvinnan i det 

aktuella fallet hävdade att hon inte längre var medlem i trossamfundet och 

Skatteverket förelade henne att inkomma med intyg till styrkande av detta. När 

kvinnan underlät att inkomma med intyg lämnade Skatteverket hennes begäran 

utan bifall. HFD undanröjde beslutet och återförvisade det till Skatteverket. 

HFD menade att avgifterna skulle behandlas som skatter och att deras ingri-

pande karaktär innebar att Skatteverket skulle ha kompletterat utredningen på 

egen hand. Det faktum att det var Skatteverket som initierat ärendet skulle även 

tillmätas vikt. 

2.3.3. 7	  §	  FL	  
 

Enligt 7 § FL ska myndigheter som ett led i sin utredningsskyldighet beakta 

möjligheten att inhämta yttranden eller upplysningar från andra myndigheter. 

                                                
13 Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteförfarandelagen (1 januari 2014, Zeteo), 
kommentaren till 40 kap. 1 §.  
14 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen (31 maj 2010, Zeteo), kom-
mentaren till 4 §.  
15 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen (31 maj 2010, Zeteo), kom-
mentaren till 4 §. 
16 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, Mölnlycke, 2012, s. 79 f. 
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Avgörande för om det är det allmänna eller den enskilde som ska inhämta upp-

lysningarna är även här ärendets art och vem som initierat ärendet.17 Även pro-

cessekonomiska skäl kan motivera att det är myndigheten som ska inhämta 

sådana upplysningar.18 

 

Utöver detta anges i paragrafen att mål, där den enskilde är part, ska handläg-

gas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Denna regel gäller även för Skatteverkets hantering av skatteärenden och ger 

stöd åt regeln om att Skatteverket får underlåta att fatta beslut och utreda ären-

den om obetydliga belopp.19 

2.4. Utredningsskyldighet	  enligt	  FPL	  

2.4.1. Inledning	  
 

Eftersom det finns en ambition om att en större del av utredningen ska vara 

färdigställd redan i första instans, d.v.s. hos förvaltningsmyndigheten, är det av 

naturliga skäl viktigt att de krav som ställs på förvaltningsdomstolars utredning 

uppfylls redan hos myndigheten.20 Regeln i 8 § FPL, som reglerar förvalt-

ningsdomstolarnas utredningsskyldighet, ska därför tillämpas analogt på Skat-

teverkets utredningsskyldighet.21 

 

Enligt 8 § FPL ska rätten ”tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver”. Regeln berör den för processrätten gemensamma frågeställningen om 

och i sådana fall hur domstolen ska bedriva materiell processledning och even-

tuellt berika processmaterialet.22 För Skatteverkets del blir det här av intresse 

att undersöka hur långt skyldigheten för rätten eller myndigheten att företa ut-

redning sträcker sig. 
                                                
17 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen (31 maj 2010, Zeteo) kommen-
taren till 7 §. 
18 Jfr.  von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål – Ändring av talan och anslu-
tande frågor, Vällingby, 2009, s. 243. 
19 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 54. 
20 Edelstam, Gunilla, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet – En rättssäker-
hetsstudie, Stockholm, 1995, s. 109. 
21 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, Mölnlycke, 2012, s. 83, 
Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteförfarandelagen (1 januari 2014, Zeteo), 
kommentaren till 40 kap. 1 §. 
22 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §.  



 12 

 

Även om det enligt förarbetena till regeln är domstolen som bär huvudansvaret 

för utredningen, innebär detta inte en fullständig utredningsplikt.23 Istället ska 

domstolen enbart se till att utredningen är fullgod. 24 I begreppet fullgod ligger 

att utredningen ska vara tillräcklig för att ett beslut ska kunna fattas. Domstolen 

behöver med andra ord inte föra utredning i syfte att nå ett särskilt resultat som 

den enskilde vill uppnå. Har utredningen väl förts på ett sådant sätt att ett be-

slut kan fattas på korrekt underlag, är det den part som bär bevisbördan för en 

viss omständighet som får stå risken för eventuell brist i bevisningen.25 När 

utredningen kan anses fullgod tar således bevisbördereglerna över.26 

 

Frågan som återstår att besvara är således när utredningen kan anses vara full-

god och klar för avgörande. För att avgöra denna fråga ska bestämmelserna i 

den materiella lagstiftningen beaktas. De allmänna och enskilda intressen som 

aktualiseras samt tyngden av dessa påverkar också utredningsskyldigheten.27 

Utredningsskyldighetens räckvidd beror således huvudsakligen på målets be-

skaffenhet.28 I det ligger att både målets materiella karaktär och partsförhål-

landena ska beaktas.29  

2.4.2. Målets	  materiella	  karaktär	  
 

Med målets materiella karaktär avses vad målet gäller i sak. Här får målets 

betydelse stort inflytande. Ett lämpligt sätt att undersöka målets betydelse är att 

granska ifall ärendet innebär ett gynnande eller betungande beslut för den en-

skilde. Om det rör sig om betungande beslut för den enskilde är Skatteverkets 

utredningsskyldighet långtgående.30  

                                                
23 Prop. 1971:30 s. 529 ff., Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningspro-
cesslagen (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 8 §. 
24 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §. 
25 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §. 
26 Tidpunkten för när utredningen är att anse som fullgod beror på målets beskaffen-
het, se 2.4.2. – 2.4.4.  
27 Prop. 2012/13:45 s. 114. 
28 Prop. 1971:30 s. 529, RÅ 1990 ref. 94. 
29 Prop. 2012/13:45 s. 113. 
30 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §. 
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Det är oklart om beviskravet för ett visst mål ska anses ingå i målets materiella 

karaktär och således ska kunna läggas till grund för utredningsskyldighetens 

räckvidd. Det saknas rättspraxis som tyder på att det skulle kunna finnas något 

sådant samband mellan beviskravet och utredningsskyldigheten. Det tycks sna-

rare vara så att beviskravet i sig inte har någon betydelse för utredningsskyl-

dighetens omfattning.31 

 

Det faktum att målet förs i starka allmänna intressen anses innebära en större 

utredningsskyldighet för domstolen. Exempel på mål i allmänna intressen är 

sådana som rör ingripande mot ordningsstörande beteenden, olovligt byggande 

och olämpliga bilförare.32 Det finns även situationer där starka enskilda intres-

sen kan påverka utredningsskyldighetens räckvidd. Exempel på detta är mål 

om skattetillägg. I RÅ 1990 ref. 94 berördes t.ex. frågan om den skattskyldige 

fått del av beslut om skattetillägg eller inte och vem som skulle stå för utred-

ningen av denna fråga. HFD uttalade att det föreligger en relativt omfattande 

utredningsskyldighet på skatterätten och att varje osäkerhet skulle räknas till 

den skattskyldiges fördel.33 I förarbetena till TL uttalades dessutom att det 

inom skatterätten ska bedrivas materiell processledning för att klargöra vad 

saken gäller.34 

2.4.3. Partsförhållanden	  
 
Målets beskaffenhet och utredningsansvarets räckvidd påverkas även av parts-

förhållandena i målet.35 Inom skatterätten består parterna å ena sidan av Skat-

teverket och å andra sidan av en enskild part. I RÅ 2006 ref. 46 berördes frågan 

om förvaltningsdomstols utredningsskyldighet i ett mål avseende kostnad för 

boende i mål om avgift enligt SoL. HFD uttalade att styrkeförhållandena i må-

let mellan den enskilde parten och det allmänna skulle beaktas. Det ankom på 

                                                
31 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §. 
32 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, Mölnlycke, 2012, s. 80. 
33 Det bör dock beaktas att skatterätten vid denna tidpunkt var den enda förvaltnings-
process som betraktades som en tvåpartsprocess, se prop. 1995/96:22 s. 70. 
34 Prop. 1989/90:74 s. 375.  
35 Von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen (1 augusti 2014, 
Zeteo), kommentaren till 8 §. 
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domstolen att se till så att eventuella brister i utredningen inte gick utöver den 

enskilde. I de fall där brister i utredningen riskerar att gå ut över den enskilde 

parten torde domstolens ansvar således sträcka sig långt. Om bristerna istället 

kommer att gå ut över myndigheten ställs lägre krav för att utredningen ska 

anses fullgod.  

2.4.4.	   Utredningsskyldighet	  och	  bevisbördans	  placering	  
 
Det har redan nämnts att reglerna om bevisbördans placering tar över när ut-

redningen är att anse som fullgod. Det är dock tveksamt vilken betydelse be-

visbördans placering i målet har för frågan om utredningsskyldighetens räck-

vidd och om utredningen ska anses fullgod. Frågan är således om även bevis-

bördans placering, tillsammans med målets materiella karaktär och partsförhål-

landena, ska anses ingå i begreppet ”målets beskaffenhet”.  

 

Enligt Edelstam får bevisbördans placering viss betydelse för utredningsskyl-

dighetens omfattning. I mål där den enskilde bär bevisbördan och det kan antas 

att beslutet kommer att utfalla till partens fördel är utredningsskyldigheten 

mindre omfattande. Det anses tillräckligt att parten i sådana fall löper risken att 

drabbas av påföljd om de lämnade uppgifterna visar sig vara felaktiga och 

Skatteverket uppfyller beviskraven för skattetillägg. I sådana fall består myn-

dighetens utredningsskyldighet endast av enklare vägledning och frågor till 

parten. 36 Om det däremot föreligger starka stats- och samhällsintressen eller 

om det annars är viktigt med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet, till exem-

pel i fall där det kan antas att beslutet kommer utfalla till partens nackdel, är 

utredningsskyldigheten större trots att det är den enskilde som bär bevisbör-

dan.37 

 

Om det är myndigheten som har bevisbördan ska omfattningen av myndighet-

ens utredning med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet vara omfattande.  

                                                
36 Edelstam, Gunilla, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet – En rättssäker-
hetsstudie, Stockholm, 1995, s. 206 f. 
37 Edelstam, Gunilla, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet – En rättssäker-
hetsstudie, Stockholm, 1995, s. 208. 
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2.5. Skatteverkets	  särskilda	  utredningsskyldighet	  
 
Den utredningsskyldighet som hitintills redogjorts för har av Skatteverkets 

benämnts den allmänna utredningsskyldigheten och bör skiljas från den s.k. 

särskilda utredningsskyldigheten. 

 

Den särskilda utredningsskyldigheten har enbart betydelse för frågan om den 

skattskyldige kan efterbeskattas eller påföras skattetillägg. För att kunna vidta 

dessa åtgärder ställs nämligen enligt 49 kap. 4 § och 66 kap. 27 § SFL ett krav 

på att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift. 38 Begreppet oriktig uppgift 

definieras i 49 kap. 5 § SFL och ska enligt första stycket anses föreligga i de 

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

lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Även vilseledande eller 

förtigande av omständigheter kan anses vara en oriktig uppgift i lagens me-

ning.39  

 

Om den särskilda utredningsskyldigheten uppkommer så kan inte en oriktig 

uppgift anses ha lämnats och den skattskyldige ska inte efterbeskattas eller 

påföras skattetillägg. Istället anses den skattskyldige ha aktualiserat en fråge-

ställning som det ankommer på Skatteverket att utreda.40 Den särskilda utred-

ningsskyldigheten kan således användas som ett verktyg för att besvara frågan 

om den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift eller inte.  

2.6. Sammanfattande	  reflektioner	  
 

Skatteverket har en utredningsskyldighet i mål och ärenden. Denna utrednings-

skyldighet är mer eller mindre präglad av den s.k. officialprincipen. För att 

bestämma utredningsskyldighetens räckvidd ska regelverket i SFL och FL 

granskas. Eftersom det finns en ambition att utredningen ska vara färdigställd i 

första instans, d.v.s. redan hos Skatteverket, ska dessutom reglerna om förvalt-

ningsdomstolarnas utredningsskyldighet i FPL tillämpas analogt på Skattever-

kets utredning. I annat fall riskerar domstolen att anses brista i sin utredning 

om de inte på egen hand kompletterar utredningen. Kompletteras utredningen 

                                                
38 Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. för gränsen mellan oriktig uppgift och oriktigt yrkande. 
39 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
40 Prop. 2002/03:106 s. 51. 
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först under domstolsförfarandet riskerar detta i sin tur att utgöra ett brott mot 

instansordningens princip.  

 

I olika regelverk ställs oliklydande definitioner på när en myndighet ska anses 

ha uppfyllt sin utredningsskyldighet. De faktorer som påverkar utredningsskyl-

dighetens räckvidd är dock likalydande i samtliga regelverk. De sju faktorer, 

som presenteras nedan, är enbart en sammanställning utav de faktorer som 

återfunnits i förarbeten och praxis och utgör möjligen inte en fullständig upp-

räkning av samtliga inverkande faktorer. De benämningar som används är inte 

vedertagna utan utgör ett försök i att ge tydlighet i faktorernas innebörd.  

 
1. Målets initiativtagare 

2. Målets gynnande/betungande karaktär 

3. Den skattskyldiges rättssäkerhet 

4. Processekonomiska skäl 

5. Målets intressen 

6. Partsförhållanden 

7. Bevisbördans placering 

 

Att målet berör skatt tycks inte omedelbart föranleda att det föreligger all-

männa intressen och att utredningsskyldigheten för Skatteverket vidgas. Däre-

mot så tycks det faktum att den enskilde i ett mål om skattetillägg riskerar skat-

tetillägg innebära starka enskilda intressen, vilket i sin tur istället vidgar Skat-

teverkets utredningsskyldighet.41 

 

Beträffande Edelstams uttalanden om utredningsskyldighetens omfattning ska 

följande nämnas. När det gäller kostnader är det den enskilde som har bevis-

bördan för dessa.42 Om den skattskyldige lämnar uppgift om en kostnad som 

godtas av Skatteverket innebär detta ett gynnande beslut till fördel för den 

skattskyldige. Visar sig den lämnade uppgiften vara felaktig riskerar den skatt-

skyldige att i ett kommande ärende drabbas av skattetillägg. Det är Skattever-

                                                
41 Jfr. RÅ 1990 ref. 94. 
42 RÅ 2001 ref. 22 I och II. 



 17 

ket som då bär bevisbördan för att oriktig uppgift föreligger och att den skatt-

skyldige ska kunna påföras skattetillägg.43  

 

Edelstams uttalanden antyder att det faktum att den skattskyldige riskerar på-

följd vid oriktigt lämnade uppgifter utgör en anledning till att det kan ställas 

låga krav på Skatteverkets utredning vid gynnande beslut om sådant som den 

skattskyldige bär bevisbördan för. Frågan är dock om detta är ett hållbart reso-

nemang på skatterättens område med skattetillägg som påföljd. Även om ut-

redningen kan hållas till en minimal nivå vid gynnande beslut beror detta för-

modligen inte på det faktum att den skattskyldige riskerar just skattetillägg vid 

eventuellt oriktig uppgift. Risken att drabbas av skattetillägg bör om något in-

nebära större hänsyn till den enskildes rättssäkerhet och starka enskilda intres-

sen, vilket Edelstam själv menar bör resultera i en mer omfattande utrednings-

skyldighet. Även om rättssäkerhetsskäl visserligen aktualiseras först vid ett 

senare ärende om efterbeskattning eller skattetillägg, är det möjligt att Skatte-

verket redan under det ordinarie förfarandet måste beakta risken att den skatt-

skyldige vid ett senare tillfälle kan påföras skattetillägg. Med andra ord bör 

risken att drabbas av skattetillägg aldrig kunna påverka utredningsskyldigheten 

på så sätt att den blir mindre omfattande. Edelstams uttalanden i denna del bör 

därför tillämpas med försiktighet och inte utan vidare tillämpas på skatterättens 

område. 

 

Frågan om hur långt Skatteverket ska gå för att överhuvudtaget uppfylla sin 

utredningsskyldighet kan inte besvaras på ett enhetligt sätt. Skatteverket be-

handlar en rad olika ärenden som präglas av olika intressen och olika karaktä-

rer. En intressant fråga är dock om, och i sådana fall vari, skillnaden består 

mellan begreppen tillräcklig utredning enligt SFL och fullgod utredning enligt 

FPL.  Denna fråga går att besvara dels med hänsyn till ovanstående faktorer, 

dels med hänsyn till den särreglering som faktiskt gjorts i SFL. 

 

Med hänsyn till att utredningsskyldigheten faktiskt särreglerats i SFL är den 

rimliga slutsatsen att lagstiftaren särskilt velat markera Skatteverkets utred-
                                                
43 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skattetillägg och skattebrott, Stockholm, 
2006, s. 63.  
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ningsskyldighet. Det kan därmed antas att Skatteverkets utredningsskyldighet 

på ett eller annat sätt bör tillmätas en starkare innebörd. Alldeles oavsett om 

Skatteverkets utredningsskyldighet faktiskt tillmäts en starkare innebörd, så ger 

de sju uppställda faktorerna ett intryck av att skatteärenden ofta kommer att 

präglas av just omfattande utredningsskyldighet. Även om Skatteverket hante-

rar en rad olika ärenden som resulterar i både gynnande och betungande beslut, 

så innebär en stor del av ärendena hänsyn till starka enskilda intressen och en 

stor del av ärendena resulterar i betungande beslut. I omprövningsärenden och 

mål om efterbeskattning och skattetillägg föreligger även starka skäl att beakta 

den enskildes rättssäkerhet.   

 

Även om det är svårt att lämna ett enhetligt svar på frågan om Skatteverkets 

utredningsskyldighet kan generellt sägas att Skatteverket, med undantag för 

gynnande beslut som kan tänkas utfalla till den enskildes fördel, har en relativt 

långtgående utredningsplikt. Denna innebär mer än tillhandahållande av upp-

lysningar och förelägganden till den enskilde om att inkomma med material. 

Den innebär bland annat att Skatteverket på egen hand kan tvingas att inhämta 

handlingar, både från andra myndigheter och från den enskilde. Skatteverket 

får inte avgöra ärendena om det föreligger någon brist i utredningen, särskilt 

om denna kan utfalla till den enskildes nackdel.  

 

Slutligen ska bara nämnas något kort om den särskilda utredningsskyldigheten. 

Den särskilda utredningsskyldigheten är endast ett verktyg för att fastställa om 

den skattskyldige kan efterbeskattas och påföras skattetillägg. Om den upp-

kommit så kan skattetillägg och efterbeskattning inte påföras. Istället har den 

skattskyldige aktualiserat en fråga som det ankommer på Skatteverket att ut-

reda. Den utredningsskyldighet som då uppkommer tycks inte innebära något 

särskilt i sig utan bör anses överensstämma med utredningsskyldigheten enligt 

40 kap. 1 § SFL.44 

 

                                                
44 Se avsnitt 4.6. för mer om den särskilda utredningsskyldigheten. 
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3. Den	  skattskyldiges	  uppgiftsplikt	  
 

3.1.	   Inledning	  
 
Beslut om skatt fattas normalt utifrån uppgifter som den skattskyldige eller 

annan än den skattskyldige, t.ex. den skattskyldiges arbetsgivare, ska lämna.45  

För att kunna utreda i enlighet med föregående kapitel behöver Skatteverket 

nämligen få uppgifter från något håll. Eftersom den skattskyldige själv besitter 

störst kunskap om de faktiska omständigheterna i ett ärende, uppfylls behovet 

av uppgifter delvis genom den skattskyldiges uppgiftsplikt, vilken utgör ett 

inledande steg i skatteprocessen. 46 Regler om den skattskyldiges uppgiftsplikt 

finns bland annat i 6 kap. SFL och 31 kap. SFF.   

 

Syftet med detta kapitel är att beskriva den skattskyldiges uppgiftsplikt för att 

därefter i senare kapitel kunna dra slutsats om förhållandet mellan Skattever-

kets utredningsskyldighet och skattskyldiges uppgiftsplikt. Eftersom den skatt-

skyldiges uppgiftsplikt till stor del består av den s.k. skyldigheten att lämna 

inkomstdeklaration är det denna skyldighet som kommer att beskrivas närmare 

i kapitlet. Av kapitlets syfte följer att skyldigheten som kan åligga en arbetsgi-

vare, att lämna kontrolluppgifter, inte kommer att behandlas. I slutet av kapitlet 

återfinns ett sammanfattande avsnitt med egna reflektioner. 

3.2.	  	   Allmänt	  om	  deklarationsskyldigheten	  

3.2.1.	   	  Inledning	  
 
För att Skatteverket ska kunna bestämma underlaget för att ta ut bl.a. skatt och 

beräkna den pensionsgrundande inkomsten ska inkomstdeklaration lämnas av 

samtliga skattskyldiga.47 Normalt innebär inkomstdeklarationen enbart att den 

skattskyldige godkänner de uppgifter som redan lämnats till Skatteverket ge-

nom bland annat kontrolluppgifter. Dessa skickas på en förtryckt blankett till 

den skattskyldige som antingen kan ändra och justera i uppgifterna eller helt 

enkelt bara godkänna dem.48 Vad deklarationen ska innehålla framgår delvis av 

                                                
45 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 41, 53.  
46  Prop. 1991/92:43 s. 90. 
47 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 44. 
48 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 44. 
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reglerna i 31 kap. 2 och 3 §§ SFL. Ytterligare krav på vad deklarationen ska 

innehålla framgår av 6 kap. 7-14 §§ SFF. Skatteverket har utöver detta även 

möjlighet att enligt 6 kap. 15 § SFF, begära ytterligare uppgifter, om det be-

hövs för att de ska kunna fatta riktiga beslut om skatt och pensionsgrundande 

inkomst.49 I denna framställning är endast reglerna i 31 kap. SFL av intresse att 

behandla. 

3.2.2.	   	  Den	  obligatoriska	  uppgiftsplikten	  
 
I 31 kap. 2 § SFL anges vilka uppgifter som den skattskyldige är skyldig att 

lämna i sin deklaration. Denna del av uppgiftsplikten benämns i doktrin den 

obligatoriska uppgiftsplikten.50 I paragrafen framgår att den skattskyldige ska 

lämna nödvändiga identifikationsuppgifter, uppgifter om intäkts- och kost-

nadsposter hänförliga till respektive inkomstslag samt uppgifter om allmänna 

avdrag som den deklarationsskyldige har rätt till. Utöver detta ska den dekla-

rationsskyldige också lämna uppgifter som behövs för beräkning av skatt eller 

avgift enligt vissa däri angivna lagrum, uppgifter som behövs för beräkning av 

pensionsgrundande inkomst samt uppgifter för att avgöra om begränsat skatt-

skyldig uppfyller kraven för allmänna avdrag eller grundavdrag. 

3.2.3.	   	  Den	  obligatoriskt	  kompletterande	  uppgiftsplikten	  
 
För att Skatteverket ska kunna göra en korrekt skatterättslig bedömning av de 

obligatoriska uppgifterna samt för att underlätta utredningen av den skattskyl-

diges inkomstförhållanden i övrigt har en ytterligare regel tillkommit i 31 kap. 

3 § SFL. Regeln innebär att den skattskyldige utöver de obligatoriska uppgif-

terna i 2 §, även ska lämna övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att 

kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst. Re-

geln är till för att omfatta sådana upplysningar som inte direkt framgår av lag 

och anses utgöra den yttersta gränsen för den skattskyldiges uppgiftsplikt.51  

Det har tidigare från olika håll framhållits att regeln i 3 § är för obestämd till 

sin utformning och att den inte bör kunna föranleda påföljder. Den har därför 

tidigare betecknats som fakultativ. Numera tycks både 2 § och 3 § kunna föran-

                                                
49 Almqvist, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Vällingby, 2012, s. 44. 
50 Simon, Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Stockholm, 
2005, s. 126. 
51 Gäverth, Leif, Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet, SN 2005 s. 705. 
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leda sanktioner. 52 Lägger man därtill att regeln är förtydligad och innehåller 

begreppet ”ska”, bör den tillerkännas tvingande karaktär och snarare benämnas 

obligatoriskt kompletterande än fakultativ.  

 

Medan den obligatoriska uppgiftsplikten i 2 § ger en ganska bestämd ram för 

vilka uppgifter som ska lämnas, ger 3 §, varken enligt dess ordalydelse eller i 

förarbeten, närmare upplysningar om vilka uppgifter som åsyftas. Uppgifts-

plikten hänger dock ytterst ihop med den materiella skattelagstiftningen.53 I 29 

kap. 1 § SFL anges exempelvis att syftet med inkomstdeklarationen är att upp-

lysa om uppgifter som Skatteverket behöver för att fastställa underlag för att ta 

ut skatt enligt IL.  Detta ger en indikation på att även IL måste beaktas vid fast-

ställandet av uppgiftsplikten.54 Viss exemplifiering har dessutom gjorts i förar-

betena till föregångarna till den aktuella paragrafen. Där anges bl.a. avseende 

fastigheter att uppgiftsplikten kan bestå i närmare beskaffenhet av arbeten för 

reparation och underhåll av byggnader. Beträffande inkomstslaget tjänst kan 

uppgiftsplikten avse frågor om storleken av kostnader för resor eller omfatt-

ningen av naturaförmåner.55  

3.3.	  	   Närmare	  om	  uppgiftspliktens	  omfattning	  

3.3.1.	  	   Inledning	  
 
Det existerande regelverket beträffande uppgiftsplikten ställer, liksom nämnt, 

ett krav på att den skattskyldige ska lämna uppgifter om alla omständigheter 

som kan vara av betydelse för att ett korrekt beslut om skatt ska kunna fattas.56 

Vid bedömningen av denna fråga förutsätts den skattskyldige i princip ha kän-

nedom om skattelagstiftning samt mer välkänd praxis.57 Enligt 31 kap. 5 § in-

                                                
52 Simon, Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Stockholm, 
2005, s. 127. 
53 Prop. 2001/02:25 s. 163, Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteförfarandela-
gen (1 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 3 §. 
54  Prop. 2010/11:165 s. 818.  
55 SOU 1969:42 s. 172, Simon, Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och 
skattebrott, Stockholm, 2005, s. 127. 
56 Prop. 2010/11:165 s. 817 ff. 
57 Simon, Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Stockholm, 
2005, s. 128. 
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går det även i den skattskyldiges uppgiftsplikt att ändra på felaktigt förtryckta 

uppgifter. I annat fall riskerar den skattskyldige att drabbas av skattetillägg.58  

 

Även om den skattskyldige själv anser att en intäkt är skattefri ska intäkten 

redovisas om det kan föreligga olika uppfattningar i frågan om intäktens be-

skaffenhet.59 

 

Eftersom den skattskyldige riskerar att drabbas av betungande påföljder är det 

viktigt att veta hur långt uppgiftsplikten sträcker sig. De snävt utformade reg-

lerna, i synnerhet regeln i 31 kap. 3 § SFL, tillsammans med det allmänt hållna 

kravet på att den skattskyldige ska lämna uppgift om ”alla omständigheter som 

kan vara av betydelse för ett korrekt beslut” säger egentligen inte mycket om 

hur långt uppgiftsplikten sträcker sig. Denna fråga har dock vid ett flertal till-

fällen varit föremål för domstolsprövning, varför praxis här blir intressant att 

diskutera. I praxis görs ofta ingen distinktion mellan den obligatoriska och den 

s.k. obligatoriskt kompletterande uppgiftsplikten. Eftersom bägge regler nu-

mera anses utgöra tvingande regler som kan föranleda sanktioner saknas an-

ledning att försöka åstadkomma en sådan distinktion.  

 

3.3.2.	  	   Brister	  i	  den	  skattskyldiges	  uppgifter	  
 
Den skattskyldige anses, liksom tidigare nämnt, ha lämnat en oriktig uppgift, 

inte bara vid aktivt lämnande av uppgifter, utan även vid utelämnande av upp-

gifter. För att inte anses ha lämnat en oriktig uppgift måste den skattskyldige 

därutöver kunna styrka sin rätt till exempelvis avdrag för kostnader.60 Detta har 

vid ett flertal tillfällen bekräftats av praxis.  

 
I RÅ 1976 ref. 155 yrkade en fastighetsmäklare avdrag för representationskost-

nader för en middag, som egentligen avsåg en 50-årsmiddag för honom. Till 

middagen bjöds även privata vänner. I deklarationen angav mäklaren inte att 

middagen hade samband med hans födelsedag och att den därmed var av en 

privat, icke avdragsgill, karaktär. HFD anförde att det måste ha stått klart för 

                                                
58 Prop. 2001/02:25 s. 164.  
59 Prop. 1971:10 s. 247, Prop. 2001/02:25 s. 163 
60 Prop. 2001/02:25 s. 163 
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den skattskyldige att det för ett korrekt beslut hade behövts närmare upplys-

ningar om middagens karaktär. Genom att inte göra detta hade han lämnat en i 

dagens mening, oriktig uppgift, som kunde föranleda skattetillägg.  

 

De lämnade uppgifterna måste även vara tydliga i någon mån. I RÅ 2010 ref. 

51 hade en skattskyldig uppburit kapitalvinst vid avyttring av aktier i bolaget 

Quaestus Life International Ltd. I deklarationen framgick inte dessa omstän-

digheter. Av en bilaga till deklarationen framgick dock aktieinnehavet genom 

en angiven tillgång namngiven till ”Quaestus”, på 89 458 kr. HFD ansåg inte 

att dessa uppgifter var tillräckliga. Den skattskyldige hade genom utelämnande 

av information lämnat en oriktig uppgift och kunde påföras skattetillägg. 

 

I RÅ 1984 1:36 berördes frågan om omfattningen av den skattskyldiges upp-

giftsplikt. Fallet berörde en person som under ett beskattningsår bland annat 

köpt och sålt aktier och fastigheter i sådan omfattningen att han ansågs ha be-

drivit rörelse med fast driftställe i Stockholms kommun. Personen lämnade 

endast deklaration i hemortskommunen Nacka och redovisade sina inkomster 

så som inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. HFD ansåg att han hade brus-

tit i sin upplysningsplikt genom att inte tillhandahålla upplysningar rörande 

omfattningen och beskaffenheten av verksamheten och därigenom möjliggöra 

en bedömning av frågan om rätt förvärvskälla. Personen i fråga hade genom sin 

underlåtenhet att underrätta Skatteverket om vissa omständigheter, lämnat en, i 

dagens mening, oriktig uppgift och kunde påföras skattetilägg.  

 

Den skattskyldige tycks även vara skyldig att lämna uppgifter om beräknings-

sättet när avdrag yrkas. I RÅ 1996 ref. 1 yrkade ett bolag avdrag för lämnad 

aktieutdelning med 832 000 kr. HFD gjorde en bedömning att bolaget enbart 

var berättigat till avdrag med 750 000 kr. De anförde i domskälen att bolaget 

inte hade motiverat hur avdraget beräknats och att det med hänsyn till de verk-

liga omständigheterna hade lämnat en oriktig uppgift. Bolaget efterbeskattades.   

 
För att uppfylla kravet på uppgiftsplikten kan den skattskyldige inte enbart 

förlita sig på tidigare ingivet material och tidigare beslut som Skatteverket har 

fattat. I RÅ 1978 1:73 hade den skattskyldige utelämnat uppgifter som behöv-



 24 

des för att fatta ett riktigt beslut om substansminskningsavdrag vid beräkning 

av nettointäkt av grustäkt. Den skattskyldige invände med att Skatteverket tidi-

gare medgivit avdraget på samma underlag. Trots detta ansåg HFD att den 

skattskyldige hade lämnat en oriktig uppgift och att förutsättningar för efterbe-

skattning förelåg.  

 

3.3.3.	  	   Begränsningar	  i	  den	  skattskyldiges	  uppgiftsplikt	  
 
Under vissa omständigheter kan de uppgifter den skattskyldige lämnat anses 

tillräckliga. Det kan t.ex. röra sig om situationen då den skattskyldige antingen 

redogjort för sakomständigheterna på ett korrekt sätt men möjligen gjort ett 

felaktigt yrkande. 

 

I RÅ 1987 ref. 97 gjorde en skattskyldig gällande att han var begränsat skatt-

skyldig i Sverige och angav därför enbart inkomster som skulle beskattas i 

Sverige. Samtidigt angavs i deklarationen vissa omständigheter som klart tydde 

på att den skattskyldige var obegränsat skattskyldig och att samtliga inkomster 

skulle beskattas i Sverige. Redan av deklarationen framgick alltså att den skatt-

skyldige missuppfattat situationen vilket innebar att oriktig uppgift inte förelåg. 

Sammanfattat kan sägas att HFD ansåg att den skattskyldige redogjort för om-

ständigheterna på ett korrekt sätt men endast gjort en felaktig bedömning av 

sakomständigheternas rättsliga konsekvens.  

 

I RÅ 2006 ref. 18 redovisade den skattskyldige försäljning av aktier i ett få-

mansföretag. Istället för att fördela vinsten mellan inkomst av kapital och 

tjänst, hade den skattskyldige redovisat hela vinsten som inkomst av kapital. 

HFD påpekade felaktigheten men anförde att den skattskyldige trots allt ingett 

tillräckliga uppgifter och redovisat sakförhållandena på ett korrekt sätt. Felak-

tigheten bestod helt enkelt i att den skattskyldige gjort en felaktig bedömning 

av uppgifternas rättsliga konsekvenser. Med detta sagt hade den skattskyldige 

inte lämnat en oriktig uppgift.  

 

Det kan även vara så att den skattskyldige lämnat så pass motstridiga, ofull-

ständiga eller otydliga uppgifter att den skattskyldige anses ha aktualiserat en 
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skatterättslig frågeställning, vilken det ankommer på Skatteverket att, i enlighet 

med den särskilda utredningsskyldigheten, utreda. 

 

 I RÅ 2003 ref. 4 hade ett bolag skrivit ner anläggningstillgångar med ca. 2 000 

000 kr. Det framgick inte av deklarationen vad nedskrivningen avsåg och be-

loppet återfördes inte heller som ej avdragsgillt. I balansräkningen redovisades 

inga anläggningstillgångar. Skatteverket fann uppgifterna anmärkningsvärda 

och frågade bolaget vad nedskrivningen avsåg. Bolaget redovisade att beloppet 

gällde nedskrivning av lånefordringar och aktier i ett bolag som ägdes till hälf-

ten av det skattskyldiga bolaget. HFD anförde att bolaget visserligen yrkat av-

drag för nedskrivning av anläggningstillgångar utan att ange vad nedskrivning-

en avsåg. Däremot så anfördes att rätten till avdrag för nedskrivning av anlägg-

ningstillgångar var väldigt begränsad och endast förekom i vissa undantagssi-

tuationer. Det fanns, med hänsyn till vad som i övrigt framgick av deklaration-

en, ingen möjlighet att någon sådan undantagssituation förelåg i det aktuella 

fallet. På grund av detta ansågs inte det skattskyldiga bolaget ha lämnat en 

oriktig uppgift och skulle inte påföras skattetillägg.  

 

Det finns även vissa omständigheter som den skattskyldige inte behöver upp-

lysa Skatteverket om. Dessa är notoriska uppgifter, d.v.s. sådana allmänt kända 

uppgifter som Skatteverket, enligt praxis, förutsätts känna till. I RÅ 1992 not. 3 

ställdes frågan om notoriska uppgifter på sin spets. Den skattskyldige hade i sin 

deklaration begärt avdrag för resor till och från bostaden. I deklarationen sak-

nades uppgifter om vilka färdmedel som fanns till förfogande mellan arbetet 

och bostaden. Efter att Skatteverket granskat frågan kom man fram till att den 

skattskyldige inte gjort en sådan tidsvinst på att åka bil som krävdes för rätt till 

avdrag. Uppgifterna om vilka kommunikationsmedel som fanns till förfogande 

ansågs däremot notoriska, varför de uppgifter som den skattskyldige lämnat 

tillsammans med de notoriska uppgifterna utgjorde tillräckliga underlag för ett 

korrekt beslut. Den skattskyldige hade därmed inte lämnat en oriktig uppgift.  

 

För att uppgifter ska anses notoriska och att den skattskyldige därmed ska an-

ses ha lämnat tillräckliga uppgifter ställs vissa krav på uppgiften. För det första 
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måste det verkligen röra sig om en sådan allmänt känd uppgift.61 Utöver detta 

ska uppgiften vara allmänt känd utan geografiska begränsningar. Det får såle-

des inte röra sig om en uppgift som enbart är etablerad inom en viss stad eller 

inom en viss mindre krets.62 

 

Ytterligare exempel på uppgifter som den skattskyldige inte behöver lämna är 

sådana som infallit under tiden efter deklarationens ingivande. Omständigheter 

som inträffar efter denna tidpunkt kan aldrig föranleda oriktig uppgift. Detta 

klargjordes av HFD i RÅ 1980 1:3 där en skattskyldig som bedrev verksamhet 

angav att han, till följd av sjukdom, sålt alla sina kor och att försäljningen där-

med skulle betraktas som en realisation och inte en inkomst. Nästföljande år 

köpte bonden återigen kor, varför Skatteverket ville efterbeskatta honom. HFD 

ansåg dock inte att en oriktig uppgift lämnats vid deklarationens ingivande och 

att de nya omständigheterna inte skulle kunna föranleda efterbeskattning.  

 

Den skattskyldige är inte heller skyldig att underrätta Skatteverket om på-

gående omständigheter som kan komma att påverka beskattningen. I RÅ 1986 

ref. 98 hade en skattskyldig begärt uppskov med skatt efter försäljning av en 

viss fastighet. När den skattskyldige skulle deklarera hade ett beslut om upp-

skov än inte fattats, varför den skattskyldige inte hade justerat deklarationen 

med hänsyn till ett eventuellt uppskov. HFD anförde att den skattskyldige inte 

var skyldig att underrätta Skatteverket om sådana omständigheter och att han 

därför inte hade lämnat en oriktig uppgift. 

3.4.	   Sammanfattande	  reflektioner	  
 

Som ett inledande steg i skatteprocessen är den skattskyldige skyldig att avge 

en deklaration över de inkomster som uppburits under året. Denna deklarat-

ionsskyldighet utgör den skattskyldiges uppgiftsplikt. Den skattskyldiges upp-

giftsplikt framgår främst av 31 kap. 2 och 3 §§ SFL, vilka utgör tvingande reg-

                                                
61 Jfr. RÅ 1989 not. 368 där det faktum att telefonväxlar alltid hyrs inte ansågs vara en 
allmänt känd uppgift. 
62 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars, Rättengång – fjärde häftet, 
Mölnlycke, 2010, s. 59 f.  
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ler som om de inte uppfylls ger förutsättningar för Skatteverket att bl.a. påföra 

den skattskyldige skattetillägg. Med detta sagt är det oerhört viktigt för den 

skattskyldige att veta när alla uppgifter är lämnade63 och vid vilken tidpunkt 

uppgiftsplikten därigenom är uppfylld. Trots vikten av detta är det inte helt 

tydligt vart denna gräns går. Studier av praxis visar att uppgiftsplikten är långt-

gående. Den skattskyldige måste förutom rent beloppsmässiga uppgifter avge 

tillräckligt mycket uppgifter så att Skatteverket kan göra bedömningen av om 

den skattskyldige överhuvudtaget har rätt till t.ex. avdrag och om den skatt-

skyldige även har rätt till avdrag med så mycket som yrkat beloppet avser. För 

att den skattskyldige ska ha möjligheten att lämna tillräckliga uppgifter alterna-

tivt undvika att utelämna uppgifter som kan föranleda Skatteverket att göra en 

annan bedömning, behöver den skattskyldige mer eller mindre ha kännedom 

om bakomliggande lagstiftning och praxis. Detta innebär att den skattskyldige 

måste vara väldigt försiktig med de uppgifter som avlämnas eller utelämnas 

och att den skattskyldige i annat fall riskerar betungande påföljder.  

 

Det finns vissa begränsningar i det ansvar som åläggs den skattskyldiges upp-

giftsplikt. Så länge den skattskyldige lämnar korrekta uppgifter om sakförhål-

landen av betydelse är den skattskyldige i princip berättigad att avge vilket 

yrkande som helst. I sådana fall har den skattskyldige troligen missuppfattat 

situationen och ansett sig berättigad till ett visst yrkande, som han eller hon 

redan av de uppgivna sakomständigheterna inte är berättigad till. I normala fall 

kan dock antas att den person som tror sig ha rätt till ett visst yrkande troligen 

förbisett ett krav som föreligger för denna rättighet och därigenom i de läm-

nade uppgifterna utelämnat denna uppgift. I ett sådant fall föreligger troligen 

en oriktig uppgift64 som den skattskyldige riskerar påföljder för. Det förutsätts 

även att den skattskyldige inte kan ha kännedom om allt för komplex eller in-

vecklad skatterätt. Vad den skattskyldige förutsätts känna till bör begränsas till 

lagstiftning och mer välkänd praxis. I annat fall vore uppgiftsplikten, tillsam-

mans med de påföljder som den skattskyldige riskerar att drabbas av, orimligt 

långtgående och betungande.  

 
                                                
63 Se avsnitt 4.2.  
64 Se avsnitt 4.3.  
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Ytterligare begränsningar i den skattskyldiges uppgiftsplikt är notoriska upp-

gifter. Sådana anses allmänt kända och behöver inte uppges av den skattskyl-

dige. Den skattskyldige är inte heller skyldig att upplysa Skatteverket om om-

ständigheter som inträffat efter deklarationens avgivande eller om ärenden, 

som kan påverka deklarationen, som pågår men inte är avslutade vid tidpunk-

ten för deklarationen. Den skattskyldige kan slutligen även ha lämnat sådana 

motstridiga, otydliga, ofullständiga eller på annat sätt ”tillräckliga” uppgifter65 

som det ankommer på Skatteverket att utreda. I dessa fall innebär den särskilda 

utredningsskyldigheten att den skattskyldige inte anses ha lämnat en oriktig 

uppgift och inte kan påföras skattetillägg. Istället ska Skatteverket utreda sa-

ken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Se avsnitt 4.4. 
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4. Utredningsskyldighet	  kontra	  uppgiftsplikt	  
 

4.1.	   	  Inledning	  
 
I föregående kapitel har utredningsskyldigheten och uppgiftsplikten redogjorts 

för i särskilda kapitel. Vad som återstår att granska är förhållandet mellan den 

skattskyldiges uppgiftsplikt och Skatteverkets utredningsskyldighet i de tre 

utvalda situationerna. Syftet med detta kapitel är följaktligen att undersöka 

relationen mellan den skattskyldiges uppgiftsskyldighet och Skatteverkets ut-

redningsskyldighet i dessa situationer för att i samma kapitel kunna beskriva 

hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig i de utvalda situationerna.  

 

Indelningen av kapitlet är huvudsakligen baserat på de utvalda situationer som 

tidigare redogjorts för. De tre första avsnitten kommer således att behandla de 

tre situationerna. Avsnitten kommer bl.a. att behandla de sju faktorer som in-

verkar på Skatteverkets utredningsskyldighet. För överskådlighetens skull dis-

kuteras dock enbart de faktorer som får störst relevans under respektive avsnitt. 

I slutet av kapitlet nämns något kort om utredningsskyldigheten vid beslut om 

efterbeskattning och skattetillägg. Därefter återfinns ett sammanfattande avsnitt 

med egna reflektioner. 

4.2.	   Alla	  uppgifter	  lämnade	  
 
När den skattskyldige lämnat alla uppgifter som behövs för att Skatteverket ska 

kunna fatta ett korrekt beslut om t.ex. en intäkt eller en kostnads beskaffenhet 

är den skattskyldiges uppgiftsplikt uppfylld. Här har den skattskyldige både 

lämnat beloppsmässiga uppgifter och kringliggande uppgifter som behövs för 

att Skatteverket ska kunna fatta ett korrekt beslut. Den skattskyldige kan möjli-

gen ha utelämnat notoriska fakta men dessa ingår inte i den skattskyldiges 

uppgiftsplikt.66 Inte heller uppgifter som inträffat efter deklarationens ingi-

vande kan anses medföra brist i den skattskyldiges uppgiftsplikt. 67 

 

                                                
66 Jfr. RÅ 1992 not. 3.  
67 Jfr. RÅ 1980 1:3. 
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I denna situation kan Skatteverket hålla sin utredning till en begränsad nivå. De 

lämnade uppgifterna tillsammans med de sju faktorerna som tidigare nämnts 

talar nämligen i en sådan riktning. Den skattskyldige riskerar inget betungande 

beslut och det finns därför inte några starka enskilda intressen eller rättssäker-

hetsskäl som skulle kunna föranleda en utvidgad utredningsskyldighet. Främst 

processekonomiska skäl talar dessutom i denna situation för en begränsad ut-

redningsskyldighet. Det finns ingen anledning för Skatteverket att använda sina 

begränsade resurser till utredning i sådana fall där alla uppgifter är lämnade. 

Omotiverat långa utredningar innebär dessutom nackdelar för den enskilde ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv.68 Detta talar också för en begränsad utrednings-

skyldighet. 

 

Frågan är dock hur Skatteverket ska avgöra ifall alla uppgifter verkligen är 

lämnade. Skatteverket får i den aktuella situationen förlita sig på att granska 

ifall uppgifterna avviker från det normala och antingen i sig eller tillsammans 

med övrigt lämnade uppgifter framstår som korrekta. I en situation där alla 

uppgifter tycks vara lämnade ger kostnader som överstiger intäkter en indikat-

ion på att den skattskyldige på något sätt lämnat oriktiga uppgifter.69 I en sådan 

situation har den skattskyldige visserligen lämnat alla uppgifter, men därutöver 

även lämnat uppgifter som gör att Skatteverket kommer att fatta felaktigt beslut 

om skatt. Exempel på detta är att ange en kostnad, dock med ett för högt be-

lopp. Denna situation kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 4.3. 

4.3.	  	   Oriktiga	  uppgifter	  lämnade	  

4.3.1.	  	   Inledning	  
 
I denna situation har den skattskyldige antingen lämnat direkt felaktiga uppgif-

ter eller utelämnat uppgifter till ledning för beskattningen. Det kan t.ex. röra 

sig om situationer då den skattskyldige inte lämnat tillräckliga uppgifter för 

bedömningen av en kostnads beskaffenhet eller då den skattskyldige inte läm-

nat uppgifter om beräkningssättet för ett visst yrkande.70 I sådana fall kan den 

                                                
68 Jfr. prop. 1989/90:74 s. 283 f. 
69 I en sådan situation kan den skattskyldige ha utelämnat intäkter eller begärt avdrag 
för falska kostnader. 
70 Jfr. RÅ 1996 ref. 1 och RÅ 1984 1:36.  
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skattskyldige anses ha brustit i sin uppgiftsplikt.71  Här riskerar den skattskyl-

dige skattetillägg, alldeles oavsett om de felaktiga uppgifterna lämnats uppsåt-

ligen eller inte.72 

 

Det har tidigare konstaterats att Skatteverket har en tämligen långtgående ut-

redningsplikt.73 De sju faktorer som tidigare angetts som inverkande för Skat-

teverkets utredningsplikt ger en bild av hur långt Skatteverket måste gå för att 

uppfylla sin utredningsplikt i den nu aktuella situationen. För överskådlighet-

ens skull följer en uppdelning i betungande och gynnande beslut i detta avsnitt.  

4.3.2.	  	   Betungande	  beslut	  
 

I denna situation vill Skatteverket inom ramen för det ordinarie förfarandet, 

antingen som ett beslut om skatt eller ett omprövningsbeslut enligt 66 kap. 

SFL, initiera ett ärende och påföra den skattskyldige en intäkt eller en uppgift 

om en intäkt som resulterar i att den skattskyldige ska betala mer skatt. I detta 

fall kommer Skatteverkets ärende resultera i ett betungande beslut för en en-

skild part, nämligen den skattskyldige. Varje osäkerhet bör därför räknas till 

den skattskyldiges fördel. Tillsammans med det faktum att det är Skatteverket 

som bär bevisbördan för intäkter innebär detta att Skatteverkets utrednings-

skyldighet blir väldigt omfattande, i vart fall om processekonomiska skäl inte 

talar i motsatt riktning. Har Skatteverket t.ex. misstankar om att en undanhållen 

intäkt rör sig om ett mindre obetydligt belopp kan Skatteverket underlåta att 

undersöka saken. Skatteverket bör i viss mån även beakta att den skattskyldige 

vid ett senare tillfälle riskerar skattetillägg. Detta innebär att starka enskilda 

intressen och rättssäkerhetsskäl talar för en mer utvidgad utredningsskyldighet. 

Skulle Skatteverket fatta ett sådant betungande beslut först omprövningsvis 

innebär rättssäkerhetsskäl alltid en mer omfattande utredningsskyldighet.74 

 

Det kan även röra sig om att Skatteverket vill bortföra en felaktigt yrkad kost-

nad alternativt påföra en utelämnad uppgift som förändrar en kostnads beskaf-

                                                
71 SKV 231, utgåva 2, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 46. 
72 SKV 231, utgåva 2, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 26. 
73 Se kapitel 2.  
74 Se avsnitt 2.2.  
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fenhet och som därigenom resulterar i att den skattskyldige ska betala mer 

skatt. Det som skiljer denna situation från den ovannämnda är att det här rör en 

uppgift som den skattskyldige bär bevisbördan för. Detta talar för att Skatte-

verkets utredningsskyldighet här kan hållas på en mer, om än omfattande, be-

gränsad nivå. 

4.3.3.	  	   Gynnande	  beslut	  
 

I denna situation kan Skatteverket initiera ett ärende som kommer att resultera i 

ett gynnade beslut för den enskilde, antingen som ett beslut om slutlig skatt 

eller ett omprövningsbeslut. Det kan t.ex. röra sig om att Skatteverket vill på-

föra den skattskyldige utelämnade kostnader eller påföra den skattskyldige 

information om en kostnad som kommer att leda till att den skattskyldige ska 

betala mindre skatt.  

 

Det mesta i denna situation talar för en begränsad utredningsskyldighet, även 

om det är Skatteverket som tagit initiativet till ärendet mot en svagare enskild 

part. Det är den skattskyldige som bär bevisbördan för kostnader och beslutet 

som kommer att fattas är dessutom av gynnande karaktär. Även om det inte 

uttryckligen framgår bör en rimlig utgångspunkt vara att den skattskyldige inte 

kan anses ha lämnat en oriktig uppgift vid utelämnande av uppgifter som an-

nars skulle medföra en lägre skatt för den skattskyldige.75 Detta innebär att 

rättssäkerhetsskäl eller starka enskilda intressen inte heller behöver beaktas.  

 

Det är troligen mer vanligt att den skattskyldige själv initierar ett ärende som 

kan resultera i ett gynnande beslut. Den skattskyldige är den som bäst kan 

överblicka t.ex. sina kostnader och Skatteverkets begränsade resurser används 

förmodligen hellre åt att se till att skatt betalas in till staten. Eftersom det är 

den skattskyldige som initierat ärendet talar detta för en ännu mer begränsad 

                                                
75SKV 231, utgåva 2, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 30, Skattetill-
läggets storlek baseras på den skatt, som om den oriktiga uppgiften skulle ha godta-
gits, inte skulle påföras eller felaktigt tillgodoräknas den skattskyldige. Eftersom att 
den oriktiga uppgiften i detta fall kommer att föranleda en högre skatt kommer skatte-
tillägg inte tas ut. Se även Simon, Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner 
och skattebrott, Stockholm, 2005, s. 115. 
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utredningsskyldighet för Skatteverket än vid situationen då Skatteverket varit 

initiativtagare.  

 

Om det gynnande beslutet rör bortförande av en intäkt eller påförande av en 

uppgift om en intäkt som kommer att resultera i att den skattskyldige påförs en 

mindre skatt ställs aningen högre krav på Skatteverkets utredning än vid ovan-

nämnda situationer.  Detta beror på att det är Skatteverket som bär bevisbördan 

för intäkter. 

4.4. Motstridiga,	  ofullständiga,	  otydliga	  eller	  på	  annat	  sätt	  ”tillräck-‐
liga	  uppgifter”	  lämnade	  

 
När den skattskyldige lämnat felaktiga uppgifter föreligger i många fall en 

oriktig uppgift. Begreppet oriktig uppgift har tidigare beskrivits.76 En oriktig 

uppgift bör dock skiljas från begreppet oriktigt yrkande. Av 49 kap. 5 § SFL 

andra stycket framgår nämligen att en uppgift inte ska anses vara oriktig i de 

fall där uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller god-

känts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En oriktig uppgift ska inte 

heller anses föreligga då de lämnade uppgifterna är motstridiga, ofullständiga 

eller otydliga på något annat sätt. Enligt 49 kap. 5 § andra stycket andra me-

ningen SFL anses uppgiften då så pass orimlig att den uppenbart inte kan läg-

gas till grund för ett beslut.77 

 

I vissa situationer kan det vara tydligt att avgöra om ett oriktigt yrkande före-

ligger. Här har den skattskyldige redovisat sakomständigheterna på ett så pass 

öppet sätt att det redovisade tillsammans med övriga uppgifter utgör tillräckligt 

underlag för ett korrekt beslut.78 I ett sådant fall består det felaktiga endast i att 

den skattskyldige gjort ett yrkande som inte kan bifallas skattemässigt.79 I 

andra fall kan det vara mer problematiskt att avgöra om det rör sig om en orik-

tig uppgift som kan föranleda skattetillägg eller ett oriktigt yrkande. Det kan 

t.ex. röra sig om fall då den skattskyldige lämnat sidoupplysningar som tyder 

                                                
76 Se avsnitt 2.5.  
77 Prop. 2010/11:165 s. 944 f. 
78 Prop. 2010/11:165 s. 944 f. 
79 Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skattetillägg och skattebrott, Stockholm, 2006, 
s. 42.   
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på att den skattskyldige velat markera en skatterättslig fråga. Det kan även röra 

sig om situationer då den skattskyldiges uppgifter framstår som orimliga, otyd-

liga, ofullständiga eller motstridiga. Det är just i sådana situationer som den 

tidigare nämnda särskilda utredningsskyldigheten kan nyttjas. För att bedöma 

om den särskilda utredningsskyldigheten uppstått ska enbart de uppgifter som 

den skattskyldige lämnat eller hänvisat till beaktas. Om det redan av dessa 

uppgifter framkommer otydligheter, motstridiga eller ofullständigheter så aktu-

aliseras det särskilda utredningsansvaret.80 I sådana fall anses den skattskyldige 

inte ha lämnat en oriktig uppgift, utan istället ha aktualiserat en skatterättslig 

frågeställning vilken det får anses ankomma på Skatteverket att reda ut.81 Om 

den aktualiserade frågeställningen uppkommer först vid en jämförelse med 

annat material, har den särskilda utredningsskyldigheten inte väckts och en 

oriktig uppgift kan ha lämnats.  

 
I den nu aktuella situationen har den skattskyldige redovisat uppgifter som 

framstår som motstridiga, ofullständiga, otydliga eller på annat sätt tillräckliga 

för att Skatteverket ska förstå vad det oriktiga yrkandet avser. I en sådan situat-

ion kan Skatteverket inte lägga de lämnade uppgifterna till grund för ett beslut, 

varken ett gynnande eller betungande sådant. Eftersom oriktig uppgift inte fö-

religger riskerar den skattskyldige inte heller skattetillägg. Detta föranleder att 

inga hänsyn bör tas till starka enskilda intressen. Även om partsställningen i 

målet visserligen ständigt talar för utredning i viss mån blir utredningsskyldig-

heten, om man ser till de nämnda sju faktorerna, begränsad.   

 

Slutsatsen om att mycket tycks tala för en begränsad utredningsskyldighet in-

nebär inte omedelbart att utredningsskyldigheten också blir begränsad. Skatte-

verket måste nämligen fatta ett beslut och av rättssäkerhetsskäl måste ett sådant 

beslut också fattas inom en viss tidsrymd. I denna situation är det därför de 

lämnade uppgifterna i sig som resulterar i att utredningsskyldigheten blir om-

fattande. Här aktualiseras nämligen den särskilda utredningsskyldigheten. När 

motstridiga, otydliga eller ofullständiga uppgifter framkommer redan i dekla-

rationen anses den skattskyldige alltså inte ha lämnat en oriktig uppgift, utan 

                                                
80 SKV 231, utgåva 2, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 30.  
81 RÅ 2003 ref. 4. 
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ett oriktigt yrkande som Skatteverket i enlighet med den särskilda utrednings-

skyldigheten ska utreda.  

 

När Skatteverket utrett det oriktiga yrkandet är det rimligt att anta att deklarat-

ionen som helhet förmodligen hamnat i en ”ny” situation.82 Skatteverket kan 

här antingen göra bedömningen att samtliga uppgifter är lämnade eller att vissa 

uppgifter i deklarationen tycks vara oriktiga. Vilken av dessa situationer som 

utredningen hamnar i avgör tillsammans med de sju tidigare nämnda faktorerna 

den fortsatta omfattningen av Skatteverkets fortsatta utredningsskyldighet.   

4.5.	   Något	  om	  utredningsskyldigheten	  vid	  efterbeskattning	  och	  
skattetillägg	  

 
Hitintills har diskuterats hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet sträcker 

sig under det ordinarie förfarandet. I sådana fall aktualiseras visserligen rätts-

säkerhetsskäl och starka enskilda intressen i viss mån. Det är dock först då den 

skattskyldige ska efterbeskattas eller påföras skattetillägg som sådana hänsyn 

får stor betydelse. I ett fall med efterbeskattning och skattetillägg har den skatt-

skyldige lämnat oriktiga uppgifter, antingen genom ett utelämnande eller ge-

nom direkt felaktiga uppgifter, vilka resulterat i att den skattskyldige påförts 

för lite skatt. Det har inte förelegat sådana uppgifter som aktualiserat Skatte-

verkets särskilda utredningsskyldighet.  

 

I den nu aktuella situationen är det Skatteverket som bär bevisbördan, detta 

oavsett om det rör sig om intäkter eller kostnader. Ärendet, som initierats av 

Skatteverket, är dessutom av betungande karaktär för den enskilde. Eftersom 

att efterbeskattning och skattetillägg aktualiserar stora hänsyn till den enskildes 

rättssäkerhet samt starka enskilda intressen resulterar detta i en väldigt omfat-

tande utredningsskyldighet för Skatteverket. Inga av de sju tidigare nämnda 

faktorerna, utom möjligen processekonomiska skäl, kan tala i annan riktning än 

för en omfattande utredningsskyldighet.  

 

                                                
82 Se avsnitt 4.2- 4.3. 
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4.6. Sammanfattande	  reflektioner	  
 

De sju faktorer som tidigare angetts som inverkande för Skatteverkets utred-

ningsskyldighet behöver kompletteras. Inom skatterättens område har nämligen 

den skattskyldiges lämnade uppgifter viss inverkan på Skatteverkets utred-

ningsskyldighet enligt 40 kap. 1 § SFL. Den skattskyldiges uppgiftsplikt för-

tjänar således att nämnas som en åttonde inverkande faktor. Denna åttonde 

faktor torde utgöra en bidragande faktor till att Skatteverkets utredningsskyl-

digheter skiljer sig från andra förvaltningsmyndigheter. 

 

Detta kapitel har haft sin utgångspunkt i olika sätt som den skattskyldige kan 

ha uppfyllt sin uppgiftsplikt på. Dessa utgör situationerna då alla uppgifter är 

lämnade, då oriktiga uppgifter är lämnade eller då motstridiga, ofullständiga, 

otydliga eller på annat sätt ”tillräckliga uppgifter” är lämnade.  

 

I situationerna där alla uppgifter är lämnade eller där motstridiga, ofullstän-

diga, otydliga eller på annat sätt tillräckliga uppgifter är lämnade, tycks de sju 

faktorerna peka i riktning för en begränsad utredningsskyldighet. Det är däre-

mot den åttonde faktorn, den skattskyldiges lämnade uppgifter, som får störst 

inverkan på utredningsskyldighetens omfattning. När alla uppgifter är lämnade 

är det således främst den skattskyldiges lämnade uppgifter som innebär en be-

gränsad utredningsskyldighet. På samma sätt är det främst den faktorn som 

föranleder en omfattande utredningsskyldighet när t.ex. motstridiga uppgifter 

är lämnade. Det är denna utredningsskyldighet som Skatteverket benämnt den 

särskilda utredningsskyldigheten.  

 

En intressant fråga är om den särskilda utredningsskyldigheten de facto utgör 

en särskild sådan, avskild från regelverket i 40 kap. 1 § SFL. Detta är en 

omdiskuterad fråga. Eftersom den särskilda utredningsskyldigheten går ut på 

att tillse att ärendet blir tillräckligt utrett, tycks den vila på officialprincipens 

grunder och egentligen inte innebära något ”särskilt”. Detta stöds av det fak-

tum att rättspraxis inte talar om någon särskild utredningsskyldighet. Det enda 

som skillnaden tycks bestå i är att det här är just den skattskyldiges uppgifter 

som föranlett en omfattande utredningsskyldighet. Innehållet i utredningsskyl-
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digheten utgör dock inte något särskilt. Det tycks snarare vara så att de faktorer 

som påverkar Skatteverkets utredningsskyldighet enligt 40 kap. 1 § endast be-

höver kompletteras med en åttonde faktor, den skattskyldiges lämnade uppgif-

ter. På så sätt täcks den aktuella situationen av utredningsskyldigheten, utan att 

det nödvändigtvis föreligger en särskild utredningsskyldighet som ger ett in-

tryck av att utgöra någon annorlunda förpliktelse för Skatteverket. Detta mot-

säger däremot inte det faktum att Skatteverket fortfarande, för att underlätta 

arbetet med vad som utgör oriktig uppgift, endast bör granska de uppgifter den 

skattskyldige lämnat eller hänvisat till i deklarationen. Detta utgör dock snarare 

en särskild granskningsmetod och aktualiserar ingen ”särskild utredningsskyl-

dighet” för Skatteverket.  

 

Om den skattskyldiges lämnade uppgifter på detta sätt tillåts inverka på Skatte-

verkets utredningsskyldighet kan de övriga sju faktorerna åter få inverkan och 

medföra en mer eller mindre omfattande utredningsskyldighet för Skatteverket. 

Om det föreligger en motstridighet som Skatteverket misstänker kan uppklaras 

och föranleda ett gynnande beslut för den enskilde innebär detta, trots att det 

rör sig om en motstridighet, låga krav på Skatteverkets utredning. 

 

Situationen då den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter avser egentligen två 

skilda situationer, nämligen då det saknas uppgifter eller då det föreligger di-

rekt felaktiga uppgifter i deklarationen. Dessa bägge situationer tycks föranleda 

en mer omfattande utredningsskyldighet. I sådana situationer hade, enligt Skat-

teverkets begreppsbildning, den allmänna utredningsskyldigheten blivit omfat-

tande medan den särskilda utredningsskyldigheten inte hade aktualiserats.83 

Eftersom de ”bägge” utredningsskyldigheterna egentligen stöder sig på samma 

grund och innebär samma sak kan detta verka märkligt. Får det överhuvudtaget 

några konsekvenser för utredningen i sig att det är just den särskilda utred-

ningsskyldigheten som aktualiserats? Svaret på denna fråga är nekande. Det får 

endast konsekvens för frågan om skattetillägg. Detta utgör ytterligare en anled-

ning till att begreppsbildningen är mindre tillfredställande. Istället bör utred-

ningsskyldigheten bestämmas separat. Därefter kan Skatteverket med hjälp av 
                                                
83 Den oriktiga uppgiften hade framkommit först vid en jämförelse med annat materi-
al. 
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en ”särskilda granskningsmetod” dra slutsatsen att den skattskyldige lämnat en 

oriktig uppgift och kan påföras skattetillägg. 

 

Med ovan sagt föranleder det sätt på vilket den skattskyldige uppfyllt sin upp-

giftsplikt en mer eller mindre begränsad utredningsskyldighet för Skatteverket. 

Det är sedan de sju övriga nämnda faktorerna som mer explicit avgör vad som 

utgör tillräcklig utredning enligt 40 kap. 1 § SFL och därigenom utrednings-

skyldighetens omfattning. Här kan bl.a. målets gynnande alternativt betung-

ande karaktär, målets initiativtagare och processekonomiska skäl få inverkan. 

Med hjälp av de sju faktorerna går det att fastställa den interna relationen mel-

lan utredningsskyldigheten i de olika situationerna. Det går med andra ord att 

fastställa i vilka situationer utredningsskyldigheten är mer omfattande än i 

andra situationer. Frågan om vad utredningsskyldigheten dock går ut på i varje 

enskild situation är dock en mer komplex fråga att besvara.  

 

Ett sätt att försöka lösa den aktuella problematiken är att granska ytterligheter-

na, nämligen de punkter där utredningsskyldigheten är som mest begränsad 

respektive omfattande. Mellan dessa två punkter ökar utredningsskyldigheten 

allt efter målets karaktär och beskaffenhet. Det har tidigare konstaterats att 

utredningsskyldigheten är som mest begränsad när det rör sig om situationen 

då alla uppgifter är lämnade. Det kan antas att utredningsskyldigheten här kan 

begränsas till eventuell vägledning och råd i enlighet med ordalydelsen i 4 § 

FL. Av bland annat processekonomiska skäl saknas anledning för Skatteverket 

att vidta någon annan utredning. Den andra ytterligheten utgör situationen med 

mål om skattetillägg och efterbeskattning. Här ställs stora krav på Skattever-

kets utredning. Eftersom skattetillägg är av straffrättslig karaktär och utgör ett 

alternativ till skattebrott, är en tänkbar utgångspunkt att de krav som bör ställas 

på utredningen överensstämmer med de krav som ställs för åklagarens skyldig-

het att väcka åtal under en brottmålsprocess.84 Detta skulle innebära att Skatte-

verket får och även är förpliktat85 att fatta beslut om skattetillägg då det på ob-

jektiva grunder bedöms att det finns tillräckliga bevis för att den skattskyldige 

                                                
84 NJA 2010 s. 168 I och II, NJA 2013 s. 502, NJA 2013 s. 745.  
85 Av ordalydelsen i 49 kap. 4 § framgår att skattetillägget är en tvingande sanktion då 
kriterierna för oriktig uppgift är uppfyllda.   
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har lämnat en oriktig uppgift.86 Vid detta skede är utredningen så pass tillräck-

lig att den vid ett eventuellt rättegångsförfarande skulle godtas utan ytterligare 

komplettering. Skulle målet i ett sådant fall föras till förvaltningsdomstol skulle 

istället bevisbördereglerna ta över.87  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
86 Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (maj 2014, Zeteo), kommentaren till 20 kap. 6 
§.  
87 Se avsnitt 2.4.  
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5. En	  yttre	  gräns	  för	  utredningsskyldigheten	  

5.1.	  	   Inledning	  
 
Det begränsade regelverket kring Skatteverkets utredningsskyldighet besvarar 

egentligen enbart frågan om hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet 

sträcker sig. Det är av denna anledning framställningen hitintills tagit sikte på 

hur mycket Skatteverket måste utreda för att överhuvudtaget uppfylla sin skyl-

dighet enligt lag. Ytterligare en intressant fråga är dock hur långt Skatteverket 

får utreda ärenden i enlighet med sin utredningsskyldighet. Allt eftersom tek-

nologin ökar blir uppgifter mer lättillgängliga vilket gör att Skatteverket rent 

teoretiskt kan utreda väldigt mycket och därigenom få tillgång till en omfat-

tande informationsmassa. Inte minst har frågan om hur långt Skatteverket får 

utreda ärenden aktualiserats då Skatteverket baserat sin utredning på informat-

ion som offentliga personer valt att dela med sig av på olika sociala nätverk.88 

Med användandet av sådana s.k. moderna utredningsmetoder riskerar utred-

ningen att komma i kläm med andra intressen så som rätten till den personliga 

integriteten och objektivitetsprincipen.89 

 

Syftet med detta kapitel är att utreda ifall användningen av de moderna utred-

ningsmetoderna och de intressen som då aktualiseras sätter en yttre gräns för 

hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet får sträcka sig. Av denna anled-

ning kommer kapitlet inledningsvis att beskriva vad som avses med de moder-

na utredningsmetoderna och vilka frågeställningar som kan aktualiseras. Däref-

ter kommer att redogöras närmare för rätten till den personliga integriteten och 

objektivitetsprincipen. I slutet av kapitlet återfinns ett sammanfattande avsnitt 

med egna reflektioner. 

 

 

                                                
88 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål 1744-13 från 2013-10-11.  
89 SKVs riktlinjer, Efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, Dnr: 131 
18203-12/111. 
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5.2.	  	   Moderna	  utredningsmetoder	  som	  en	  yttre	  gräns	  för	  utrednings-‐
skyldigheten	  

5.2.1.	  	   Inledning	  
 
Under utredningen av den skattskyldiges deklaration har Skatteverket en rad 

lagstadgade verktyg att använda sig av. Bland annat kan Skatteverket utföra 

revision enligt 41 kap. SFL. Användandet av moderna utredningsmetoder, 

d.v.s. efterforskning på sociala medier och internet är dock inte närmare regle-

rat i lagstiftningen. Användandet av metoderna har istället ansetts utgöra ett led 

i Skatteverkets utredningsskyldighet enligt 40 kap. 1 SFL. Avsaknaden av 

närmare regler innebär dock inte omedelbart att efterforskning på internet i alla 

lägen är en acceptabel utredningsmetod. Förutom reglerna i SFL bör Skatte-

verket nämligen bl.a. följa den grundlagsstadgade rättigheten till skydd från 

betydande intrång i den personliga integriteten. Utöver detta ska Skatteverket 

även beakta sin skyldighet att följa objektivitetsprincipen.90 Om användandet 

av de moderna utredningsmetoderna inskränker dessa grundlagsstadgade rät-

tigheter bör utredningsmetoderna inte tillåtas. Detta i sig skulle innebära en 

begränsning i Skatteverkets utredning.  

5.2.2.	  	   Den	  personliga	  integriteten	  
 
Enligt 2 kap. 6 § 2 st. RF är var och en gentemot det allmänna skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och 

innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållan-

den.91 Rätten till den personliga integriteten får begränsas i lag om begräns-

ningen bl.a. tillgodoser ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt sam-

hälle och om begränsningen inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 

till det ändamål som har föranlett den.92 

 

Skatteverkets utredningsskyldighet enligt 40 kap. 1 § SFL och den kontroll-

verksamheten som Skatteverket bedriver utgör ett avsteg från den grundlags-

                                                
90 SKVs riktlinjer, Efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, Dnr: 131 
18203-12/111. Jfr. prop. 2010/11:165 s. 414 angående tredjemansrevision.  
91 Rätten till den personliga integriteten finns även stadgad i artikel 8 EKMR. 
92 2:21 RF. 
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stadgade rätten till personlig integritet.93 Detta innebär dock inte omedelbart att 

just användandet av moderna utredningsmetoder utgör godtagbara medel för att 

uppfylla utredningsskyldigheten enligt 40 kap. 1 SFL. Vid användandet av 

moderna utredningsmetoder bör Skatteverket därför beakta allmänna grundsat-

ser så som ändamåls, behovs- och proportionalitetsprincipen.94 Dessa innebär i 

korthet att den information som beräknas uppnås ska vara användbar i ärendet, 

att en mindre ingripande åtgärd inte är tillgänglig och att åtgärdens omfattning, 

varaktighet och styrka ska stå i rimlig proportion till den vinning som beräknas 

uppnås genom åtgärden.95 Trots att en åtgärd anses tillåten enligt de allmänna 

grundsatserna kan den anses olämplig av bl.a. etiska skäl.96 

 

Till hjälp för att skilja sådant användande av moderna utredningsmetoder som 

är tillåtet och otillåtet har Skatteverket utformat riktlinjer för efterforskning på 

internet och användande av moderna utredningsmetoder. Skatteverkets riktlin-

jer gör till viss del överväganden liknande de som lagstiftaren gjort i frågor 

avseende revision, i synnerhet tredjemansrevision.97 Till följd av detta har 

Skatteverkets i sina riktlinjer gjort en distinktion mellan öppna och slutna si-

dor. Öppna sidor är sådana som kan nås genom sökningar via sökmotorer och 

som i det yttersta kräver en enkel form av inloggning. Slutna sidor utgör å 

andra sidan sådana sidor där det krävs något mer än bara ren inloggning.98 Ex-

empel på sådana sidor är de delar av Facebook som endast är tillgängliga för 

vänner, medlemmar eller sådana med särskild behörighet.99 Som en avvägning 

mellan utredningsskyldigheten och rätten till den personliga integriteten, de 

allmänna grundsatserna och t.ex. etiska skäl anvisar Skatteverkets riktlinjer att 

efterforskning enbart är tillåten på öppna sidor.100 Därutöver bör de moderna 

                                                
93 RSV rapport 2002:4 s. 13 f. 
94 RSV rapport 2002:4 s. 14, jfr. även SOU 2013:62 s 28 angående generell tredje-
manskontroll. 
95 SOU 1984:54 s. 77 f., RSV rapport 2002:4 s. 27.  
96 RSV rapport 2002:4 s. 14, 28 ff.  
97 Se SOU 2013:62 s 28 f.  
98 SKVs riktlinjer, Efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, Dnr: 131 
18203-12/111. 
99 SKVs riktlinjer, Efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, Dnr: 131 
18203-12/111. 
100 Jfr. prop. 2009/10:80 s. 183 f.  
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utredningsmetoderna endast användas i ärendeanknutna situationer eller i vart 

fall med ett bestämt syfte.101 

 

Med detta konstaterat tycks Skatteverket ha gjort ganska tydligt för hur de mo-

derna utredningsmetoderna får användas och vilka sidor som får användas i 

utredningen. Eftersom att det finns tydliga riktlinjer tycks det regelverk som 

finns beträffande moderna utredningsmetoder inte stå i strid med rätten till den 

personliga integriteten. Samtidigt innebär just det faktum att Skatteverket en-

bart får använda sig av öppna sidor en begränsning i hur långt Skatteverkets 

utredning får sträcka sig.  

5.2.3.	  	   Objektivitetsprincipen	  	  
 
Enligt 1 kap. 9 § RF ska Skatteverket under utredningsarbetet iaktta saklighet 

och opartiskhet. Detta är ett uttryck för den s.k. objektivitetsprincipen. Objek-

tivitetsprincipen innebär bland annat att tjänstemän inte får låta ärendehante-

ringen styras av personliga åsikter och att urvalet av material i ett ärende inte 

får baseras på subjektiva överväganden.102 För den enskilde innebär detta ett 

skydd mot bland annat godtycklig ärendehantering och godtyckliga beslut.  

 

Främst med kravet på opartiskhet följer ett krav på att Skatteverket ska avgöra 

ärenden utan partshänsyn. Här är bland annat jävsreglerna i 11 och 12 §§ FL av 

intresse.103 

 

I ett ärende från JO med diarienummer 3964-2007 hade en sommarvikarie på 

Alfakassan fått fram information genom att ha surfat på internet. Sommarvika-

rien hade av slump stött på en blogg som tillhörde en person som var anmäld 

som arbetssökande hos Alfakassan. JO kritiserade inte utredningen i sig men 

betonade vikten av utredningsrutiner och det faktum att alla ärenden ska be-

handlas lika. JO tydliggjorde att efterforskningen inte får framstå som slump-

mässig. Med andra ord måste efterforskning på sociala nätverk, d.v.s. använ-

                                                
101 SKVs riktlinjer, Efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, Dnr: 131 
18203-12/111. 
102 JO 2002/03 s. 110. 
103 Höglund, Mats, Ska skatteverket vara opartiskt i skatteärenden? SN 2012 nr. 1-2,  
s. 35 f.  
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dandet av de moderna utredningsmetoderna, i princip ske på samma sätt i alla 

ärenden så att två personer med likadana skatterättsliga situationer behandlas 

på samma sätt. Liksom framgått i tidigare avsnitt har Skatteverket gjort en di-

stinktion mellan internets öppna respektive slutna delar och på så sätt angett 

vilken information som Skatteverket får använda i utredningen när de väl på-

börjat ett användande av de moderna utredningsmetoderna.104 Frågan av in-

tresse i den aktuella situationen är dock om det därutöver finns regler eller rikt-

linjer som ger handläggaren en fingervisning om när moderna utredningsme-

toder får eller ska användas i utredningen.  

 

Givet att Skatteverket vet om att specifik information finns tillgänglig på en 

s.k. öppen sida där efterforskning i sig är tillåten bör Skatteverket i enlighet 

med officialprincipen vara skyldig att beakta den informationen. Om Skatte-

verket däremot inte har någon aning om vilken information som finns tillgäng-

ligt på internet kan situationen dock bli mer problematisk. I sådana situationer 

torde krävas tydliga regler för när Skatteverket får använda internet som en 

utredningsmetod. Även om Skatteverket i sina riktlinjer klarlagt att efterforsk-

ningen ska vara ärendeanknuten eller i vart fall ha ett bestämt syfte uppstår 

vissa intressanta frågor. Ska Skatteverket alltid bedriva en sökning på t.ex. en 

sökmotor eller ska de istället invänta någon slags ”signal” på att information 

finns tillgänglig på internet? Om det senare alternativet väljs är en intressant 

fråga vad denna signal ska bestå av. I enlighet med objektivitetsprincipen ska 

nämligen ärendet bedrivas utan partshänsyn. Detta innebär i praktiken att ”sig-

nalen” måste vara knuten till ärendet som bedrivs och inte på något sätt bero på 

den utredde personen. Detta innebär t.ex. att handläggaren på Skatteverket inte 

får använda sociala medier som en utredningsmetod enbart på grund av det 

faktum att det är en offentlig person med t.ex. en blogg som utgör föremål för 

utredningen. I annat fall riskerar utredningen att utgöra ett brott mot objektivi-

tetsprincipen.  

 

För att Skatteverket ska garantera en objektiv utredning krävs således tydliga 

regler om vid vilka situationer moderna utredningsmetoder ska eller får använ-

                                                
104 Se avsnitt 5.2.2.  
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das (1) och vilka internetsidor och sociala medier som får användas (2). Den 

senare frågan tycks vara mer eller mindre besvarad. Det är den tidigare som 

kräver närmare reglering. Om Skatteverket inför tydligare riktlinjer om när 

moderna utredningsmetoder får användas och dessa är i linje med objektivi-

tetsprincipen, får den som gjort information tillgänglig helt enkelt stå sitt kast. 

Här är ”signalen”, d.v.s. det som aktualiserar användandet av moderna utred-

ningsmetoder, helt oberoende av personen i fråga. Användandet av den moder-

na utredningsmetoden rättfärdigas istället av att ärendet befinner sig i ett sådant 

”läge” där riktlinjerna anvisar att moderna utredningsmetoder ska nyttjas.105 

Det faktum att information sedan hittas på en specifik person och inte på en 

annan är helt och hållet baserat på den utredde personen. Det är t.ex. mer san-

nolikt att Skatteverket kan finna mer information på en offentligt känd person 

än en icke offentlig sådan. Detta torde dock inte utgöra ett brott mot objektivi-

tetsprincipen utan snarare utgöra ett led i officialprincipen.  

5.3.	   Sammanfattande	  reflektioner	  
 

I tidigare avsnitt har redogjorts för Skatteverkets utredningsskyldighet så som 

en skyldighet som måste uppfyllas enligt lag. Utredningsskyldigheten har i 

dessa kapitel granskats isolerat och utan hänsyn till vissa motstående intressen 

som kan uppstå. Vid användande av moderna utredningsmetoder uppstår där-

emot bl.a. skäl att ta hänsyn till den personliga integriteten och objektivitets-

principen.  Av denna anledning har detta kapitel huvudsakligen granskat om 

den grundlagsstadgade rätten till personlig integritet och objektivitetsprincipen 

sätter en gräns för vilka metoder Skatteverket får använda under sin utredning 

och därmed också hur långt Skatteverkets utredningsskyldighet får sträcka sig.  

 

Sammanfattande kan konstateras att rätten till personlig integritet och objekti-

vitetsprincipen sätter en viss gräns för hur långt Skatteverkets utredningsskyl-

dighet får sträcka sig. När det kommer till den personliga integriteten så tycks 

riktlinjerna ta hänsyn till de krav som uppställs i grundlagen, detta genom att 

slå fast att slutna sidor utgör ett område som Skatteverket inte får uppehålla sig 

                                                
105 Det kan även vara så att Skatteverket alltid, i alla ärenden, ska göra en sökning på 
en sökmotor på personen som är föremål för utredningen.  
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inom. Detta innebär samtidigt att de moderna utredningsmetoderna enbart får 

användas i ett antal begränsade situationer och således att det finns en gräns för 

hur mycket och vad Skatteverket får utreda.  

 

En av de principer som Skatteverket beaktat vid sin diskussion om öppna och 

slutna sidor samt deras användbarhet är ändamålsprincipen. Detta är en princip 

som har beaktats och som även bör beaktas vid varje form av efterforskning. 

En intressant fråga i detta sammanhang är vilken inverkan ändamålsprincipen 

får vid Skatteverkets användning av moderna utredningsmetoder. Liksom tidi-

gare konstaterats innebär ändamålsprincipen att det som beräknas uppnås ge-

nom utredningen kommer att vara användbart i det aktuella ärendet.106 Frågan 

är vilken inverkan detta får på mål där Skatteverket bär bevisbördan och höga 

krav därigenom ställs på utredningsarbetet. Exempel på sådana är mål om skat-

tetillägg och efterbeskattning.107 Frågan är om den information som kommer 

att återfinnas på t.ex. en blogg eller Facebook är så pass tillförlitlig och har så 

pass stort bevisvärde att Skatteverket kan använda den för att fatta beslut om 

t.ex. skattetillägg. Det finns här en risk för att den information som finns till-

gänglig saknar substans eller härrör sig från någon annan än den person som 

informationen avser. Slutsatsen av detta blir att Skatteverket förmodligen bör 

avstå från användande av moderna utredningsmetoder när de misstänker att 

den information som finns tillgänglig inte kommer att kunna användas på 

grund av att höga krav ställs på utredningen. Samma problematik uppstår för-

modligen inte beträffande ärenden till den skattskyldiges fördel under det ordi-

narie förfarandet där det ställs låga krav på Skatteverkets utredning.108 

 

När det sedan kommer till objektivitetsprincipen så är det inte lika säkert att 

riktlinjerna uppfyller de krav som uppställs i grundlagen. Här behövs troligen 

mer specifika riktlinjer som anvisar när en handläggare får använda moderna 

utredningsmetoder och vara inne på internet. Det finns visserligen krav på spe-

cifikt syfte och ärendeanknytning, detta innebär dock inte att det fortfarande 

kan uppstå situationer där lika fall behandlas olika. Det mest rättvisa vore möj-

                                                
106 RSV rapport 2002:4 s. 27, jfr. även SOU 2013:62 s. 28.  
107 Se avsnitt 2.2. 
108 Se avsnitt 4.3.3. 
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ligen om Skatteverket utförde en rutinmässig kontroll på en sökmotor vad gäl-

ler alla ärenden. Av processekonomiska skäl är detta nog ingen hållbar metod. 

Någon slags enhetlig riktlinje för när moderna utredningsmetoder får användas 

bör dock krävas. I annat fall riskerar Skatteverket att bryta mot den grundläg-

gande objektivitetsprincipen.  

 

Användandet av de moderna utredningsmetoderna och de intressen som då 

aktualiseras har således relevans för Skatteverkets utredningsskyldighet. 

Främst så kan den begränsa hur långt Skatteverket får utreda ärenden när Skat-

teverket redan uppfyllt sin lagstadgade utredningsskyldighet. En intressant 

fråga är dock om det är så att de intressen som aktualiseras även sätter en gräns 

för den lagstadgade utredningsskyldigheten. Med andra ord är frågan om in-

tressena inte bara utgör en yttre gräns utan även ett krav som kan begränsa den 

lagstadgade utredningsskyldigheten. Detta skulle innebära att rätten till den 

personliga integriteten och objektivitetsprincipen, precis som övriga i tidigare 

kapitel nämnda faktorer, skulle kunna begränsa Skatteverkets utredningsskyl-

dighet. Utan att gå in allt för djupt på frågan så har grundlagen alltid ett före-

träde framför lagen, vilket i stort sett innebär att rätten till personlig integritet 

och objektivitetsprincipen får företräde, såvida inget godtagbart undantag före-

ligger. Med andra ord utgör de moderna utredningsmetoderna och de faktorer 

som aktualiseras en nionde inverkande faktor på Skatteverkets utredningsskyl-

dighet. Det faktum att de moderna utredningsmetoderna nyttjas innebär att 

Skatteverket måste ta extra hänsyn till hur långt utredningen bedrivs och på 

vilket sätt. Så fort efterforskning på internet strider mot någon av principerna 

och inte heller uppfyller de krav som ställs på t.ex. avsteg från rätten till den 

personliga integriteten, bör utredningen avslutas eller föras i annan riktning.  

Detta innebär att principerna bör tillerkännas företräde framför utredningsskyl-

digheten enligt 40 kap. 1 SFL. 
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6. Avslutande	  kommentarer	  
 
Benjamin Franklin påstod att det endast fanns två skyldigheter i livet - döden 

och skyldigheten att betala skatt. Detta är en sanning med modifikation. På 

skatterättens område är det inte bara viktigt att betala skatt, det är viktigt att 

betala rätt skatt. Med denna nödvändighet följer främst två nödvändigheter – 

skyldigheten att deklarera rätt och Skatteverkets skyldighet att utreda rätt. Frå-

gan är dock hur man gör rätt om man inte vet vad som är rätt? Det är därför 

viktigt att veta exakt vilka krav som ställs på den som vill uppnå någon av de 

olika skyldigheterna. Samtidigt utgör detta en omöjlig fråga att besvara. Detta 

arbete har avsett att ge en klarare bild över främst Skatteverkets utrednings-

skyldighet men även en bild över vilka andra faktorer som måste ”klaffa” för 

att den skattskyldige i slutändan betalar rätt mängd skatt. Med arbetets gång 

har olika faktorer uppställts i ett försök att klargöra vilka kriterier som inverkar 

på Skatteverkets utredningsskyldighet. Dessa kriterier utgör förmodligen dock 

ingen komplett förteckning. Förmodligen behöver de kompletteras med en ti-

onde och kanske även en elfte oidentifierad faktor.  

 

Alldeles oavsett vilka kriterier som inverkar på Skatteverkets utredningsskyl-

dighet och i vilket stadie utredningen befinner sig i är det tydligt att det ansvar 

som läggs på Skatteverkets axlar är ett tungt sådant. I många fall bör Skatte-

verket bedriva en långtgående utredning, där resultatet som uppnås likställs vid 

ett straffrättsligt förfarande. I andra fall behöver Skatteverket inte göra annat än 

väldigt lite. Samtidigt som myndigheten löser frågan om hur mycket som ska 

göras under utredningsarbetet måste vissa grundlagsstadgade rättigheter beak-

tas. Med detta sagt är det viktigt att Skatteverket har tydliga riktlinjer och rätt 

utbildning för hur utredningsarbetet ska bedrivas. I annat fall riskerar Skatte-

verkets handläggare att hamna i en svår sits. I en sådan sits uppstår många frå-

gor. Har den lagstadgade utredningsskyldigheten uppfyllts? Har den uppfyllts 

på rätt sätt med hänsyn till de uppgifter som den skattskyldige lämnat? Har 

utredningsarbetet gått över gränsen och borde istället vissa prioriterade rättig-

heter ha satt stopp för dess räckvidd? Har alla involverade uppfyllt alla sina 

skatterättsliga ”skyldigheter”? 
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