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1. Inledning 

1.1 Inledning 

 

Vårt skattesystem bygger till stor del på att skattskyldiga självmant väljer att lämna 

uppgifter till grund för beskattning.  För att systemet ska fungera är det viktigt att 

uppgiftsskyldigheten fullgörs på ett korrekt och fullständigt sätt. Det måste därför finnas ett 

effektivt sanktionssystem som påtryckningsmedel för att få in rätt uppgifter i rätt tid.   

 

Skattetilläggssystem har trots många lagändringar kvar den grundkonstruktion det hade när 

det trädde i kraft 1972. De ändringar som har gjorts har i stor utsträckning gått i mildrande 

riktning. Sedan skattetilläggsreglerna infördes har det ställts krav på att systemet ska bli 

mer generöst. En rad förändringar har gjorts, dels i lagstiftningen genom nya regler och dels 

i domstolarnas bedömning, där bedömningen i en rad fall varit mild och där man som skäl 

till detta uttalat att avsikten är systemet att systemet ska bli mer generöst. 

 

För att ett sanktionssystem ska betraktas som rättvist av de skattskyldiga är det viktigt att de 

avgifter som tas ut står i rimlig proportion till de förseelser som de avser att straffa. 

I och med införandet av skatteförfarandelagen har proportionalitetsprincipen kodifierats. 

Principen gäller dock som allmän rättsgrundsats även utan uttryckligt lagstöd. 

 

1.2 Syfte 

 

Arbetets huvudsakliga syfte är att utreda huruvida skattetilläggsystemet har blivit mer 

generöst mot de enskilda än det var när det infördes. Därtill syftar uppsatsen till att beskriva 

de överväganden som ligger bakom skattetilläggssystemet och de ändringar som gjorts för 

att få till ett mer generöst system. Undersökningen kan delas i följande frågeställningar: 

 

- Har systemet blivit mer generöst? 

- På vilket sätt har systemet blivit mer generöst?  

- Avser eventuell mildring av systemet såväl lagstiftning som rättstillämpning? 

- Har ändringarna genomförts utan att systemets enkelhet och effektivitet gått förlorad? 
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1.3 Disposition 

 

Framställningens andra kapitel börjar med en inledning och sedan följer en tillbakablick på 

hur rättsutvecklingen avseende skattetillägg sett ut. Därefter följer en redogörelse för 

nuvarande lagstiftning beträffande skattetillägg.  Slutligen förklaras vad som avses med en 

oriktig uppgift.  

 

I tredje kapitlet beskriver jag bakgrunden till reglerna om befrielsegrunder och hur dessa 

ändrats genom åren.  Jag beskriver gällande rätt och redogör för när reglerna kan bli 

tillämpliga. 

 

I fjärde kapitel beskriver jag kort vad proportionalitetsprincipen innebär. Av utrymmesskäl 

är beskrivningen kortfattad och relativt ytlig. Jag fokuserar endast på det som är intressant 

för detta arbete. 

 

För att ta reda på om domstolarna följer uttalandena i förarbetena om att reglerna ska 

tillämpas mildare och mer nyanserat undersöker jag i femte kapitlet hur 

skattetilläggsreglerna tillämpas av domstolarna. Jag redogör för några rättsfall som jag 

anser är belysande för det jag vill visa. Eftersom det inte finns någon praxis där 

skatteförfarandelagen tillämpas ännu tittar jag på äldre praxis i de delar den inte är 

överspelad. 

 

Slutligen kommer jag i sjätte kapitlet att knyta ihop de tidigare kapitlen och försöka dra 

slutsatser och besvara de frågeställningar denna framställning bygger på. Jag kommer att 

göra en analys av hur rättsläget ser ut just nu. Jag kommer också att formulera vilka 

förändringar jag tycker behövs på området. 

 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 
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Jag har valt att göra den avgränsningen att jag inte redogör för beloppsgränser och 

procentsatser för skattetillägg.  Där det är relevant redogör jag dock för om procentsatsen 

höjts eller sänkts. 

 

Jag kommer inte att gå in djupare på den mycket uppmärksammade problematiken kring det 

svenska skattetilläggsystemet och dubbelbestraffningsförbudet. En mer ingående 

redogörelse om detta skulle föra för långt bort från syftet med detta arbete. 

 

Jag har valt att fokusera på skattetillägg vid oriktig uppgift och går inte närmare in på de 

övriga fall då skattetillägg kan tas ut. 

 

1.5 Metod  

 

Frågeställningen syftar till att belysa gällande rätt och därför kommer jag i detta arbete att 

använda mig av traditionell rättsdogmatisk metod. Jag kommer att utreda innebörden av 

gällande rätt med hjälp av lagtext, förarbeten, praxis och i viss mån doktrin. Jag har 

fokuserat särskilt på förarbetena för att försöka ta reda på vad syftet bakom lagändringarna 

varit. Jag kommer även att vid något tillfälle använda mig av sekundära rättskällor, såsom 

skrivelser från Skatteverket. Jag gör detta för att även om de har ett lägre rättskällevärde har 

de betydelse för det jag vill visa dels för att de visar på hur den första uttolkaren av gällande 

rätt kommer att tillämpa lagen och dels för att belysa hur lagen kommer att tillämpas i en 

samhällelig kontext. Mitt arbete syftar även till att undersöka om det går att se en tendens 

till förändring i rättstillämpningen över tid. För att göra det har jag gått igenom de rättsfall 

som varit uppe till HFDs prövning från det att skattetilläggsreglerna infördes fram till nu. 

Jag har valt ut några fall där jag tycker att omständigheterna är så lika att de lämpar sig för 

en jämförelse.  

 

 

 

 

1.6 Terminologi 

 

När skattetilläggssystemet infördes kallades de omständigheter som innebär att befrielse kan 
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medges för eftergiftsgrunder. Numera används begreppet befrielsegrunder. Det föreligger inte 

någon skillnad i betydelse mellan uttryckssätten varför jag har valt att konsekvent använda 

begreppet befrielsegrunder.  

 

Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Jag har 

valt att använda Högsta förvaltningsdomstolen, HFD i samtliga fall, även i de fall som är 

från tiden före namnändringen.  

 

Fram till 2011 hänvisade man till rättsfall genom deras referatnummer i Regeringsrättens 

årsbok, RÅ. Numera hänvisar man till rättsfall genom deras referatnummer i Högsta 

förvaltningsrättens årsbok, HFD. Eftersom rättsfall från tidigare än 2011 kommer att 

behandlas i denna uppsats kommer rättsfall med referat i RÅ att förekomma.  

 

Kapitel 2 Skattetillägg 
 

2.1 Historik  

 

Fram till 1972 straffades överträdelser av skattelagstiftningen med stöd av 

skattestrafflagen.
1
 Systemet kritiserades i fråga om bristen på effektivitet, systematik och 

likformighet.
2
 Denna kritik resulterade i att systemet reformerades och ett nytt system med 

administrativa sanktioner, skattetillägg infördes.   

 

Skattetilläggsystemet infördes den 1 januari 1972. Det nya sanktionssystemet 

byggde till stor del på ett förslag från Skattestrafflagutredningen.
3
 Utgångspunkten var att få 

till en jämnare och effektivare rättstillämpning och samtidigt göra det möjligt att 

differentiera sanktionerna.
4
 Huvudsyftet med att införa reglerna var dels att få de 

skattskyldiga att i högre grad fullgöra sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt och dels att 

genom möjligheten att ta ut skattetillägg undanta vissa lindrigare skattebrott från 

domstolsprövning och därigenom avlasta de hårt ansträngda domstolarna och 

                                                 
1 Skattestrafflagen (1943:313)  

2 Prop. 1971:10 s. 197 Kunglig Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag  

3 SOU 1969:42, Skattebrotten. 

4 Prop. 1971:10 s. 200. 
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åklagarmyndigheten.
 5

 De lindrigare brotten skulle istället prövas av Skatteverket. 

Härigenom skulle man kunna utnyttja Skatteverkets sakkunskap på området.
6
 De nya 

reglerna innebar att skattetillägg skulle påföras i ett särskilt administrativt förfarande vid 

sidan om straffprocessen. Tidigare straffades även lindrigare fall av lämnande av oriktig 

uppgift med straffrättsliga sanktioner, men efter att reglerna om skattetillägg infördes var 

meningen att endast de grövre fallen skulle prövas i domstol.  Avsikten var att sanktionerna 

på detta sätt skulle bli rättvisare och träffa de skattskyldiga jämnare än tidigare, eftersom 

man förväntade sig att mindre förseelser inte skulle leda till några påföljder alls medan 

grövre brott skulle beivras oftare än tidigare.
7
 

 

För att systemet skulle fungera på ett effektivt och enkelt sätt krävdes att det skulle bygga 

på en enkel konstruktion och ges en schablonmässig utformning.
8
 Genom att införa ett 

schablonmässigt regelsystem skulle förfarandet bli billigare, snabbare och enklare för det 

allmänna och för den enskilde än vad det tidigare systemet varit.
9
 Systemet innebar att 

skattetillägg skulle tas ut mer eller mindre automatiskt när någon lämnat en oriktig uppgift. 

Det fanns inget krav på uppsåt eller oaktsamhet utan skattetillägg skulle påföras om vissa 

objektiva förutsättningar var uppfyllda. I förarbetena anförde de olika remissinstanserna att 

de var i stort sett överens om att systemet behövde effektiviseras men att flera av dem hade 

betänkligheter avseende rättssäkerheten och därför betonade de vikten av att försöka 

garantera att denna tillgodosågs.
10

 Departementschefen uttalade dels att ett system med 

automatiskt skattetillägg fordrar försiktighet och att det därför är viktigt att det finns regler 

som möjliggör befrielse från skattetillägg om förseelsen kan anses vara ursäktlig och dels 

att det är viktigt att reglerna tillämpas mjukt, särskilt vid introduktionen av reglerna.
11

 

Sammanfattningsvis ansåg departementschefen att risken för rättssäkerheten uppvägdes av 

det faktum att alternativet var att vissa delar av skattebrotten helt skulle undgå påföljd 

eftersom det gamla systemet var så ineffektivt.  Det skulle inverka negativt på 

skattemoralen.
12

 

 

                                                 
5 Prop. 1971:10 s. 2. 

6 Prop.1971:10 s. 199 ff. 

7 Prop. 1971:10 s. 199. 

8 Prop.1971:10 s. 201. 

9 Prop. 1971:10 s 201. 

10 Prop. 1971:10 s. 198 f. 

11 Prop 1971:10 s. 198. 

12 Prop 1971:10 s.198 f. 
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Avsikten var att den administrativa sanktionen, skattetillägg, skulle tillämpas även om 

samma gärning ledde till åtal för skattebrott. Detta innebar att den skattskyldige kunde 

drabbas av både skattetillägg och påföljd enligt brottsbalken för samma oriktiga uppgift. 

Man ansåg inte att en straffrättslig sanktion skulle utesluta möjligheten att påföra 

skattetillägg eftersom det förelåg väsentliga skillnader mellan påföljdsformerna straff och 

skattetillägg.
13

 

 

Sedan reglerna om skattetillägg tillkom har de varit föremål för kritik och granskning. Den 

kritik som har riktats mot reglerna är att de är onyanserade och hårda mot de skattskyldiga. 

Justitieombudsmannen, JO, var i dennes ämbetsmannaberättelse för åren 1973-75, kritisk 

till det sätt, på vilket Skatteverket tillämpade reglerna på i praktiken.
14

 

Skattetilläggsreglerna var allmänt hållna och Skatteverket valde att tillämpa reglerna 

bokstavligt, vilket resulterade i att tillämpningen blev väl hård. Detta var anmärkningsvärt 

med tanke på att det vid reglernas tillkomst förordats en mjuk tillämpning av reglerna.
15

 JO 

uttalade vidare att även om praxis var begränsad på grund av den korta tid lagen varit 

tillämplig verkade det dock som att domstolarna har gjort en mjukare tolkning av reglerna 

än vad Skatteverket gjort genom att de bedömt befrielsereglerna på ett friare sätt.
16

 

 

Redan 1975 tillsattes en skattetilläggsutredning för att se över hur reglerna tillämpades i 

praktiken. Den fick i uppdrag att göra en översyn av systemet och att komma med förslag 

på hur reglerna skulle kunna nyanseras. Utredningen resulterade i ett delbetänkande.
17

 En 

lindring av reglerna föreslogs som bland annat innebar att man sänkte nivån på skattetillägg 

i de fall då den oriktiga uppgiften kunde rättas med ledning av tillgängligt 

kontrollmaterial.
18

 Motivet till att sänka skattetillägget i dessa fall var att risken att den 

felaktiga uppgiften inte skulle upptäckas var mycket liten.
19

 I förarbetena till lagen uttalades 

att det var viktigt för en nyansering av tilläggen att ha mildare sanktioner i de fall då risken 

för att den oriktiga uppgiften inte ska upptäckas är i det närmaste obefintlig. 
20

  

 

                                                 
13 Prop. 1971:10 s. 81. 

14 JO 1975 års årsberättelse s. 393-394. 

15 Prop. 1971:10 s.272. 

16 SOU 2001:25 s. 72. 

17 SOU 1977:6. 

18 SFS 1977:118 och Prop. 1976/77:92 s.2. om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623) m.m. 

19 Prop.1976/77:92 s. 21 ff. 

20 Prop 1976/77:92 s. 22. 
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1982 lämnade skattetilläggsutredningen ett slutbetänkande där man lade fram förslag på 

ytterligare nyanseringar av reglerna.
21

 Utredningen framhöll att skattetilläggssystemet borde 

vara enkelt, schabloniserat och likformigt men att det i vissa fall var svårt att upprätthålla 

kravet på enkelhet. De ändringar som föreslogs kritiserades för att vara för detaljerade och 

komplicerade och förslagen resulterade därför inte i någon lagändring.  

 

Nya regler trädde i kraft i januari 1992 och enligt uttalanden i förarbetena skulle de 

innebära en uppmjukning av systemet och ett steg mot ökad rättssäkerhet. Av förarbetena 

framgår att flera åtgärder skulle komma att behövas för att stärka de enskildas ställning och 

få en bättre balans mellan de enskilda och det allmänna.
22

 Motivet till lagändringen var 

bland annat att man ville se till att de sanktioner som påfördes skulle stå i rimlig proportion 

till den försummelse den skattskyldige gjort sig skyldig till och att lika försummelser skulle 

sanktioneras lika samtidigt som systemet skulle vara enkelt att tillämpa.
23

 Reglerna 

ändrades på så sätt att området för vad som ansågs vara normalt tillgängligt kontrollmaterial 

utvidgades.
24

 Det infördes också regler om en lägre procentsats vid periodiseringsfel.
25

 

Sänkningen av procentsatsen i dessa fall kunde motiveras av att det i de här aktuella fallen 

oftast inte var fråga om något skatteundandragande utan endast en förskjutning av skatten 

mellan olika beskattningsperioder.
26

 

 

Bestämmelserna om skattetillägg reformerades 2003. Reformen byggde på ett betänkande 

av 1999 års skattetilläggskommitté.
27

 De förslag som kommittén la fram var mer 

långtgående än de som regeringen la fram. De förändringar som faktiskt genomfördes 

förändrade inte skattetilläggssystemets grundstruktur men var ändå omfattande. Reformen 

var viktig för att bland annat tillgodose de krav som EKMR
28

 ställde.  

Det uttalades i förarbetena att det var viktigt att korrekta uppgifter lämnades till grund för 

beskattning och att det därför måste finnas ett sanktionssystem.
 29

 Mycket kritik hade riktats 

mot skattetilläggssystemet som ansågs godtyckligt och orättvist och därför ville man öka 

                                                 
21 SOU 1982:54. 

22 Prop. 1991/92:43 s. 60 ff. 

23 Prop. 1991/92:43 s. 3 och 60. 

24 Prop.1991/92:3 s.3. 

25 Prop. 1991/92:43 s. 3 och s. 67 f. 

26 Prop. 1991/92:43 s.68. 

27 Prop. 2002/03:106 s.143 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m. 

28 Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

29 Prop. 2002/03:106 s. 106. 
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möjligheterna att göra nyanserade bedömningar. Det var en balansgång att försöka förändra 

reglerna för att åstadkomma ett system som var så schabloniserat att det inte medförde 

några tillämpningsproblem och samtidigt så nyanserat att det säkerställde att resultatet blev 

rättvist och legitimt.
30

 I förarbetena uttalades att det var viktigt att systemet uppfattas som 

förutsebart, rättvist och rimligt ur ett allmänpreventivt perspektiv.
31

 En fråga som 

diskuterades var om skattetilläggen även fortsättningsvis skulle prövas av Skatteverket som 

första instans.  Lagstiftaren kom fram till att Skatteverket skulle fortsätta att vara första 

instans. Det uttalades dock att en förutsättning för att detta skulle vara förenligt med 

Europakonventionen var att den enskilde inom skälig tid skulle ha rätt till överprövning av 

domstol.
32

 2003 års reform medförde också att man införde en legaldefinition av vad som 

skulle anses vara en oriktig uppgift.
33

 Det område där skattetillägg inte ska påföras 

utvidgades till att gälla när den oriktiga uppgiften kunde rättas med ledning av 

kontrolluppgifter som lämnats utan föreläggande. Orsaken till denna ändring var att risken 

för skatteundandragande var mycket liten i dessa fall.
34

  

 

2.1 Nuvarande lagstiftning 

 

Numer finns bestämmelserna om skattetillägg samlade i en lag, skatteförfarandelagen 

(2011:1244), SFL. Lagen trädde i kraft första januari 2012 och ersatte då flera lagar av vilka 

skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:3244) och lagen om 

självdeklaration och kontrolluppgifter (2001:1227) är intressanta för denna framställning. 

Genom att föra samman reglerna om skatteförfarande i en lag blev tillämpningen 

effektivare och reglerna lättare att överblicka. Effektiviseringen skulle bidra till att minska 

den administrativa bördan och till att stärka de skattskyldigas ställning.
35

 Regeringen trodde 

vid införandet av SFL att antalet skattetillägg skulle minska.
36

 Detta eftersom det i och med 

SFL tillkom ökade möjligheter till frivillig rättelse genom reglerna om att skattetillägg inte 

ska tas ut när den skattskyldige rättar en uppgift efter att Skatteverket gått ut och informerat 

om en generell kontrollaktion.
37

 SFL har också ökat utrymmet för när skattetillägg inte ska 

                                                 
30 Prop. 2002/03:106 s. 106. 

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

32 Prop. 2002/03:106 s. 109. 

33 5 kap1 § TL och 15 kap 1§ 2 st. SBL. 

34 Prop. 2002/03:106 s. 120 ff. 

35 Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet s.2. 

36 Prop. 2010/11:165 s. 663. 

37 Prop 2010/11:165 s. 478 f. 
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tas ut på grund av att uppgifterna kan rättas med hjälp av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Ändringen innebär att det inte längre ska vara enbart obligatoriska 

uppgifter som omfattas.
38

 Regeringen vill med de nya reglerna stärka rättssäkerheten. I 

förarbetena till SFL uttalas att sanktionssystemet ska mildras.
39

 Procentsatsen för 

skattetillägg när någon inte gjort skatteavdrag har sänkts.
40

  

 

2.2 Grunderna för skattetillägg  

 

Skattetillägg tas ut av den, som på annat sätt än muntligen, under förfarandet lämnar en 

oriktig uppgift till ledning för beskattning, 49 kap 4 § SFL, vid skönsbeskattning, 49 kap 6 

§ SFL, vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut, 49 kap 8 § SFL och när skatteavdrag 

inte gjorts, 49 kap 9 § SFL. Skattetillägg ska tas ut på skatter som omfattas av SFL. Enligt 2 

kap 1 § SFL är lagen tillämplig på skatt med vissa i denna paragraf uppräknade undantag. 

 

2.3 Skattetillägg vid oriktig uppgift   

 

Skattetillägg ska tas ut av den som på annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat 

en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning. Detsamma gäller om den skattskyldige 

har lämnat en sådan uppgift i mål om beskattning och uppgiften inte godtagits efter en 

prövning i sak.
41

 Det krävs att uppgiften objektivt sett är oriktig för att skattetillägg ska tas 

ut. Några krav på att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet 

ställs inte. 

 

En av förutsättningarna för att ta ut skattetillägg är att uppgiften ska ha lämnats av den 

skattskyldige på ett annat sätt än muntligen. Genom uttryckssättet omfattas även uppgifter 

som är lämnade på elektronisk väg.  

 

Med att uppgifterna ska ha lämnats under förfarandet innefattas till exempel att uppgifterna 

lämnats i en deklaration eller i ett svar på en förfrågan eller en begäran om omprövning.
42

 

                                                 
38 Prop 2010/11:165 s 480. 

39 Prop 2010/11:165 s.663. 

40 Prop 2010/11:165 S. 484 f. 

41 49 kap.4 § 1 p. SFL: 

42 Prop. 2010/11:165 s.935. 
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Skyldighet att lämna sanningsenliga uppgifter rörande omständigheter som har betydelse 

för beskattningen gäller oavsett när under förfarandets gång de lämnas.
43

  

 

I förarbetena till SFL uttalas att, för att skattetilläggssystemet ska vara effektivt när det 

gäller oriktig uppgift under omprövningsförfarandet ska det inte vara möjligt att lämna en 

oriktig uppgift i en begäran om omprövning och sedan undgå skattetillägg av den 

anledningen att man återkallat begäran om omprövning.
44

 Att den skattskyldige återkallar 

sin begäran om omprövning inverkar  inte på frågan om skattetillägg ska tas ut.  I HFD 

2011 ref 58 kom HFD kom fram till att beslut att påföra skattetillägg får fattas även då en 

skattskyldig har återkallat begäran om omprövning och ärendet skrivits av.  

 

Det finns ett krav på att uppgifterna har lämnats till ledning för beskattning.
45

 Med detta 

avses att den oriktiga uppgiften ska ha betydelse för det aktuella beskattningsärendet.
46

 Det 

är således inte en oriktig uppgift att i en skattedeklaration avseende mervärdesskatt lämna 

en felaktig uppgift som rör slutlig skatt.
47

 Skattetillägg vid mål om egen beskattning 

förutsätter att uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. Om en oriktig uppgift 

lämnas i någon annan typ av mål än mål om beskattning ska skattetillägg inte tas ut. Till 

exempel kan inte mål om särskild avgift föranleda skattetillägg.  

 

Det framgår att det ska föreligga ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och den 

skatt, som inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige, 

om den oriktiga uppgiften inte upptäckts. Att det är så går att utläsa av lagtexten, där det av 

formuleringen framgår att skattetillägg ska beräknas som en procentsats av den skatt som 

undandragits på grund av den oriktiga uppgiften.
48

 Det framgår också av formuleringen att 

uppgiften ska ha lett till ett skatteundandragande. Har den oriktiga uppgiften inte direkt 

inverkat på uttaget av skatt så är inte förutsättningarna för att ta ut skattetillägg uppfyllda. 

 

2.4 Definition av oriktig uppgift 

 

                                                 
43 Prop. 1991/92:43 s.412. 

44 Prop. 2010/11:165 s. 486. 

45 49 kap. 4§ SFL 

46 Prop. 2010/11:165 s.935. 

47 Se Skatteförfarandelagen m.m., en kommentar, Karin Almgren och Börje Leidhammar, Nordstedts Gula Bibliotek 2014. 

48 49 kap 11 § SFL. 
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Det grundläggande rekvisitet för att det ska vara möjligt att ta ut skattetillägg är att den 

skattskyldige lämnat en oriktig uppgift.  Av 49 kap 5 § SFL framgår att en uppgift är oriktig 

om det klart framgår att uppgiften är felaktig eller om den skattskyldige utlämnat en 

uppgift till ledning för beskattning som denne varit skyldig att lämna. En oriktig uppgift 

föreligger när någon lämnat en felaktig sakuppgift, en falsk uppgift, en ofullständig uppgift 

eller förtigit en uppgift. En uppgift är inte oriktig om den tillsammans med andra lämnade 

uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett korrekt beslut eller om uppgiften uppenbart inte 

kan läggas till grund för ett beslut. 
49

 

 

Det är svårt att kortfattat definiera begreppet oriktig uppgift men det innefattar varje osant 

meddelande angående någon omständighet som är av betydelse för fastställande av skatt- 

eller avgiftsskyldighet.
50

  Om en person ger intryck av att ha lämnat alla uppgifter, när 

denne i själva verket utelämnat uppgifter som är av betydelse för bedömningen föreligger 

en oriktig uppgift.
51

 Med utelämnade uppgifter avses att en skattskyldig inte lämnat 

uppgifter som skulle ha lämnats till ledning för beskattning. 

Har en skattskyldig öppet redovisat de faktiska omständigheterna men gjort en felaktig 

bedömning av dessa är det inte fråga om en oriktig uppgift.
52

 

 

För att kunna bedöma om det föreligger en oriktig uppgift är det viktigt att ta reda på 

uppgiftsskyldighetens omfattning. En skattskyldig ska lämna alla upplysningar som krävs 

för att Skatteverket ska kunna fatta ett korrekt skattebeslut. I RÅ 2010 ref 67 ansågs ett 

bolag ha lämnat oriktig uppgift på grund av de utelämnat uppgifter då de yrkat avdrag för 

ränta på koncerninterna lån men inte redogjort för lånevillkoren eller 

räntesättningsgrunderna. I RÅ 2008 ref.66 ansåg HFD att det fanns förutsättningar för att 

påföra skattetillägg eftersom den skattskyldige, som yrkat avdrag för koncerninternt lån inte 

lämnat upplysningar om förhållanden som gjorde att inkomsten skulle beskattas i tjänst. Av 

praxis framgår att den skattskyldiges upplysningsskyldighet är relativt omfattande men den 

omfattar inte sådana omständigheter som är allmänt kända så kallade notoriska fakta.
53

 

Uppgiftsskyldigheten begränsas vidare till sådana omständigheter som förelåg vid 

                                                 
49 49 kap. 5 § SFL. 

50 Prop.2002/03:106 s. 116. 

51 Prop.2002/03:106 s. 116. 

52 RÅ 1976 ref 161, RÅ 1981:25 och RÅ 1982 Aa 38. 

53 RÅ 1992 not 3 och RÅ 1989 not. 368. 
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deklarationstillfället.
54

 

 

2.5 Inte oriktig uppgift 

 

En uppgift som den skattskyldige lämnar ska dock inte anses oriktig om uppgiften 

tillsammans med övriga uppgifter som lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för 

att ett riktigt beslut ska kunna fattas.
55

 Det är vidare inte en oriktig uppgift om den 

skattskyldige gör ett oriktigt avdrag men samtidigt lämnar uppgifter som gör att en korrekt 

bedömning kan göras.
56

 Det rör sig då om ett oriktigt yrkande och Skatteverket kan på 

grund av de uppgifter som lämnats i ärendet fatta ett korrekt beslut. HFD ansåg i RÅ 2006 

ref. 18 att en oriktig uppgift inte lämnats då den skattskyldige, som uppgett att han varit 

företagsledare och verksam i betydande omfattning i bolaget, tog upp hela den 

realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av aktierna i bolaget som inkomst av 

kapital utan att fördela vinsten mellan tjänst och kapital, som denne skulle ha gjort. HFD 

uttalade att det fanns tillräckligt med uppgifter för att kunna göra en korrekt bedömning i 

ärendet. 

 

En uppgift anses vidare inte vara oriktig om den är så orimlig att det är uppenbart att 

uppgiften inte kan läggas till grund för beslut. Så anmärkningsvärda uppgifter aktualiserar 

istället Skatteverkets utredningsskyldighet.
57

 Skatteverket har enligt 40 kap 1§ SFL en 

skyldighet att se till att ärenden blir ordentligt utredda. Är uppgifterna som lämnats otydliga 

eller motstridiga eller har den skattskyldige särskilt markerat en viss frågeställning kan 

Skatteverkets utredningsansvar aktualiseras. Skatteverket ska beakta såväl deklarationen 

som kringliggande material. I RÅ 2002 ref.20 fann HFD att det framstod som närmast 

uteslutet att det i målet begärda avdraget skulle godtas av Skatteverket utan närmare 

utredning och att det därför inte fanns förutsättningar för att påföra skattetillägg. I målet har 

bolaget yrkat för intäkter som väsentligt översteg vad som i deklarationen redovisats som 

totala intäkter och detta borde ha väckt Skatteverkets utredningsskyldighet. I RÅ 2008 ref 

118 har en skattskyldig redovisat en kapitalförlust i sin inkomstdeklaration och lämnat en 

övrig upplysning. Vid utredning fann Skatteverket att det rörde sig om en värdenedgång på 

                                                 
54 Se bland annat RÅ 1980 1:3. 

55 49 kap 5 § 2st 1 p. SFL och Prop. 2002/03:106 s. 117. 

56 Prop. 2002/03:106 s. 233. 

57 RÅ 2002 ref.20. 
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en pensionsförsäkring och inte någon avdragsgill kapitalförlust och påförde skattetillägg. 

HFD konstaterar att förutsättningar för skattetillägg inte finns eftersom att texten under 

övriga upplysningar har ett samband med den redovisade kapitalförlusten och att det därför 

framstår som närmast uteslutet att Skatteverket skulle godta kapitalförlusten utan vidare 

utredning. Upplysningen har väckt Skatteverkets utredningsskyldighet.
58

 Av ovan nämnda 

praxis framgår att det ska vara i det närmaste uteslutet att Skatteverket skulle godta 

uppgifterna utan utredning för att det inte ska finnas förutsättningar för att ta ut 

skattetillägg. I RÅ 2004 ref.11, hade ett bolag yrkat avdrag för nedskrivningar av 

anläggningstillgångar och de uppgifter de lämnat motsade inte att bolaget hade rätt till 

avdraget. HFD kom fram till att eftersom det inte var i det närmaste uteslutet att 

Skatteverket skulle godta uppgifterna utan utredning var inte Skatteverkets 

utredningsskyldighet väckt och det fanns förutsättningar för att påföra skattetillägg. 

 

2.6 Bevisbörda och beviskrav   

 

Att bevisbördan för att oriktig uppgift har lämnats åvilar Skatteverket framgår bland annat 

av RÅ 2001 not 98, där HFD uttalar att det krävs att Skatteverket ska visa att en oriktig 

uppgift föreligger. Beviskravet framgår av 49 kap 5 § SFL och är formulerat så att det klart 

ska framgå att den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift. Beviskravet när det gäller 

lämnande av oriktig uppgift är således strängare än vad som gäller för skatteprocessen i 

övrigt, där det räcker med att visa att en omständighet är sannolik
 
.
59

 En huvudprincip inom 

inkomstbeskattningen är att det allmänna har bevisbördan såvitt gäller inkomstsidan.
60

 Det 

krävs att det allmänna ska göra sannolikt att den skattskyldige haft en intäkt. När det gäller 

skattetillägg vid oriktig uppgift ställs högre krav på bevisningen.
61

 För att skattetillägg ska 

tas ut krävs att det är visat eller styrkt att en oriktig uppgift lämnats. Skillnaden i krav på 

bevisstyrka mellan det ordinarie skatteområdet och skattetilläggsområdet innebär att ett 

underkännande av bevisningen avseende ett avdrag eller ett fastställande av att den 

skattskyldige haft en inkomst inte automatiskt innebär att det finns tillräcklig bevisning för 

att en oriktig uppgift har lämnats om avdraget eller inkomsten i fråga. I RÅ 1991 ref 29 

ansåg HFD inte att enbart den omständigheten att räkenskaperna varit så bristfälliga att man 

                                                 
58 Se också RÅ 2002 ref 20, RÅ 2003 ref. 4 och RÅ 2008 ref.51. 

59 Prop. 2002/03:106 s. 233 och RÅ 2002 ref 31. 

60 RÅ 2002 ref. 22 I och II. 

61 RÅ 2000 ref.132. 
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inte kunde fastställa rörelseresultatet vara tillräcklig bevisning för att oriktig uppgift 

lämnats. 

 

2.7 Skattetillägg vid skönsbeskattning 

 

Skattetillägg vid skönsbeskattning fungerar som ett påtryckningsmedel för att få in korrekta 

uppgifter.
62

 Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning dels när den skattskyldige inte 

deklarerat alls och dels när deklarationen är bristfällig. Om skönsbeskattning sker på grund 

av att den skattskyldige inte deklarerat alls ska skattetillägg tas ut endast om ett 

föreläggande om att inkomma med deklaration sänts ut. I de fall en deklaration inte är 

undertecknad och föreläggande om att komma in med undertecknad deklaration sänts ut 

men någon undertecknad deklaration inte inkommit ska skattetillägg påföras. Om en 

deklaration inkommer inom två månader från det att skönsbeslutet fattades ska 

skattetillägget undanröjas enligt 49 kap 7§ SFL. 

 

2.8 Skattetillägg vid omprövning av skönsbeslut 

 

Den som, trots skönsbeskattning, ändå inte lämnar en inkomstdeklaration ska påföras 

skattetillägg om ytterligare intäkter upptäcks. Har den skattskyldige fått ett 

skönsbeskattningsbeslut som avser att den slutliga skatten höjs genom omprövning på 

Skatteverkets initiativ ska i vissa fall skattetillägg påföras. Denna regel är ny och tillkom för 

att förhindra så kallad skönstaxeringsspekulation.
63

  Tidigare har skattskyldiga kunnat låta 

bli att lämna deklaration i förhoppning om att skönstaxeringen och skattetillägget skulle 

leda till ett lägre belopp att betala än om de lämnade in en deklaration med riktiga uppgifter. 

För att skattetillägg ska tas ut i dessa fall måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, ett 

skönsbeskattningsbeslut ska ha fattats på grund av att någon deklaration inte lämnats, den 

tidsfrist som anges i 49 kap 7§ SFL ska ha försuttits och slutligen ska 

skönsbeskattningsbeslutet omprövas i höjande riktning av Skatteverket. 

 

 

                                                 
62 Prop. 2002/03:106 s. 134. 

63 Prop. 2010/11:165 s 934. 
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2.9 Skattetillägg när skatteavdrag inte gjorts 

 

Den som betalat ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning är enligt 10 

kap. SFL skyldig att göra skatteavdrag. 
64

 Skattetillägg ska tas ut av den som inte fullgjort 

sin skyldighet att göra skatteavdrag. Denna bestämmelse tillkom i samband med införandet 

av SFL.
65

 I SFL delas reglerna om skattetillägg på skatteavdrag upp i två olika situationer, 

dels på gjorda men inte redovisade skatteavdrag och dels på underlåtna skatteavdrag.
66

  När 

det gäller gjorda men inte redovisade skatteavdrag ska skattetillägg påföras på den grunden 

att oriktig uppgift lämnats i arbetsgivardeklarationen eller att Skatteverket har fattat ett 

beslut om skönsbeskattning. När det gäller underlåtna eller för lågt gjorda skatteavdrag har 

bestämmelsen i 49 kap. 9 och 18 § § SFL utformats utan krav på att oriktig uppgift ska ha 

lämnats eftersom reglerna om oriktig uppgift inte är anpassade till den aktuella situationen 

då felet inte är hänförligt till utbetalarens uppgiftslämnande.
67

 Det som föranleder att 

skattetillägg kan påföras i denna situation är istället att utbetalaren inte fullgjort sin 

skyldighet att göra skatteavdrag. Det är det allmänna som ska göra sannolikt att 

förutsättningarna är sådana att grund för att ta ut skattetillägg finns på grund av att 

skyldigheten att göra skatteavdrag inte fullgjorts.
68

 Bestämmelsen om skattetillägg i 49 kap. 

9 § SFL är även tillämplig när det skatteavdrag som borde ha gjorts måste uppskattas 

skönsmässigt.
69

 Skattetillägget är knutet till skyldigheten att göra avdrag och ska utgå även 

om arbetstagaren har betalat den aktuella skatten. 

 

2.10 När skattetillägg inte ska tas ut  

 

Det finns tre situationer då skattetillägg inte ska tas ut trots att den skattskyldige lämnat en 

oriktig uppgift.
70

 Skattetillägg ska inte tas ut om uppgiften kan rättas med normalt 

tillgängligt kontrollmaterial.
71

 Det krävs att materialet ska ha varit tillgängligt för 

Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.
72

 Förklaringen till att 

skattetillägg inte ska tas ut i de fall kontrollmaterial är normalt tillgängligt och dessutom 

                                                 
64 Prop. 2010/11:165 s 484. 

65 Prop. 2010/11:165 s.484 och 940. 

66 Prop. 2010/11:165 s. 941. 

67 Prop. 2010/11:165 s. 940 ff. 

68 Prop. 2010/11:165 s.941. 

69 Prop. 2010/11:165 s. 941 f. 

70 49 kap. 10 § SFL. 

71 49 kap.10 § 2 p. SFL. 

72 Prop.2010/11:165 s .481. 
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innehåller tillräckliga uppgifter för att ett riktigt beslut ska kunna fattas är att risken för 

skatteundandragande är väldigt liten i dessa fall.
73

 Vad som är normalt tillgängligt 

kontrollmaterial har prövats av HFD i bland annat RÅ 2000 ref 22, där uppgifter i 

skatteregister ansågs vara normalt tillgängligt kontrollmaterial och i RÅ 2004 ref 75, där 

uppgifter om marknadsnotering av aktier ansågs vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. 

Genom skatteförfarandelagen har tillämpningsområdet vidgats till att omfatta annat 

tillgängligt material än obligatoriska kontrolluppgifter.
74

 Undantaget från skattetillägg är 

bara tillämpligt om materialet innehåller tillräcklig information för att det ska vara möjligt 

att rätta uppgiften utan utredning.
75

 

 

Skattetillägg ska vidare inte tas ut vid frivillig rättelse, vilket innebär att skattetillägg inte 

ska tas ut om den skattskyldige på eget initiativ rättar uppgiften eller upplyser om att denne 

inte lämnat fullständiga uppgifter.  Bestämmelsen bygger på tanken att den skattskyldige 

bör ha möjlighet att träda tillbaka så länge denne inte har anledning att anta att den oriktiga 

uppgiften upptäckts.
76

 Den skattskyldige måste rätta uppgiften innan Skatteverket påbörjar 

en utredning i det aktuella ärendet. Har Skatteverket skickat ut en förfrågan är det för sent 

att frivilligt rätta en oriktig uppgift.  Det ställs inga formella krav i lagen för hur en rättelse 

ska utformas för att ge åsyftad rättsverkan. Det är dock lämpligt att den är skriftlig. 

Uppgifterna bör vara så konkretiserade och så tydliga och fullständiga att Skatteverket kan 

göra en korrekt bedömning av dem. Möjligheten att frivilligt rätta en oriktig uppgift har 

utvidgats i 49 kap 10 § 2 SFL. Utvidgningen framgår inte klart av lagtexten. Av förarbetena 

framgår dock att skattetillägg inte längre ska tas ut om den skattskyldige rättar en oriktig 

uppgift efter att Skatteverket lämnat information till allmänheten om en generell 

kontrollaktion.
77

 Det finns i detta fall ett krav på att rättelsen ska ha skett utan att 

Skatteverket har agerat med anledning av den skattskyldiges uppgifter. En skattskyldig kan 

frivilligt rätta så länge denne inte har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt den 

oriktiga uppgiften.
78

 Det är den skattskyldige som har bevisbördan för att det är en frivillig 

rättelse. Att frivillig rättelse ska vara en grund för befrielse ligger i linje med syftet med 

bestämmelserna om skattetillägg, som är att få de skattskyldiga att lämna korrekta 

                                                 
73 Prop.2010/11:165 s. 481. 

74 Prop. 2010/11:165 s.479 och 942. 

75 Prop. 2002/03:106 s. 238. 

76 Prop. 1971:10 s. 270. 

77 Prop. 2010/11:165 s. 477. 

78 Prop. 2010/11:165 s 1214. 



                                                                                                                                                                                                22 

 

uppgifter.
79

 Bestämmelsen om frivillig rättelse ska därför också tillämpas generöst.
80

 

 

Skattetillägg får inte tas ut om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom 

felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.
81

 Det är Skatteverkets uppfattning att med 

obetydligt belopp avses ett skattebelopp som inte överstiger tio procent av prisbasbeloppet 

enlig lagen (1962:381) om allmän försäkring.
82

 Med skattebelopp avses den faktiska skatten 

som ska betalas.
83

 I förarbetena till SFL anser regeringen att Skatteverkets bedömning i 

ställningstagandet från 2005 ska vara vägledande.
84

   

 

3 Befrielsegrunder  

3.1 Inledning 

 

Prövning av om skattetillägg kan tas ut ska ske i flera led. Först prövar man om det finns 

skäl för att ta ut skattetillägg genom att undersöka om de objektiva förutsättningarna är 

uppfyllda. Man undersöker om den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift. Efter det tittar 

man på om det är ett av de fall då skattetillägg ändå inte ska tas ut. Konstaterar man att så 

inte är fallet ska man göra en prövning av om det finns skäl för hel eller delvis befrielse från 

skattetillägget. Denna prövning ska Skatteverket göra ex officio. Möjligheten att befria helt 

eller delvis när ett skattetillägg är att anse som oskäligt finns numer i 51 kap 1 § SFL. I 

tidigare bestämmelser gjorde man skillnad på om felet var ursäktligt eller om det var 

oskäligt att ta ut skattetillägget. I SFL har man tagit bort ursäktlighetsrekvisitet då man 

anser det vara överflödigt eftersom ursäktlighet är en form av oskälighet och som sådan 

även fortsättningsvis en grund för befrielse.
85

 De omständigheter som räknas upp i 

befrielsebestämmelsen är inte uttömmande utan de är exempel på när ett fullt skattetillägg 

kan vara oskäligt. Det är således möjligt för det allmänna att beakta även andra 

omständigheter som grund för befrielse.
86

 

 

                                                 
79 Se Sv. SkT 2014:4 s.290 för ett mer utförligt resonemang. 

80 Prop. 2010/11:165 s. 1117.  

81 49 kap.10 § 3 SFL. 

82 Skatteverkets ställningstagande dnr. 130 358414-05/111. 

83 Skatteverkets ställningstagande dnr. 130 358414-95/111. 

84 Prop.2010/11:165 s.1117. 

85 Prop.2010/11:165 s. 964. 

86 Prop.2002/03:106 s. 143. 
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Vid en prövning om det föreligger grund för befrielse från skattetillägg kan man ta med den 

skattskyldiges subjektiva inställning i bedömningen. Om den skattskyldige inte handlat med 

vare sig uppsåt eller oaktsamhet finns det en möjlighet till att medge befrielse från 

skattetillägg på den grund att det vore oskäligt att ta ut skattetillägg i dessa fall. Det är en 

skillnad jämfört med vad som gäller för den initiala prövningen av skattetillägg, där man 

tillämpar ett strikt ansvar utan hänsyn till vare sig uppsåt eller oaktsamhet.  

 

87
Vid införandet av reglerna om skattetillägg uttalades i förarbetena att eftersom det 

föreslagna avgiftssystemet innebar att schablonregler skulle tillämpas och att avgifterna 

skulle utgå utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet från den skattskyldiges sida skulle 

systemet kunna leda till klart obilliga resultat om inte de tillämpande myndigheterna fick 

möjlighet att ta hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Dessa omständigheter 

skulle beaktas genom reglerna om befrielse. Det skulle vara möjligt att medge befrielse om 

felaktigheten eller underlåtenheten med hänsyn till den skattskyldiges ålder, sjukdom, 

bristande erfarenhet eller den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller därmed jämförlig 

omständighet var att anse som ursäktlig eller om det belopp som kunde ha undandragits 

genom felaktigheten eller underlåtenheten var att anse som ringa. 

 

En utgångspunkt vid lagstiftningsarbetet var att skattetilläggssystemet skulle framstå som 

rättvist och rimligt. Eftersom det endast är vid prövningen av om någon befrielsegrund 

föreligger som man prövar den skattskyldiges subjektiva ansvar så är det viktigt för 

rättssäkerheten och för att systemet ska uppfattas som rättvist och rimligt att 

befrielsegrunderna utreds ordentligt och att Skatteverket och domstolar redovisar utförligt 

att frågan om någon befrielsegrund föreligger har blivit ordentligt utredd. Särskilt viktigt är 

detta när man har kommit fram till att det inte föreligger skäl för befrielse.
88

 

 

3.2 Historik 

 

Reglerna om befrielse från skattetillägg trädde i kraft den 1 januari 1972. Nedan framgår 

den ursprungliga lydelsen: 

                                                 
87 Prop. 1971:10 s 213. 

88 För ett utförligt resonemang se Sv.SkT 2009:3 sid 249. 
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89
”Skattetillägg får helt eftergivas, om felaktigheten eller underlåtenheten med hänsyn till 

den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller den oriktiga uppgiftens 

särskilda beskaffenhet eller därmed jämförlig omständighet är att anse som ursäktlig, eller 

om belopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse 

som ringa.”  

 

En generös tillämpning av befrielsereglerna förespråkades i förarbetena, särskilt när de nya 

reglerna skulle introduceras och därefter när de skulle tillämpas för första gången.
90

 Vid en 

prövning av om grund för befrielse förelåg beaktade man såväl den skattskyldiges 

subjektiva förhållanden som vilken typ av fel eller underlåtenhet det var fråga om. Det 

fanns vid reglernas tillkomst inget krav på att det allmänna skulle beakta befrielsereglerna 

ex officio utan den skattskyldige skulle själv anföra de omständigheter som i hans fall 

kunde utgöra grund för eftergift.
91

 Det fanns dock undantag från denna regel, om grunden 

för befrielse framgick direkt av deklarationen, såsom till exempel den skattskyldiges höga 

eller låga ålder, så skulle skatteverket beakta omständighet på eget initiativ.
92

 När reglerna 

infördes var det endast möjligt att ge hel befrielse, någon möjlighet till delvis befrielse 

fanns inte. 

 

Befrielsereglerna kritiserades bland annat av JO. 
93

 Kritiken bestod i att det inte fanns någon 

möjlighet till nyansering vid tillämpningen och att bedömningen ofta var alltför hård. 

Kritiken ledde fram till att 1975 års skattetilläggsutredning fick i uppdrag att komma med 

förslag på hur man skulle kunna nyansera reglerna. Detta resulterade i att man 

kompletterade befrielsereglerna på så sätt, att flera omständigheter, som inte var och en för 

sig var tillräckliga för att ge befrielse, tillsammans kunde utgöra grund för befrielse.
94

  

 

I propositionen om ändrade regler för skattetillägg m.m. uttalades att skattetilläggssystemet 

visserligen stärkt skattemoralen men att detta gjorts på bekostnad av att de beslut som 

fattades var obilliga för den skattskyldige.
95

 Reglerna var generella, vilket var nödvändigt 

för en effektiv tillämpning, men de tolkades alltför bokstavligt av framförallt skatteverket 

                                                 
89 Prop. 1971:10 s 10 och 116d § Taxeringsförordningen (1956:623). 

90 Prop. 1971:10 s.272. 

91 Prop. 1971:10 s. 272. 

92 Prop. 1971:10 s. 272. 

93 JO:s årsberättelse 1975. 

94 Prop. 1976/77:92 s. 13 och Prop. 1977/78:136 s. 62. 

95 Prop. 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m., s. 62. 
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och detta resulterade i att reglerna inte alls tillämpades så generöst som man förespråkat i 

förarbetena vid lagens tillkomst.
96

 Man föreslog ökade möjligheter till befrielse på grund av 

den lämnade uppgiftens beskaffenhet. Detta gjorde man genom att ändra lydelsen av ”den 

oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet eller därmed jämförlig omständighet” till ”den 

oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet”.
97

 Genom ändringen 

hoppades man dels minska de tolkningssvårigheter som regeln tidigare gett upphov till och 

dels öka möjligheterna till befrielse på grund av uppgifternas beskaffenhet. 

 

En möjlighet att medge befrielse från skattetillägg när en oriktig uppgift bestod i ett 

uppenbart förbiseende i icke avslutade räkenskaper infördes 1978.
98

 Regeln var endast 

tillämplig på sådana fel som berodde på fel i den skattskyldiges bokföring, så kallade 

räkenskapsfel.
99

 För att regeln skulle vara tillämplig fordrades att det var fråga om fel av 

sådan art att de dels kunde uppstå även i en välordnad bokföring och dels skulle upptäckas 

av den skattskyldige senast i samband med bokslut. Det framgår att en bedömning skulle 

göras av den skattskyldiges bokföringssystem och interna kontrollrutiner. Det var den 

skattskyldige som skulle visa att säkerheten i deras räkenskaper var tillfredsställande. En 

grundläggande förutsättning för att denna regel skulle bli tillämplig var att den 

skattskyldige ännu inte avslutat sin bokföring när den oriktiga uppgiften lämnades. 

Ytterligare en förutsättning skulle vara uppfylld för att det skulle vara aktuellt med befrielse 

på denna grund och det var att skattetillägget skulle framstå som uppenbart obilligt om 

befrielse inte medgavs. Med obilligt avsågs att skattetillägget inte stod i rimlig proportion 

till felaktigheten som orsakats av den oriktiga uppgiften.
100

 

 

Redan 1982 lämnade skattetilläggsutredningen ett slutbetänkande där man framhöll vikten 

av att ytterligare nyansera reglerna kring skattetillägg och befrielsegrunderna för 

densamma.
101

 Utredningen resulterade inte i någon ny lagstiftning.
102

 

 

Nya regler, som innebar en uppmjukning av systemet trädde i kraft 1992. Reglerna skulle 

ses som steg mot dels att stärka rättssäkerheten och dels mot att stärka den enskildas 

                                                 
96 Prop. 1971:10 s. 272. 

97 Prop. 1977/78:136 s.10. 

98 Prop. 1977/78:136 s. 222 f. 

99 64 f § 2 st. lag (1968:430) om mervärdesskatt. 

100 Prop. 1977/78:136 s. 222 f. 

101 SOU 2001:25. 

102 SOU 1982:54. 
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ställning och uppnå bättre balans mellan enskilda och myndigheter.
103

Att det uttrycktes att 

det skall vara steg mot, talar för att fler förändringar var nödvändiga för att uppnå önskat 

resultat. Av uttalanden i förarbetena framgår att mer måste göras för att stärka den enskildes 

ställning.
104

 De förändringarna som föreslogs bestod i att man införde en ny befrielsegrund 

för att öka möjligheterna att väga in samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Befrielse 

skulle medges om det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Den nya 

regeln skulle användas som en slags ventil, när någon av de andra befrielsegrunderna inte 

var tillämplig. Den skulle framförallt användas när skattetillägget inte stod i proportion till 

den försummelse som den skattskyldige gjort sig skyldig till.
105

 

Reglerna om befrielse vid räkenskapsfel togs bort eftersom de omfattas av den generella 

befrielsegrunden, att det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget i 

dessa fall.
106

 

 

År 1999 tillsattes den så kallade skattetilläggskommittén, som hade till uppgift att göra en 

översyn av skattetilläggsreglerna.
107

 Befrielsegrundernas innebörd förändrades i samband 

med 2003 års reformering av skattetilläggsreglerna.
108

 Reformen byggde på ett betänkande 

av 1999 års skattetilläggskommitté.
109

 Förändringarna var påkallade av att det förekommit 

utbredd kritik mot att befrielsereglerna var onyanserade och att de tillämpades alltför 

restriktivt. Lagstiftaren ville åstadkomma en generösare tillämpning av reglerna genom att 

förtydliga reglerna samt föra in ett par nya befrielsegrunder. 

 

Det infördes en möjlighet att medge delvis befrielse från skattetillägg. Om delvis befrielse 

medgavs skulle skattetillägget sättas ner till hälften eller en fjärdedel.
110

  

 

En ny befrielsegrund tillkom genom att kravet på att det skulle vara uppenbart oskäligt att 

ta ut skattetillägg togs bort så att det skulle bli lättare att få befrielse från skattetillägg. Det 

skulle nu räcka med att visa att det var oskäligt, vilket öppnade för en generösare 

                                                 
103 Prop. 1991/92:43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt, m.m. s. 62. 

104 Prop.1991/92:43 s. 62. 

105 Prop. 1991/92:43 s.3. 

106 64 f § ML. 

107 Prop.2002/03:106 s. 143.  

108 Prop. 2002/03:165 s. 142. 

109 SOU 2001:25. 

110 Prop. 2002/03:106 s. 142. 
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tillämpning i oskälighetsfallen.
111

 Bestämmelsen som skulle tillämpas i flera olika 

oskälighetssituationer skulle ha karaktären av en ”ventil” på samma sätt som den tidigare 

regeln.
112

 Vid bedömning av om det skulle vara oskäligt att ta ut skattetillägg skulle det 

särskilt beaktas om tillägget stod i rimlig proportion till felaktigheten. Lagstiftaren uttalar 

att för mervärdesskatt och andra skatter som ska betalas med kort intervall kan det anses 

inte stå i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten att ta ut skattetillägg vid 

enstaka felaktigheter i redovisningen.
113

 

 

Ytterligare en förändring gjordes och det var att de exempel som var uppräknade som 

befrielsegrunder ändrades till att vara just exempel på befrielsegrunder och inte som 

tidigare en uttömmande uppräkning av de grunder som kunde åberopas för befrielse. Det 

skulle nu vara möjligt att åberopa även andra grunder. Ordet sjukdom byttes ut mot hälsa, 

som avses ha en vidare betydelse.  Den uttryckliga bestämmelsen om att bristande 

erfarenhet skulle kunna utgöra en egen grund för befrielse togs bort. Denna grund beaktas 

nu genom att använda reglerna om ålder eller felbedömning. Tidigare hade obetydligt 

belopp varit en befrielsegrund men i och med 2003 års reform blev det istället ett hinder 

mot att ta ut skattetillägg.  

 

3.2.1 Nuvarande lagstiftning 

 

Numer finns reglerna om befrielse från skattetillägg samlade i 51 kap SFL där det stadgas 

att Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från skattetillägg om det är oskäligt 

att ta ut avgiften med fullt belopp. När skälighetsbedömningen görs ska det särskilt beaktas 

om: 

 

1.den felaktighet eller passivitet som lett till avgiften kan antas ha: 

berott på ålder, hälsa eller liknande förhållanden, berott på en felbedömning av en regel 

eller betydelsen av de faktiska förhållandena eller föranletts av missvisande eller 

vilseledande kontrolluppgifter, 

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, 

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket funnit anledning att anta att avgiften 

                                                 
111 Prop.2002/03:106 s. 143. 

112 Prop. 2002/03:106 s.143. 

113 Prop. 2002/03:106 s. 145. 
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ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet eller, 

4. felaktigheten eller passiviteten även har medfört att den som avgiften gäller har fällts till 

ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av 

utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap 1b § brottsbalken. 

 

Syftet med de förändringar som infördes i SFL var att ytterligare stärka rättssäkerheten.
114

 

Regeringen hade i sin regeringsförklaring år 2006 uttalat att skattetilläggsreglerna skulle 

ändras i syfte att stärka rättssäkerheten. Av förarbetena till SFL framgår att möjligheten till 

befrielse skulle ge utrymme för en nyanserad bedömning inom ramen för ett i övrigt ganska 

fyrkantigt regelverk. Reglerna om befrielse skulle kunna anpassa skattetillägget efter 

förutsättningarna i det enskilda fallet.
115

  

 

I tidigare bestämmelser gjorde man skillnad mellan vad som betraktades som ursäktlighet 

och vad som betraktades som annan oskälighet. Enligt förarbetena till SFL är det inte 

nödvändigt att göra någon skillnad mellan dessa och man har därför tagit bort ordet 

ursäktligt. Dock framgår av förarbetena att man anser att ursäktlighet är en sorts oskälighet 

och att man därför fortfarande kan ge befrielse helt eller delvis från skattetillägg i 

ursäktlighetsfallen utan att det uttrycks explicit i lagen. Numer finns endast en grund för 

befrielse nämligen att det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.
116

 De fasta 

nivåerna vid delvis befrielse från skattetillägg avskaffades i och med införande av SFL. 

 

Trots att det inte uttryckligt framgår av SFL ska Skatteverket ex officio beakta om det 

framkommit omständigheter i ärendet som talar för att befrielse ska medges. 
117

 Den som 

riskerar skattetillägg behöver således inte själv påtala att det finns grund för befrielse. 

 

3.2.2 Ålder 

 

När det gäller ålder så kan såväl hög som låg ålder utgöra grund för befrielse. Låg ålder 

hänger samman med bristande erfarenhet. När en ung person har en förmyndare är det 

Skatteverkets mening att skattetillägg inte ska tas ut om en oriktig uppgift lämnats av en 

                                                 
114 Prop. 2010/11:165 s. 2 och 475. 

115 Prop. 2010/11:165 s. 477. 

116 Prop. 2010/11:165 s. 964. 

117 Prop. 2010/11:165 s. 970. 
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förmyndare som den unge personen inte valt själv.
118

 Vid befrielse på grund av hög ålder 

ska hänsyn tas till hur ekonomiskt aktiv den äldre är. En pensionär som bedriver ekonomisk 

verksamhet har mindre möjlighet till befrielse från skattetillägg på grund av ålder än en 

pensionär som inte är ekonomiskt aktiv. I praxis finns flera exempel på när innebörden av 

ekonomiskt aktiv har prövats. I R78 1:50 not.11 medgavs inte befrielse från skattetillägg för 

en pensionär som vid sidan av sin pension haft betydande inkomster från kapital och 

fastigheter. En person som var 69 år ansågs ekonomiskt aktiv när han vid sidan av sin 

pension redovisade tjänsteintäkter på över 200 000 kr.
119

 

 

3.2.3 Hälsa 

 

Begreppet hälsa har ersatt sjukdom och innefattar sjukdom såväl psykisk som fysisk och 

psykosociala faktorer som negativt påverkar den skattskyldige.
120

 Som psykosociala 

faktorer räknas skilsmässa, anhörigs död och liknande. Ohälsa i sig är dock inget skäl för 

befrielse. Det krävs ett orsakssamband mellan ohälsan och felaktigheten eller 

underlåtenheten för att det ska vara en grund för befrielse. HFD uttalade i RÅ 1988 ref 36 

att det faktum att en man led av hjärtfel och ögonsjukdom inte var en grund för befrielse 

från skattetillägg som han påförts för att han underlåtit att redovisa behållning och räntor på 

ett banktillgodohavande i en utländsk bank. Ohälsan måste ha orsakat felaktigheten och 

därför bör ohälsan ha inträffat före felaktigheten. Det är mindre sannolikt att hälsa påverkar 

vid enklare frågor. Är inte hälsan tillräckligt skäl för hel befrielse ska man pröva om det är 

möjligt med delvis befrielse. 

 

Det behöver inte nödvändigtvis vara den skattskyldige som är sjuk. Om ett 

deklarationsombud, som den skattskyldige varit beroende av i hög grad, drabbas av 

sjukdom kan detta vara en befrielsegrund.
121

 I RÅ 2008 ref 61 I ansåg HFD att en 

ekonomiansvarigs sjukdom tillsammans med andra omständigheter utgjorde skäl för 

befrielse från skattetillägg.  

 

 

                                                 
118 SKV Dnr 130 357492- 05/111. 

119 KRNG 2001-08-15 mål nr 1880-2001. 

120 Prop. 2002/03:106 s.241. 

121 Prop. 2010/11:165 s 964 och prop. 1977/78:136 s.206. 
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3.2.4 Felaktigheten har berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska 

förhållandena. 

 

Med denna regel vill man åstadkomma en mer nyanserad och generös tillämpning av 

reglerna vid komplicerade skatterättsliga frågor. 
122

 När det rör sig om komplicerade frågor 

kan det vara svårt för en skattskyldig att avgöra hur en regel ska tillämpas. För att ta 

ställning till om en felbedömning av en regel ska anses vara ursäktlig bör uppgifternas art 

och den skattskyldiges kvalifikationer beaktas. Man ska utgå från vad som kan förväntas av 

skattskyldiga i allmänhet och inte vad som kan förväntas av en expert. 
123

 Det räcker inte 

för den skattskyldige att säga att en fråga var svår att förstå.
124

 Den lägsta nivå som kan 

krävas av den skattskyldige är att denne tagit del av de anvisningar som Skatteverket 

publicerar om hur man ska redovisa. Har en skattskyldig gjort fel och Skatteverket påpekat 

det vid ett tidigare tillfälle kan denne inte göra samma fel igen och få befrielse från 

skattetillägg. Det är oftast svårt att bedöma den skattskyldiges förmåga att tillgodogöra sig 

rättsregler och information så man får göra en rimlighetsbedömning och se på vad som är 

rimligt att förvänta sig av en person i motsvarande situation.
125

 Är rättsfrågan svår 

föreligger i rättspraxis ofta förutsättningar för befrielse. HFD har bland annat bedömt ett 

fall då den skattskyldige tillgodogjort sig avdrag för skuldränta som belöpt på 

beskattningsåret men som betalats först i januari taxeringsåret och ett fall som avsåg en 

travhäst som fötts av ett sto som köpts kan anses vara förvärvad genom ett med köp eller 

byte jämförligt fång som så svåra frågor att förutsättningarna för befrielse från skattetillägg 

är uppfyllda. 
126

 

 

3.2.5 Vilseledande och missvisande kontrolluppgifter 

 

I lagtexten har man uttryckligen angett att befrielse ska tillämpas vid vilseledande eller 

missvisande kontrolluppgifter. Eftersom detta fall uttryckts explicit får man anta att man 

ska tillämpa reglerna om befrielse generöst i dessa fall.
127

 Dock måste det i det enskilda 

fallet bedömas som ursäktligt att den skattskyldige följt den missvisande kontrolluppgiften. 

HFD har konstaterat att om det framstår som sannolikt att den skattskyldige inte förstått att 

                                                 
122 Prop. 2010/11:165 s.444. 

123 Prop. 2002/03:196 s144. 

124 Prop. 2002/03:106 s 242. 

125 Prop. 2010/11:165 s.433. 

126 Se RÅ 1988 ref 8 och RÅ 1991 ref. 16. 

127 Prop. 2010/11:165 s 443. 
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kontrolluppgiften var felaktig föreligger grund för befrielse.
128

  

 

3.2.6 Oskäligt – oproportionerligt 

 

Vid bedömningen av om skattetillägg ska tas ut ska också beaktas om avgiften är 

oproportionerlig i förhållande till felaktigheten eller passiviteten. Trots att skattetillägg tas 

ut i proportion till den skattevinst den skattskyldige tillgodogjort sig kan det bli aktuellt 

med befrielse i de fall där det inte finns några ursäktliga omständigheter men det belopp 

som skattetillägget uppgår till är synnerligen högt och av den anledningen inte står i rimlig 

proportion till felet.
129

 I vissa fall kan beloppets storlek i sig motivera en befrielse, men 

oftast krävs något mer. Vid införandet av SFL var avsikten att det skulle bli lättare att få 

befrielse när det kan anses oskäligt att ta ut skattetillägg. Vid oskälighetsbedömningen tar 

man hänsyn till såväl arten av lämnandet eller utelämnandet av uppgiften som på vilket sätt 

den skattskyldige handlat. HFD medgav i RÅ 2009 ref. 73 hel befrielse från skattetillägg i 

ett fall som rörde felaktig redovisning av mervärdesskatt eftersom man ansåg att risken för 

skatteundandragande var så begränsad att en befrielse till en fjärdedel inte ansågs stå i 

rimlig proportion till den försummelse den skattskyldige gjort sig skyldig till. I HFD 2014 

ref. 24 ansågs inte ett skattetillägg på 1 098 914 kr som oproportionerligt.
130

 HFD kom i RÅ 

2000 ref. 66 fram till att skattetilläggslagstiftningen i sig själv innefattar en rimlig 

proportionalitetsbedömning och att den också ger erforderligt utrymme att låta en sådan 

avvägning få genomslag i det enskilda fallet. 

 

3.2.7 Oskäligt lång tid 

 

Om det på grund av orsaker som inte är hänförliga till den skattskyldige tagit oskäligt lång 

tid från det att Skatteverket haft anledning att anta att skattetillägg ska påföras till dess att 

skattetillägget faktiskt påförts kan det vara oskäligt att skattetillägg tas ut och därmed 

föreligger grund för befrielse. Denna regel syftar bland annat till att säkerställa att Sverige 

efterlever reglerna i EKMR, som innebär att den enskilde tillförsäkras rättegång inom skälig 

tid.
131

 Vad som menas med skälig tid framgår dock inte av EKMR. Det framgår vidare inte 

                                                 
128 RÅ 1975 ref. 53. 

129 Prop. 2010/11:165 s. 443. 

130 Återkommer med redogörelse för detta rättsfall i avsnitt 5. 

131 EKMR, art 6. 
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heller helt av Europadomstolens praxis men viss ledning kan hämtas av rättsfallen 

Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige.
132

 I nämnda domar 

uttalar Europadomstolen att skälig tid ska räknas ifrån det att en formell anklagelse riktats 

mot den enskilde eller från det att myndigheten börjat agera i det aktuella fallet, fram till 

dess att saken slutligt avgörs av högsta instans och domen eller beslutet finns tillgängligt för 

den enskilde. Även i förarbetena till SFL har lagstiftaren uttalat sig om att handläggningstid 

börjar räknas från det att en anklagelse riktas mot den skattskyldige om att denne lämnat en 

oriktig uppgift och slutar räknas när den slutliga domen eller det slutliga beslutet finns 

tillgängligt för den skattskyldige.
133

 När man ska avgöra om det tagit lång tid måste man ta 

hänsyn till frågans svårighetsgrad och hur den enskilde agerat. Det är endast om 

fördröjningen kan hänföras till myndigheten som befrielse från skattetillägg ska medges. 

När det gäller handläggningstider hos Skatteverket tillämpas förvaltningslagen, (1986:223) 

FL 7 § och där anges att snabbhet ska iakttas. Det föreskrivs inte någon exakt tidsgräns utan 

det framgår att det ska vara en avvägning mellan att ärenden ska handläggas snabbt enkelt 

och billigt och att säkerheten inte eftersätts. Det är den skattskyldige som ska göra sannolikt 

att fördröjningen beror på Skatteverket. 

 

3.2.8 Fällts till ansvar för brott enligt Skattebrottslagen 

 

I SFL finns en regel som säger att vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt 

att ta ut skattetillägg med fullt belopp ska det särskilt beaktas om felaktigheten eller 

underlåtenheten även medfört att den skattskyldige blivit dömd till fängelse eller böter för 

den aktuella uppgiften. Här avses de fall då en person riskerar såväl skattetillägg som straff 

för samma oriktiga uppgift. Detta aktualiserar problematiken omkring förbudet mot 

dubbelbestraffning och det svenska systemet med skattetillägg och ansvar för skattebrott för 

en och samma gärning i två olika förfaranden. Efter att det i pleniavgöranden i Högsta 

domstolen och HFD konstaterats att de svenska reglerna strider mot förbudet mot 

dubbelbestraffningsförbudet får Skatteverket överhuvudtaget inte ta ut skattetillägg som 

grundas på samma oriktiga uppgift som en skattskyldig blivit åtalad för.
134

 Bestämmelsen 

om att befria en person från ett skattetillägg som tagits ut på samma oriktiga uppgift som 

personen blivit dömd för enligt skattebrottslagen torde därför inte längre vara aktuell. Det 

                                                 
132 Se Europadomstolens domar den 23 juli 2002, Janosevic mot Sverige, Västberga taxi AB och Vulic mot Sverige 

133 Prop. 2010/11:165 S. 455 

134 NJA 2013 s. 502 och HFD 2013 ref 71. 
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finns ett förslag om att bestämmelsen ska upphävas.
135

 

 

3.3 Andra grunder för befrielse 

 

Som tidigare nämnts är uppräkningen av befrielsegrunder i SFL endast exemplifierande och 

det finns fall då befrielse kan komma i fråga trots att det inte uttryckligen anges i 

lagtexten.
136 

 Som exempel på situationer som inte nämns men där befrielse ändå bör 

komma i fråga är om den skattskyldige med fog förlitar sig på uppgifter som lämnats av 

myndighet eller publicerats som officiell skatteinformation och dessa uppgifter är 

felaktiga.
137

 Det kan vidare vara så att den oriktiga uppgiften beror på ett fel i ett 

dataprogram som den skattskyldige använt sig av utan att kunna förutse att det är felaktigt. I 

dessa fall kan det oriktiga uppgiftslämnandet vara ursäktligt då det med hänsyn till de 

nämnda förutsättningarna vore oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp. Det krävs 

dock att den skattskyldige på något sätt försäkrar sig om att de uppgifterna verkar rimliga. 

I förarbetena till reformen 2003 nämns särskilt att stor restriktivitet ska iakttas i de fall då 

en skattskyldig hänvisar till att han följt anvisningar från en professionell skatterådgivare.
138

  

Eftersom risken för att reglerna kringgås är stor vid så kallade ”köpta avdrag”, det vill säga 

när en skatterådgivare föreslår tveksamma upplägg som är att jämföra med skatteplanering, 

kan de som regel inte godtas. 
139

 Det är den skattskyldige som ansvarar för att de uppgifter 

denne lämnar är korrekta och det kan därför krävas att denne kontrollerar att uppgifterna är 

rimliga. Det går dock inte att säga att ”köpta avdrag” aldrig kan godtas som ursäktliga i 

skattetilläggssammanhang. Ett avdrag som är öppet och korrekt redovisat och inte utgör 

oriktig uppgift kan godtas även om avdraget är en följd av ett råd från en professionell 

skatterådgivare.
140

 I det fall det rör sig om att en oriktig uppgift lämnats ska skattetillägg tas 

ut oavsett om den skattskyldige kommit fram till uppgiften själv eller om det är ett resultat 

av ett köpt avdrag. Vid en prövning av om grund för befrielse föreligger saknar det 

betydelse vem som har gett den skattskyldige informationen. Det krävs dock att den 

skattskyldige undersöker om de uppgifter han lämnar efter att ha följt anvisningar av 

professionell skatterådgivare är rimliga.  

                                                 
135 SOU 2013:62. 

136 Prop. 2002/03:106 s. 143. 

137 Prop. 2002/03:106 s. 241. 

138 Prop.2002/03:106 s. 241. 

139 Prop. 2002/03:106 s. 241. 

140 Se Simon Almendal,Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 177 f, för utförligare resonemang. 
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Ytterligare fall där befrielse kan komma i fråga är de fall då en skattskyldig försökt 

reservera sig för att en uppgift skulle kunna vara oriktig genom att markera en specifik 

fråga och ange att frågan är svår och att det råder osäkerhet om den är korrekt redovisad.
141

 

Det krävs dock för befrielse att det är fråga om en specifik uppgift. Det föreligger inte en 

grund för befrielse om den skattskyldige uppger att denne är osäker på flera eller alla 

lämnade uppgifter. Det är vidare inte grund för befrielse att i mer allmänna ordalag ange att 

det finns en osäkerhet avseende uppgifternas korrekthet.
142

 I RÅ 1976 ref. 165 reserverade 

sig den skattskyldige för att de uppgifter hon lämnat om sin inkomst eventuellt var felaktiga 

då hon inte fått några kontrolluppgifter från sin arbetsgivare.  HFD ansåg att det inte förelåg 

grund för befrielse då hon borde ha förstått att hennes inkomst i deklarationen blivit fel 

eftersom den del hon inte tagit upp utgjorde en stor del av hela hennes årsinkomst. HFD 

konstaterade vidare att det var den skattskyldige som skulle ha sett till att underlag fanns för 

att kunna fullgöra deklarationsskyldigheten. 

 

Även om förhållandena i det enskilda fallet inte är tillräckliga för att man ska anse att 

skattetillägg är oskäligt så kan ändå vid en sammantagen bedömning komma fram till att 

skälen tillsammans är så starka att det motiverar att befrielse från skattetillägg kan ske.
143

  

 

3.4 Delvis befrielse 

 

144
Utgångspunkten är att om förutsättningar föreligger för att ta ut skattetillägg ska helt 

skattetillägg tas ut. Därefter ska man pröva om det föreligger grund för befrielse. När 

reglerna om delvis befrielse infördes var avsikten att åstadkomma en uppmjukning av 

befrielsereglerna och därför bör man i de situationer då man tidigare kunde medge hel 

befrielse även i fortsättningen medge hel befrielse.  

 

Delvis befrielse kan aktualiseras när det finns omständigheter som talar för befrielse och 

samtidigt omständigheter som talar emot befrielse. Det kan vara fråga om fall där felet 

kanske inte är ursäktligt men skattetillägget blir orimligt högt i förhållande felaktigheten 

                                                 
141 Prop. 1977/78:136 s 156. 

142 Prop. 1977/78:136 s 156. 

143 RÅ 2008 not 145. 

144 Prop. 2010/11:165 s 449. 
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eller passiviteten.
145

 HFD har medgivit halv befrielse från skattetillägg då skattetilläggets 

storlek ansågs oskäligt.
146

 I ett fall hade ett bolag underlåtit att lämna skattedeklaration vid 

minst tio tillfällen och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg men eftersom 

Skatteverket godtog de deklarationer som sedan inkommit och det därför inte förelåg någon 

risk för skattebortfall skulle det vara oskäligt att ta ut fullt skattetillägg. I ett annat fall 

yrkade en skattskyldig avdrag för 85 066 kr istället för 8 566 kr. HFD ansåg att 

skattetillägget inte stod i rimlig proportion till förseelsen och satte ner skattetillägget till 

hälften.
147

 Jag återkommer till dessa rättsfall under avsnitt 5. 

 

Möjligheten till befrielse ska ge utrymme för en nyanserad bedömning av 

skattetilläggsreglerna. Bestämmelserna ska göra det möjligt att anpassa skattetilläggen till 

förutsättningarna i det enskilda fallet. I förarbetena till SFL uttalar lagstiftaren att de fasta 

nivåerna innebär att det inte alltid är möjligt att sätta ner skattetillägget till en rimlig nivå.
148

  

 

Nivåerna i lagtexten avskaffades i och med införandet av SFL.
149

 Av förarbetena framgår 

dock att det finns fördelar med att ha fasta nivåer för olika typfall och att det är därför 

nödvändigt att vissa schabloner ställs upp eftersom det annars finns risk att nyanseringen 

går så långt att det resulterar i bristande enhetlighet i rättstillämpningen. Lagstiftaren uttalar 

att de tidigare nivåerna är rimliga och att man även fortsättningsvis bör ge delvis befrielse 

till hälften eller en fjärdedel. Det är endast om nedsättning till dessa nivåer inte ger ett 

rimligt resultat som det ska vara möjligt att sätta ned skattetillägget till andra nivåer. Det 

kan vid mycket höga skattetillägg finnas skäl att sätta ned tillägget till en mindre andel än  

en fjärdedel. 
150

  

4. Proportionalitetsprincipen 
 

4.1 Inledning 

 

Det finns några rättsprinciper eller rättsgrundsatser som gäller av hävd oavsett om de har 

                                                 
145 Prop. 2002/03:106 s 239 och 240. 

146 RÅ 2008 ref. 61 I. 

147 RÅ 2008 ref.61 II.  

148 Prop. 2010/11:165 s. 477. 

149 Prop. 2010/11:165 s. 477. 

150 Prop 2010/11:165 s. 477. 
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särskilt lagstöd eller inte. Proportionalitetsprincipen är en sådan viktig grundläggande 

rättsprincip. Den ska på skatteförfarandets område beaktas av Skatteverket när det fattar 

beslut oavsett om den kodifierats eller inte.
151

 Principen anses genomsyra svensk rätt och 

utgör sedan länge en del av rättsordningen. Det gäller inte minst i 

skattetilläggssammanhang där lagstiftaren i flera fall har mildrat lagstiftningen med stöd av 

proportionalitetsprincipen.
152

 Det faktum att proportionalitetsprincipen ska tillämpas 

innebär att Skatteverket inte får vidta mer ingripande åtgärder än vad som krävs med 

hänsyn till ändamålet och att en tvångsåtgärd i fråga om art, styrka, räckvidd och 

varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden. Av 

principen framgår att alla beslut om sanktioner måste föregås av en 

proportionalitetsavvägning. Hur noggrann denna avvägning måste vara beror på vad 

beslutet avser.
153

 

 

Inom skatterätten såväl som inom andra rättsområden måste man sträva mot att en åtgärd 

som det allmänna utför mot den enskilde ska stå i rimlig proportion till det men åtgärden 

medför för den enskilde. Det innebär att en intresseavvänjning måste göras mellan vissa 

allmänna och enskilda intressen.
154

 Det allmännas intresse kan vara att upprätthålla en 

effektiv skattekontroll och den enskildes att det belopp som denna ålagts att betala i 

skattetillägg ska vara proportionerligt i förhållande till den förseelse denne gjort sig skyldig 

till. Det finns ett krav på att det ska föreligga en balans mellan mål och medel.  Kravet på 

proportionalitet gäller alla åtgärder som vidtas och innebär att en åtgärd inte får vara mer 

omfattande eller ta längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 

åtgärden.
155

 Det allmänna ska i första hand undersöka om det är möjligt att få in uppgifterna 

på ett annat sätt. 

 

4.2 Historik 

 

Synen på proportionalitet och skatterättsliga sanktioner har förändrats under de år som gått 

sedan det administrativa sanktionssystemet infördes. Det fanns tidigare ingen uttrycklig 

bestämmelse om att proportionalitetsprincipen skulle tillämpas men det fanns ett inbyggt 

                                                 
151 Prop. 2010/11:165 s. 301. 

152 Se bland annat Prop.1991/92:43 s. 88. 

153 Prop. 2010/11:165 s. 301. 

154 Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Christina Moell s. 21 och s 38. 

155 Prop. 2010/11:165 s.301 f. 
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krav på proportionalitetsavvägningar i bestämmelserna om möjlighet till befrielse från 

skattetillägg. Det har bland annat kommit till uttryck genom att den skattskyldige skulle 

befrias från skattetillägg om det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.
156

  

HFDs praxis på området var dock restriktiv och till exempel var inte enbart skattetilläggets 

storlek tillräckligt skäl för att anse att skattetillägget var oskäligt utan det krävdes något 

mer.
157

 

 

Frågan om skattetillägg och proportionalitetsprincipen tog fart dels genom ett betänkande 

från 1999 års skattetilläggskommitté 
158

och dels genom avgöranden från såväl HFD
159

 som 

Europadomstolen.
160

 Bakgrunden till att frågan aktualiserades var att några underrätter gått 

emot tidigare praxis med hänvisning till bland annat proportionalitetsprincipen och beslutat 

om befrielse från och jämkning av påfört skattetillägg. I de fall som avses prövades om 

skattetilläggen i de enskilda fallen kunde anses stå i rimlig proportion till den förseelse den 

skattskyldige gjort sig skyldig till. Domarna är visserligen delvis överspelade i och med 

HFDs och Europadomstolens domar och de nya regler som införts men eftersom 

underrättsdomarna bröt mot etablerad praxis är de värda att nämnas.
161

   

 

I förarbetena till reformen 2003 har proportionalitetsfrågan behandlats genom dels 

förslagen till utvidgade befrielsegrunder och dels den nya jämkningsregeln.
162

 Kommittén 

hänvisade här i sin utredning till debatten som förts om de svenska skattetilläggen och 

kritiserade skattetilläggen för att bland annat vara oproportionerligt ingripande. Regeringen 

höll med om att bestämmelserna om skattetillägg kunde utformas mer nyanserat. 

Bestämmelserna om beräkning av skattetilläggsbeloppet var schablonmässiga och påföljden 

kunde i vissa fall bli oproportionerligt ingripande i förhållande till förseelsen. Regeringen 

ansåg därför att en möjlighet att justera skattetilläggsbeloppet borde övervägas för att 

undvika att påföljden står i uppenbart missförhållande till förseelsen.  

 

                                                 
156 5 kap. 6 § TL. 

157 RÅ 1993 ref. 95 I-III och RÅ 1995 ref 5. 

158 SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. 

159 RÅ 2000 ref. 66. 

160 Janosevic mot Sverige, den 23 juli 2002, mål nr 34619/97 och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, dom den 23 juli 2002, mål 

nr. 36985/97. 

161 För ett utförligare resonemang se Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Christina Moell, Juristförlaget i Lund, 2003 s.225. 

162 Prop. 2002/03:106 s 84. 
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4.3 Proportionalitetsprincipen i skatteförfarandelagen 

 

I syfte att understryka proportionalitetsprincipens betydelse och vikten av dess efterlevnad 

har den kodifierats i SFL. Bestämmelsen infördes för att rikta uppmärksamhet mot att 

principen finns och gäller inom skatteförfarandet.
163

 Kodifieringen av principen skulle dels 

påminna Skatteverket om att göra proportionalitetsavvägningar innan det fattar beslut och 

dels göra det lättare för enskilda att åberopa den. Proportionalitetsprincipen finns inskriven 

på en framskjuten plats, i en så kallad portalparagraf som gäller för hela SFLs 

tillämpningsområde. Av 2 kap 5§ SFL följer att beslut enligt denna lag får fattas endast om 

skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som 

beslutet gäller eller något annat motstående intresse. 

 

Proportionalitetsprincipen är som redan nämnts en allmän rättsprincip som gäller utan 

särskilt lagstöd och den ska därför oavsett om den lagfästs eller inte beaktas när 

Skatteverket fattar beslut. Den utgör således en viktig del av rättssystemet såväl explicit 

som implicit. Att lagstiftaren väljer att kodifiera proportionalitetsprincipen i SFL, och inte 

redan i tidigare lagstiftning på området, beror bland annat på att man i SFL samlat alla 

kontroll- och tvångsåtgärder inom skatteförfarandet, vilket innebär att man bara behöver 

kodifiera principen en gång för samtliga åtgärder på området.
164

 Tidigare hade man varit 

tvungen att kodifiera för varje åtgärd för sig och det hade kunnat få till följd att principen 

urholkats och att det skulle ha framstått som om principen inte gällde utan särskilt lagstöd.  

Lagstiftaren ansåg att det då var mer effektivt att låta principen verka som en rättsgrundsats 

än att i lag upprepa principens innebörd.
165

 I och med SFL och samlandet av reglerna på ett 

ställe fick lagstiftaren ett utmärkt tillfälle att på ett ställe i lagen uttrycka en princip som 

gäller för hela skatteförfarandet. I förarbetena diskuterades för- och nackdelar med att 

kodifiera principen.
166

 Lagstiftaren kom fram till att som i SFL i en allmänt hållen regel 

upplysa om att proportionalitetsprincipen gäller och vad den innebär inte torde urholka 

principen eller väcka frågor om den gäller utan särskilt lagstöd. Istället för att skapa 

oklarhet om principens ställning som rättsgrundsats riktar den Skatteverkets 

uppmärksamhet mot att alla beslut enligt SFL ska föregås av en 

                                                 
163 Prop. 2010/11:165 s.300 ff. 

164 Prop. 2010/11:165 s. 301. 

165 Prop. 2010/11:165 s.302. 

166 Prop. 2010/11:165s. 302. 
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proportionalitetsavvägning.
167

 Regeringen ansåg att principen skulle lagfästas och att den 

skulle få en framskjuten placering i lagtexten eftersom det skulle rikta uppmärksamhet mot 

principen.
168

 

 

4.4 Analys 

 

Införandet av proportionalitetsprincipen i SFL har inte inneburit något nytt materiellt. 

Sammanfattningsvis anser jag att proportionalitetsprincipen har beaktats på 

skattetilläggsområdet redan långt innan kodifieringen i SFL genom möjligheten att medge 

befrielse från skattetillägg när det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften och 

genom möjligheten att jämka tillägget så att det framstår som skäligt i det enskilda fallet. 

Den största förändringen avseende proportionalitetsavvägningar på skattetilläggsområdet 

kom 1992 då det infördes en möjlighet att befria från skattetillägg om det framstod som 

uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget.
169

 Från reformen 2003 räckte det att visa att det 

skulle vara oskäligt. Att principen beaktats i rättstillämpningen framgår av att HFD flitigt 

använt sig av proportionalitetsavvägningar i sin bedömning.
170

 Det finns ännu så länge 

ingen praxis då proportionalitetsprincipen i SFL tillämpas men eftersom principen har 

åberopats så frekvent redan innan så utgår jag ifrån att effekten inte blir så tydlig i 

rättstillämpningen. Den största betydelsen av införandet av regeln i SFL är att påminna 

Skatteverket om att principen finns och att de gör en proportionalitetsbedömning redan 

innan de fattar beslut och att om de finner att skattetillägget inte står i rimlig proportion till 

felaktigheten så påförs inget skattetillägg. Det skulle innebära att ärendet inte kommer till 

rättens avgörande överhuvudtaget. I HFDs avgöranden kommer vi att se mindre av den om 

den fungerar som den ska. 

 

 

 

 

                                                 
167 Prop. 2010/11:165 s. 302. 

168 Prop. 2010/11:165 s. 302. 

169 Prop.1991/92:43 s.62. 

170 Se bland annat RÅ 2000 ref.66 I och II, RÅ 2005 ref. 7 och RÅ 2007 ref.65. 
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5. Rättsfallsgenomgång 
 

5.1 Inledning 

 

För att försöka att ta reda på om det går att se en tendens till att rättstillämpningen blivit 

mildare med åren har jag valt att titta på HFDs praxis från det att reglerna infördes. Från 

1972 fram till idag har HFD dömt 1513 mål där frågan om skattetillägg på något sätt 

prövats. Jag har valt följande rättsfall för att jag tycker att omständigheterna i fallen är så 

lika att en jämförelse blir intressant. Då jag endast tittar på fall från HFD blir urvalet lite 

smalt. Många av fallen framstår som in casu-bedömningar och ger ingen fingervisning om 

hur HFD kommer att döma i liknande men inte helt lika fall och jag har därför valt att inte 

redogöra för dessa fall. Det finns ännu inga HFD-fall där SFL tillämpas men reglerna har 

inte ändrats så mycket att tidigare praxis är överspelad. Det finns inte så många nyare fall 

som är intressanta för det jag vill visa och jag har därför valt fall som ligger några år 

tillbaka i tiden. 

 

5.2 Jämförelse av rättsfallen RÅ 1991 ref. 37, 2008 ref. 1, RÅ 2008 ref. 73 och  

RÅ 2014 ref. 24 

 

5.2.1 Inledning 

 

De första tre fallen nedan visar att rättstillämpningen har gått emot att bli mildare när det 

gäller bedömningen av enstaka fel i icke avslutad bokföring. I det första fallet medges inte 

befrielse. I det andra och tredje fallet uttalar HFD att lagstiftarens syfte är att reglerna ska 

tillämpas generöst och medger i enlighet med detta syfte befrielse från skattetillägg. 

Rättsfallen får ses i ljuset av en rad av förarbetsuttalanden, där lagstiftaren uttalat att 

reglerna skall bli mildare.
171

 Av viss betydelse för utgången kan också vara att de fall där 

befrielse medgavs ägde rum efter att man ändrade lagtexten från att det skall vara 

uppenbart oskäligt till att det skall vara oskäligt att ta ut skattetillägg för att befrielse ska 

komma i fråga. Rättsfallen rör möjligheten till befrielse vid oriktig uppgift som orsakats av 

ett enstaka fel i bokföringen så kallat räkenskapsfel.
172

 

 

                                                 
171 Se bland annat Prop. 2002/03:106 s. 142. 

172 För mer ingående redogörelse av vad 64 f§ ML innebär se avsnitt 3.2 s.22. 
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I det fjärde fallet medges inte befrielse men förutsättningarna är inte så lika att det går att 

dra slutsatsen att tillämpningen skulle ha blivit mer restriktiv. Fallet är intressant i 

jämförelse därför att HFD gör en annan bedömning i frågan om skattetillägg ska påföras 

kan göras beroende av hur den skattskyldige agerar i ett senare led. 

 

5.2.2 RÅ 1991 ref 37 

 

Då ett bolag inte tömt mervärdesskattekontot kom ingående mervärdesskatt att dras av två 

gånger. Skatteverket påför skattetillägg och konstaterar att det inte är fråga om ett sådant fel 

avseende mervärdesskatt i en icke avslutad bokföring som kan ge befrielse från skattetillägg 

eftersom felet inte är av sådan art att det skulle upptäckas senast vid bokslutet. 

 

Bolaget överklagar beslutet och anför att det föreligger grund för befrielse från skattetillägg 

eftersom att det system man tillämpar är tillfredsställande ur redovisningssynpunkt och 

eftersom felet är ursäktligt och kan uppstå även i en välordnad bokföring. Bolaget anser att 

64 f § ML skall tillämpas och däri framgår att det finns en befrielsegrund som blir 

tillämplig när det rör sig om enstaka felaktigheter i inte avslutad bokföring, så kallade 

räkenskapsfel som med stor sannolikhet skulle upptäckas senast vid bokslut. 

 

HFD menar att bolaget genom att redovisa för mycket ingående mervärdesskatt har lämnat 

en sådan oriktig uppgift att skattetillägg kan påföras. Frågan i målet är om någon grund för 

befrielse föreligger. HFD prövar om felet kan anses ursäktligt med hänsyn till att felet har 

sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed 

jämförliga förhållanden eller om felaktigheten framstår som ursäktlig med hänsyn till 

felaktighetens beskaffenhet eller annan särskild omständighet och konstaterar att ingen 

sådan grund för befrielse föreligger och går över till att pröva om regeln i 64 f § lagen om 

mervärdesskatt är tillämplig och om befrielse kan medges enligt denna. HFD konstaterar 

först att regeln endast är tillämplig på räkenskapsfel, att det ska vara fråga om fel som kan 

uppstå även i en välordnad bokföring och att det finns ett krav på att felet med stor 

sannolikhet skulle ha upptäckts senast i samband med bokslutet. Ytterligare ett krav ställs 

för att medge befrielse med stöd av bestämmelsen och det är att avgiften skulle framstå som 

uppenbart obillig om befrielse inte medges. Det ska vara fråga om ett skattetilläggsbelopp 

som inte står i rimligt proportion till det fel som har orsakat den oriktiga uppgiften. I detta 
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fall anser HFD inte att felet är sådant att det normalt skulle ha upptäckts av den 

skattskyldige senast vid bokslutet varför någon grund för befrielse inte föreligger. 

 

Kommentar: I målet rör det sig om ett enstaka fel i redovisning av mervärdesskatt i en icke 

avslutad bokföring och HFD kommer fram till att det inte är av sådan art att det normalt 

skulle ha upptäckts senast vid bokslutet och därför medges inte befrielse. Detta ska 

jämföras med det resonemang HFD för i bland annat RÅ 2008 ref. 1 och RÅ 2008 ref. 

73.
173

 En jämförelse visar på att reglerna efter 2003 års förarbetsuttalanden
174

 blivit 

generösare eftersom man i det här rättsfallet som är från tiden före 2003 inte fick befrielse 

trots att situationen är lik den i de två rättsfallen från 2008. Förutsättningarna är inte helt 

identiska men fallen indikerar ändå att tillämpningen åtminstone inte blivit hårdare. 

  

5.2.3 RÅ 2008 ref. 1 

 

Ett bolag redovisar till följd av en felbokföring utgående mervärdesskatt som ingående. 

Bolaget menar att det är ett fel de skulle ha upptäckt senast vid bokslutet. Skatteverket anför 

att felet skulle ha upptäckts endast om vissa rutiner följts och att bolaget inte gjort någon 

rimlighetskontroll och därmed inte följt rutinerna. Skatteverket beslutar om omprövning 

och påför skattetillägg. Bolaget yrkar att skattetillägget skall undanröjas. 

 

HFD konstaterar att det i målet är ostridigt att en oriktig uppgift lämnats och att den består i 

en enstaka felaktighet i bolagets redovisning och att felet är av den arten att det skulle 

upptäckas senast vid bokslutet. Frågan i målet är dels om grund för befrielse föreligger och 

dels om rättsläget ändrats genom de nya reglerna som infördes 2003.
175

 Den grund som 

aktualiseras i det här aktuella fallet är att skattetillägget inte står i rimlig proportion till 

felaktigheten eller underlåtenheten. HFD menar att eftersom avsikten enligt uttalanden i 

förarbetena är att reglerna ska tillämpas mer generöst finns det inget som talar för att de nya 

reglerna innebär att man avser att ändra reglerna så att det blir svårare att få befrielse i dessa 

fall. HFD anser därför att befrielse från skattetillägg ska medges. 

 

Kommentar: Av HFDs dom framgår att de har tagit fasta på att avsikten med de nya 

                                                 
173 Se avsnitt 5.2.2 och 5.2.3 för en genomgång av rättsfallen. 

174 Prop. 2002/03:106 s. 142. 

175 Prop. 2002/03:106 s. 145. 
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reglerna är att tillämpningen skall bli mer generösa mot de skattskyldiga. Det framgår att 

befrielse ska medges vid enstaka räkenskapsfel i icke avslutad bokföring förutsatt att felet 

skulle ha upptäckts senast vid bokslutet. Av domen framgår vidare att det inte ställs några 

krav på att den skattskyldige ska ha gjort en rimlighetskontroll av skattedeklarationen. 

 

5.2.4 RÅ 2008 ref.73 

 

Ett bolag gjorde avdrag för ingående mervärdesskatt två gånger avseende samma period på 

grund av en felkontering. Bolaget anser att felet skulle ha upptäckts och rättats senast vid 

delbokslutet. Skatteverket anser att bolaget inte visat att bokföringen var ordnad på så sätt 

att felet skulle upptäckas senast vid bokslutet. Skatteverket anser att kvaliteten hos bolagets 

bokföring och kontrollrutiner inte varit tillfredsställande och påför skattetillägg. Bolaget 

överklagar beslutet och hävdar att felet skulle ha upptäckts senast vid bokslutet. 

 

HFD konstaterar att det i målet är ostridigt att en oriktig uppgift lämnats och att den består i 

ett enstaka fel i bokföringen och att parterna har olika uppfattning om felet skulle upptäckas 

senast vid bokföringen eller inte. Den befrielsegrund som aktualiseras i fallet är att avgiften 

inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten. HFD uttalar att det vid 

mervärdesskatt och andra skatter som ska betalas med korta intervaller inte kan anses stå i 

rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten att ta ut skattetillägg vid enstaka 

felaktigheter i redovisningen. I detta fall är det ostridigt att felaktigheten beror på enstaka 

fel i bokföringen. Frågan i målet är om felet skulle ha upptäckts av bolaget senast vid 

bokslutet.  HFD anser att det föreligger grund för hel befrielse och undanröjer 

skattetillägget och motiverar detta med att det framgår av förarbetena till 2003 års regler att 

meningen är att förutsebarheten ska öka och befrielsereglerna ska tillämpas mer generöst 

och att det i linje med detta ligger att det inte ska göras någon mer noggrann prövning av 

bokföringens kvalitet och förutsättningarna att upptäcka felet. Det sagda medför att det 

endast är om det står helt klart att felet inte skulle upptäckas senast vid bokslutet som 

skattetillägg ska tas ut. Så är inte fallet här varför skattetillägget skall undanröjas. 

 

Kommentar: Det HFD kommer fram till innebär en förskjutning av bevisbördan avseende 

frågan om bokföringen är tillräckligt ordnad så att felet kommer att upptäckas senast vid 

bokslutet.  HFD anför att det är Skatteverket som ska visa att bokföringen inte är ordnad på 
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så sätt att felet normalt skulle ha upptäckts senast vid bokslutet. Om Skatteverket inte kan 

visa detta ska hel befrielse medges. Detta är ett avsteg från förarbetena, där det framgår att 

det är upp till den skattskyldige att visa att bokföringen är ordnad på så sätt att det uppfyller 

säkerhetskraven.
176

 Det framgår vidare att det ligger i linje med att tillämpningen ska vara 

generös att inte göra någon mer ingående prövning av bokförings kvalitet och möjligheterna 

att upptäcka det begångna felet senast vid bokslutet. Det verkar som att HFD med detta 

uttalande menar att befrielse ska ges oavsett om felet är sådant att det skulle kunna uppstå i 

en välordnad bokföring och även om det inte är troligt att felet skulle upptäckas vid 

bokslutet. I detta fall har HFD verkligen tagit fasta på att reglerna ska tillämpas generöst. 

 

5.2.5 HFD 2014 ref. 24 

 

Ett bolag har i sin inkomstdeklaration redovisat ett för lågt underlag för särskild löneskatt 

på pensionskostnader. Efter att Skatteverket har påbörjat en utredning kommer bolaget in 

med rättade uppgifter. Skatteverket fattar beslut i enlighet med dessa uppgifter och påför 

skattetillägg. 

 

Bolaget överklagar beslutet avseende skattetillägg och yrkar i första hand att skattetillägget 

skall undanröjas i sin helhet eftersom det är en så stor differens mellan deklarerat underlag 

för löneskatt och bolagets pensionskostnader att det framstår som uteslutet att Skatteverket 

skulle godta uppgifterna om underlaget utan närmare utredning. I andra hand yrkar bolaget 

att skattetillägget skall sättas ner eftersom det är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt 

belopp i detta fall. Bolaget anför bland annat att lagstiftaren har velat åstadkomma en 

mildare tillämpning av skattetilläggsbestämmelserna och att detta är särskilt önskvärt när 

risken för att undgå upptäckt är liten. Bolaget hävdar vidare att det subjektiva momentet ska 

tillmätas betydelse vid tillämpning av reglerna om befrielse och att det i bolagets fall är 

fråga om ett rent misstag. Slutligen menar bolaget att det rör sig om ett enstaka fel som 

skulle ha upptäckts senast vid bokslutet och att skattetillägg ska tas ut i dessa fall endast om 

det framstår som klart att felet inte skulle ha upptäckts. 

 

HFD konstaterar att en oriktig uppgift lämnats. När det gäller frågan om grund för befrielse 

föreligger anför HFD att det inte föreligger sådana motstridiga uppgifter som väcker 

                                                 
176 Prop. 1977/78:136 s. 222 f. 
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Skatteverkets utredningsskyldighet eftersom det för detta krävs att det ska vara i det 

närmaste osannolikt att Skatteverket skulle ha godtagit uppgifterna utan utredning. Den 

differens som det är fråga om i detta fall är inte av sådan karaktär att det väcker 

Skatteverkets utredningsskyldighet.  När det gäller frågan om bolagets interna 

kontrollprocesser medför att uppgifterna kommer att rättats senast när slutskattsedeln 

erhålls konstaterar HFD att risken för skatteundandragande inte kan bestämmas utifrån 

omständigheter som beror på den skattskyldiges framtida agerande i senare led. Eftersom 

bolaget har deklarerat ett för lågt underlag och Skatteverkets utredningsskyldighet inte har 

väckts har risk för skatteundandragande förelegat och det är inte oskäligt att påföra 

skattetillägg. HFD anser vidare att skattetillägget inte är oproportionerligt stort i förhållande 

till felaktigheten. Det är förvisso fråga om ett högt belopp men eftersom bolaget skulle ha 

gjort en betydande skattevinst om inte felet upptäckts är det inte oskäligt att ta ut 

skattetillägg. HFD konstaterar att det inte föreligger grund för befrielse. 

 

Kommentar: Av domen framgår att det krävs att den skattskyldige lämnar så missvisande 

uppgifter att det framstår som osannolikt att Skatteverket skulle godta uppgifterna utan 

utredning för att Skatteverkets utredningsskyldighet ska väckas. Det framgår vidare att 

enbart det faktum att ett skattetillägg uppgår till ett högt belopp inte medför att det ska 

anses som oproportionerligt högt i förhållande till felaktigheten. Slutligen framgår det att 

risken för skatteundandragande inte kan bestämmas utifrån omständigheter som är beror på 

den skattskyldiges agerande i ett senare led. Anmärkningsvärt i detta fall är att HFD inte 

synes gå på linjen att tillämpningen ska bli mildare. HFD gör inga uttalanden om att en 

generös tillämpning förespråkas i förarbetena. Det finns förvisso flera omständigheter i 

detta fall som skiljer sig från de fall jag redogjort för tidigare, där HFD anfört att reglerna 

ska tillämpas generösare
 
.
177

 Det intressanta är att i detta fall uttalar HFD att 

skatteundandragande inte kan bestämmas utifrån omständigheter som är beroende av den 

skattskyldiges framtida agerande i senare led. Även om det här inte, som i de tidigare fallen 

är fråga om räkenskapsfel, så tycker jag att det går att göra en jämförelse och att detta tyder 

på att reglerna i vart fall inte blivit generösare än vad de var när de tidigare fallen avgjordes. 

Domen väcker frågan om den mildare tillämpningen bara avser räkenskapsfel. Det som 

också tyder på en hård snarare en mild bedömning i detta fall är att alla omständigheter som 

                                                 
177 RÅ 2008 ref. 1 och RÅ 2008 ref. 73. 
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den skattskyldige åberopat inte ens sammantaget anses vara tillräckligt för befrielse.
178

 

 

 

5.3 Jämförelse av rättsfallen RÅ 2008 ref. 61 I, RÅ not. 118 och RÅ 2009 not. 61 

 

5.3.1 Inledning 

 

Följande rättsfall visar att rättstillämpningen har blivit mildare efter det att det infördes en 

möjlighet att medge befrielse om det framstod som oskäligt att ta ut skattetillägg för att 

tillägget inte stod i rimlig proportion till försummelsen. Rättsfallen visar också på en 

mildring efter det att det blivit möjligt att sammanväga flera omständigheter för att medge 

befrielse.  

 

5.3.2 RÅ 2008 ref. 61 I 

 

Ett bolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer i rätt tid vid minst tio tillfällen och har 

därför av Skatteverket skönsbeskattats i avsaknad av deklaration samt påförts skattetillägg.  

Bolaget anför att den bolagsman som sköter ekonomin har drabbats av psykisk sjukdom och 

därför inte har kunnat fullgöra sina uppgifter i bolaget. Bolaget har lämnat alla 

deklarationer i efterhand samt betalat skatt. Bolaget har invändningar mot Skatteverkets 

handläggning av ärendet eftersom att bolagets deklarationer flyttats mellan olika 

skattekontor. Bolaget anför vidare att de nu har rutiner för att sköta den löpande 

redovisningen av sina skattedeklarationer. Frågan i målet är dels om hel eller delvis 

befrielse ska medges på grund av att avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten 

eller underlåtenheten och dels om underlåtenheten framstår som ursäktlig eftersom 

bolagsmannen drabbats av psykisk ohälsa eller om befrielse kan medges på grund av 

Skatteverkets agerande.  

 

HFD undanröjer skattetillägget avseende en av perioderna eftersom skattedeklarationerna 

inkommit inom tidsfristen. När det gäller frågan om befrielse kan ske på grund av att 

ekonomiansvarig drabbats av psykisk ohälsa eller på grund av Skatteverkets handläggning 

konstaterar HFD att dessa omständigheter inte är grund för befrielse. När det gäller frågan 

                                                 
178 Jmf avsnitt 5.4, RÅ 2008 ref.1 I. 
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om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp anför HFD att skattetillägget inte står i 

rimlig proportion till felaktigheten då Skatteverket godtagit de deklarationer som inkommit, 

vilket innebär att det inte är fråga om något skattebortfall och att det inte heller förelegat 

någon risk för detta. HFD uttalar vidare att den påstådda ohälsan, även om den i sig inte är 

tillräcklig för befrielse kan ha varit en bidragande orsak till felaktigheten och att den 

tillsammans med det faktum att bolaget inte verkar ha satt i system att underlåta att komma 

in med skattedeklarationerna är tillräcklig för att grund för befrielse ska anses föreligga. 

HFD medger delvis befrielse och sätter ner skattetillägget till hälften.  

 

Kommentar: Här tillämpas möjligheten att sammanväga flera omständigheter vid en 

bedömning av om befrielse ska ske. Vid den proportionalitetsbedömning HFD gör beaktar 

de och väger samman skattetilläggets storlek, att deklarationen senare godtogs, att något 

skattebortfall inte uppkommit, att det är fråga om en enstaka felaktighet och slutligen att det 

föreligger en påstådd ohälsa hos den ekonomiansvarige. Inte någon av dessa 

omständigheter är ensamt tillräckligt för befrielse men tillsammans utgör de grund för 

befrielse. 

 

5.3.4 RÅ 2005 ref. 7 

 

Ett bolag har missat att återföra en nedskrivning på dotterbolagsaktier och samtidigt missat 

en justering av icke skattepliktig utdelning på samma dotterbolagsaktier. Enligt bolaget tar 

dessa belopp ut varandra och påverkar inte det skattemässiga resultatet. Skatteverket 

beslutar att återföra nedskrivningen av aktierna till beskattning samt att minska bolagets 

skattemässiga resultat med den skattefria utdelningen. Skatteverket påför skattetillägg. 

 

HFD konstaterar att en oriktig uppgift lämnat. Skatteverkets utredningsskyldighet har inte 

väckts eftersom det inte framstår som uteslutet att Skatteverket har kunnat godta 

uppgifterna utan ytterligare utredning. Sedan utreder HFD frågan om skattetillägget ska 

bestämmas med beaktande av bolagets kvittningsinvändning genom att pröva om 

utdelningen har sådant samband med nedskrivningen av dotterbolagsaktierna att det kan ses 

som samma fråga och konstaterar att det rör sig om två olika frågor. Det föreligger ingen 

kvittningsrätt. 
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Slutligen prövar HFD om det föreligger grund för befrielse från skattetillägg på den 

grunden att det är uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. HFD konstaterar att trots att 

det inte är samma fråga har de två transaktionerna ett nära sammanband med varandra och 

det inte skulle ha lett till någon skattevinst för bolaget även om Skatteverket godtagit 

uppgifterna. Med hänsyn till att bolaget inte gjort någon skattevinst anser HFD inte att ett 

skattetilläggsbelopp av den storlek som det här är fråga om står i rimlig proportion till den 

försummelse som bolaget gjort sig skyldig till. 

 

Kommentar: Av domen framgår att reglerna blivit mildare sedan det blivit möjligt att 

medge befrielse på den grunden att det är oskäligt att ta ut skattetillägg när tillägget inte står 

i rimlig proportion till felaktigheten. I detta fall fäster HFD vikt vid att skattetillägget 

uppgår till ett högt belopp och att bolaget inte gjort någon skattevinst.  

 

5.4 Jämförelse av rättsfallen RÅ 1976 ref. 9 och RÅ 2008 ref. 61 II 

 

5.4.1 Inledning 

 

Rättsfallen nedan avser oriktig uppgift på grund av uppenbar misskrivning. 

Förutsättningarna är i det närmaste identiska i de båda fallen. Det framgår att tillämpningen 

av befrielsereglerna blivit mer generös efter det att det blivit möjligt att göra bedömningar 

av om skattetillägget är oskäligt därför att det inte står i rimlig proportion till den 

försummelse den skattskyldige gjort sig skyldig till. 

 

5.4.2 RÅ 1976 ref. 9  

 

En skattskyldig har uppgett för låg inkomst. Skatteverket påför skattetillägg. Den 

skattskyldige hävdar att felet beror på en uppenbar misskrivning då denne av misstag har 

uppgett 2 900 kr istället för 29 002 kr.  

 

HFD gör bedömningen att det föreligger grund för skattetillägg då en oriktig uppgift har 

lämnats. Det föreligger inte grund för befrielse då det inte är fråga om en sådan uppenbar 

misskrivning som är ursäktlig enligt 116b § taxeringslagen. HFD konstaterar att det inte 

anförts någon omständighet som kan föranleda befrielse från skattetillägg. 
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Kommentar: Frågan i målet är om en uppenbar misskrivning är ursäktlig och om det är 

fråga om en uppenbar misskrivning. I detta fall gör HFD inte någon bedömning av om 

skattetillägget står i rimlig proportion till felaktigheten eftersom fallet är från tiden innan 

man började göra proportionalitetsavvägningar. Intressant är att HFD uttalar att det inte 

anförts några omständigheter som kan föranleda befrielse eftersom åberopsbördan vid 

denna tid ligger hos den skattskyldige. Att Skatteverket och domstolarna numer ex officio 

ska beakta om det föreligger någon befrielsegrund har bidragit till en mildare tillämpning. 

 

5.4.3 RÅ 2008 ref. 61 II  

 

En skattskyldig yrkar i sin deklaration avdrag för kostnader för resor till och från arbetet 

med ett för högt belopp, 85 066 kr istället för 8 566 kr. Felaktigheten framkommer först 

efter en förfrågan från Skatteverket. Den oriktiga uppgiften resulterar i ett skattetillägg. 

Frågan i målet är om befrielse ska ske på grund av att skattetillägget inte står i rimlig 

proportion till felaktigheten. 

 

HFD konstaterar att en oriktig uppgift lämnats och att felet framstår som en ren 

misskrivning vid upprättandet av deklarationen. Felaktigheten kan dock inte anses ursäktlig 

eftersom det uppställs krav på noggrannhet. Däremot anser HFD att skattetilläggets storlek 

inte står i rimlig proportion till felaktigheten och att det därför finns skäl för att sätta ner 

skattetillägget till hälften. 

 

Kommentar: Av detta fall kan man utläsa att reglerna blivit mer generösa genom att 

jämföra det med det tidigare fallet, med identiska förutsättningar, där befrielse inte 

medgavs. Det som medför en mildare bedömning är att HFD i detta fall gör en 

proportionalitetsbedömning och medger befrielse trots att felet inte är ursäktligt. 

 

5.5 Redogörelse för rättsfallen RÅ 2007 ref. 65 och RÅ 2009 ref.73 

 

5.5.1 Inledning 

 

Följande rättsfall avser situationen där skattetillägget inte står i rimlig proportion till 
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felaktigheten. I det ena fallet medger HFD hel befrielse eftersom reglerna om delvis 

befrielse inte är tillämpliga ännu och i det andra fallet undanröjer HFD skattetillägget i sin 

helhet därför att även en nedsättning av skattetillägget till en fjärdedel skulle vara 

oproportionerligt högt och fallet är från tiden innan de fasta nivåerna för delvis befrielse 

togs bort. Fallen är intressanta för att de väcker frågan om möjligheten till delvis befrielse 

och avskaffandet av fasta nivåer för delvis befrielse medför att skattetilläggsreglerna i vissa 

fall skulle kunna komma att tillämpas mer restriktivt trots att detta står i strid med syftet 

med reglerna. 

 

5.5.2 RÅ 2007 ref. 65 

 

Ett bolag yrkar avdrag för nedskrivning av aktier i ett dotterbolag. Skatteverket vägrar 

avdraget och påför skattetillägg. 

 

Bolaget överklagar och yrkar på att skattetillägget skall undanröjas alternativt sättas ner. 

Till stöd för sin talan anför bolaget att det felredovisade avdraget beror på att bolagets 

redovisningsbyrå har förbisett en instruktion på en post it lapp. 

 

HFD konstaterar att det föreligger grund för att påföra skattetillägg då en oriktig uppgift 

lämnats och går vidare till att pröva om det föreligger grund för befrielse. Först konstaterar 

HFD med hänvisning till RÅ 1995 ref. 5 att enbart skattetilläggets belopp inte kan medföra 

att befrielse ska medges för att sedan gå vidare till att konstatera att det vore stötande att ta 

ut ett skattetillägg på 70 miljoner kronor för ett oavsiktligt fel. HFD anför att en påföljd som 

innebär att hela skattetillägget skall tas ut inte står i rimlig proportion till felaktigheten. 

Någon möjlighet till delvis befrielse finns inte varför skattetillägget ska undanröjas i sin 

helhet. 

 

Kommentar: En intressant fråga är om det skulle gjort någon skillnad om det varit möjligt 

att medge delvis befrielse och i så fall hur domstolen skulle döma i ett fall med samma 

förutsättningar efter att möjligheten till att medge delvis befrielse införts. Att i ett sådant fall 

medge nedsättning till hälften istället för att helt undanröja skattetillägget skulle innebära 

att tillämpningen blir hårdare och inte generösare. 
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5.5.3 RÅ 2009 ref. 73 

 

Ett bolag har förvärvat tillgångar från sitt moderbolag. Det säljande bolaget har debiterat 

utgående mervärdesskatt med tjugofem procent på fakturans totala belopp och det 

förvärvande bolaget har dragit av hela beloppet som ingående mervärdesskatt. Vid 

Skatteverkets utredning framkommer att förvärvet avser sådana tillgångar som är 

undantagna från mervärdesskatteplikt. Skatteverket påför skattetillägg. Bolaget uppger att 

det inte undanhållits någon skatt och att det heller inte förelegat någon risk för det eftersom 

det säljande bolaget, som är i samma koncern redovisat utgående mervärdesskatt. Enligt 

bolaget står det höga skattetillägget inte i rimlig proportion till försummelsen. 

 

HFD konstaterar att det är ostridigt att en oriktig uppgift lämnats. Då det inte har 

framkommit annat än att det säljande bolaget har redovisat och betalat mervärdesskatt har 

den felaktiga redovisningen av ingående mervärdesskatt inte medfört något skattebortfall. 

HFD uttalar att risken för skattebortfall är så begränsad att skattetillägget inte kan bedömas 

stå i rimlig proportion till skattetillägget. Eftersom nedsättning till en fjärdedel inte heller 

kan anses stå i rimlig proportion till försummelsen undanröjer HFD skattetillägget i sin 

helhet. 

 

Kommentar: I detta fall konstaterar HFD att risken för skatteundandragande är i det 

närmaste obefintlig och att skattetillägget inte står i rimlig proportion till felaktigheten. 

HFD undanröjer skattetillägget i sin helhet eftersom en nedsättning till en fjärdedel också 

skulle vara oproportionerligt högt i förhållande till felaktigheten. Frågan är om 

bedömningen skulle bli annorlunda nu när man avskaffat nivåerna på skattetillägg och det 

finns en möjlighet att sätta ner beloppet till en lägre nivå än en fjärdedel. Det finns ännu 

inga fall där detta har prövats. Avsikten med att ta bort de fasta nivåerna var att skapa en 

möjlighet att sätta ner skattetillägget till en nivå som står i rimlig proportion med 

felaktigheten eller underlåtenheten men det skulle kunna leda till en hårdare bedömning 

eftersom att det skulle kunna medföra delvis befrielse i fall där det tidigare medgivits hel 

befrielse. 
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6. Avslutande reflektioner 
 

6.1 Analys 

 

En förutsättning för ett välfungerande skattesystem är att Skatteverket får tillgång till 

fullständiga och riktiga uppgifter för att kunna fatta korrekta beslut. För att detta ska 

säkerställas måste det finnas ett väl fungerande sanktionssystem. Skattetilläggssystemets 

primära syfte är att som påtryckningsmedel motverka att de skattskyldiga lämnar oriktiga 

uppgifter. Vikten av att korrekta uppgifter lämnas till grund för beskattning är så påtaglig 

för hela skattetilläggssystemets legitimitet och funktion att det inte skulle vara tillrådigt att 

begränsa sanktionerna eller lita på den skattskyldiges goda vilja.
179

 

 

När systemet införandes 1972 var målet att skapa ett effektivt system.
180

 För att 

tillämpningen skulle bli så enkel som möjligt konstruerades systemet så att om vissa 

objektiva förutsättningar var uppfyllda skulle skattetillägg påföras. Det fanns inga krav på 

att uppgifterna skulle ha lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Sådana subjektiva hänsyn 

skulle tillmätas betydelse endast vid tillämpning av befrielsegrunderna. Systemet 

kritiserades för att inte vara tillräckligt rättssäkert och för att det skulle kunna leda till 

obilliga resultat. Flera ändringar har gjorts av reglerna genom åren. Det som går som en röd 

tråd genom alla ändringar på området är att det i förarbetena uttalas ett krav på att systemet 

ska bli mer generöst mot de skattskyldiga. Mot detta krav har vägts kravet på att systemet 

ska vara effektivt och enkelt och schabloniserat. Dessa hänsyn kan på många sätt ses som 

oförenliga. 

 

Det är en tydlig trend att lagstiftaren eftersträvar att reglerna ska bli mer generösa. Syftet 

med detta arbete är att försöka analysera om det efterfrågade resultatet syns i såväl 

lagändringar som i rättstillämpningen. När reglerna infördes förordades att de skulle 

tillämpas generöst, särskilt när de introducerades och tillämpades för första gången.
181

 Att 

HFD tog fasta på detta framgår av bland annat RÅ 75 Aa 374, där HFD konstaterar att det 

finns grund för skattetillägg men att det föreligger grund för befrielse eftersom det av 

förarbetena framgår att reglerna ska tillämpas generöst. Värt att notera är dock att HFD 

                                                 
179 SOU 2001:25 s. 13. 

180 Prop. 1971:10 s. 

181 Prop. 1971:10 
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strax därefter, i ett fall med i stort sett identiska förutsättningar, kommer fram till att 

skattetillägg ska tas ut. I det senare fallet tas ingen hänsyn till att reglerna skall tillämpas 

mildare.
182

 Det har gjorts flera lagtekniska ändringar för att uppnå ett mer generöst system. 

Mildringen av reglerna har skett successivt under årens lopp genom att man infört mindre 

ändringar med jämna mellanrum. Dessa ändringar har sammantaget medfört att reglerna 

blivit generösare. Flera nya befrielsegrunder har införts och i en del av de befintliga 

befrielsegrunderna har ändringar gjorts för att tillgodose kravet på en generösare 

tillämpning.
183

   

 

Att åberopsbördan ändrats så att det allmänna numer ska beakta om det finns grund för 

befrielse ex officio innebär en lättnad för de skattskyldiga.
184

 När reglerna infördes skulle 

den skattskyldige själv åberopa att det fanns grund för befrielse. Denna ändring torde 

innebära en lättnad då det säkert är så att den enskilde inte känner till reglerna fullt ut och 

därmed lätt skulle kunna missa att en befrielsegrund är tillämplig. 

  

De mildrande ändringarna har inte bara bestått i att befrielsegrunderna har blivit fler och 

generösare, utan också i att området där man inte ska påföra skattetillägg har utvidgats.  I 

och med införandet av SFL har området för när skattetillägg inte ska tas ut på grund av att 

felaktigheten kan rättas med normalt tillgängligt kontrollmaterial blivit större.
185

 Vidare har 

utrymmet för frivillig rättelse utökats till att avse även de fall då en skattskyldig rättar en 

oriktig uppgift efter det att Skatteverket gått ut med uppgifter om att de ska vidta en 

generell kontrollaktion. I båda dessa fall är ändringarna förenliga med syftet med systemet, 

det vill säga att skattetilläggssystemet ska tillse så att korrekta uppgifter kommer in till 

Skatteverket. I fallet med frivillig rättelse så får Skatteverket in de uppgifter de behöver för 

att fatta ett korrekt beskattningsbeslut, låt vara att det sker först efter det att de gått ut och 

sagt att de ska kontrollera detta område. När det gäller utvidgningen av möjligheten att rätta 

med hjälp av tillgängligt kontrollmaterial är denna ändring motiverad av att risken för 

skatteundandragande är väldigt liten i dessa fall eftersom Skatteverket har tillgång till alla 

uppgifter som de behöver för att fatta ett korrekt beslut.  

 

                                                 
182 RÅ 75 Aa 376. 

183 I kapitel 3 beskriver jag de ändringar som gjorts avseende befrielsegrunderna. 

184 Prop. 2010/11:165 s.970 

185  Prop. 2010/11:165 s.481. 
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Sammanfattningsvis tycker jag att det gjorts tillräckliga lagändringar och att dessa 

tillsammans har skapat ett regelverk som kan säkerställa en generös tillämpning av 

skattetilläggsreglerna förutsatt att de tillämpas på det sätt som lagstiftaren har avsett. Min 

uppfattning är att även rättstillämpningen gått i en mildare riktning. Det finns åtskilliga fall 

som visar på en generösare tillämpning.  HFD har vid flera tillfällen tagit hänsyn till de 

uttalanden som gjorts av lagstiftaren i förarbetena till olika lagändringar. HFD har, som jag 

redovisat tidigare, i en rad domar slagit fast att eftersom det varit lagstiftarens mening att 

tillämpningen ska bli generösare så ska reglerna tillämpas mildare eller i vart fall inte 

hårdare än tidigare.
186

 Särskilt verkar domstolarna tagit fasta på att reglerna ska tillämpas 

mildare efter reformen 2003.
187

 Detta illustreras framförallt av att HFD i flera domar har 

betonat vikten av att avsikten är att reglerna ska tillämpas mer generöst. Det handlade i 

dessa domar om fel som skulle ha upptäckts senast vid bokslutet.
188

 Min uppfattning är att 

mildare bedömning än i RÅ 2008 ref. 73 knappast är möjlig. 

 

Har införandet av proportionalitetsprincipen i SFL inneburit någon ytterligare liberalisering 

av skattetilläggsreglerna?  Det rör sig endast om en kodifiering av en princip som gäller 

även utan lagstöd och medför inte någon materiell förändring. Tanken bakom att kodifiera 

proportionalitetsprincipen i SFL var att fästa uppmärksamhet på att principen finns och ska 

tillämpas.
189

 Om kodifieringen inneburit någon liberalisering så består den i att den gör det 

allmänna uppmärksam på att göra en avvägning redan innan beslut fattas. Det finns ännu så 

länge inte någon praxis avseende hur proportionalitetsprincipen har tillämpats efter att SFL 

infördes och det är därför svårt att utvärdera om kodifieringen medfört att reglerna blivit 

generösare. Att proportionalitetsprincipen redan innan SFL haft betydelse för 

rättstillämpningen visar en genomgång av tidigare praxis. Det har å ena sidan använts 

proportionalitetsavvägningar som en ventil för fall då felaktigheten inte står i rimlig 

proportion till skattetillägget.
190

 Å andra sidan har det hävdats att skattetilläggssystemet har 

en inbyggd proportionalitetsavvägning eftersom skattetillägg tas ut som en bråkdel av 

skatteundandragandet och att det därför inte behövs någon proportionalitetsavvägning i det 

enskilda.
191

  

                                                 
186 Se bland annat RÅ 2008 ref 1, RÅ 2008 ref 73 

187 Prop.2002/03:106. Se bland annat RÅ 2007 ref.65,RÅ 2008 ref.1,RÅ 2008 ref.73,  

188 Se bland annat RÅ 2008 ref.1, RÅ 2008 ref. 73 För en utförlig beskrivning av rättsfallen se avsnitt 6. 

189 Prop. 2010/11:165 s.302. 

190 Se bland annat RÅ 2009 ref. 73. 

191 Se RÅ 2000 ref. 66. 
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I och med införandet av SFL har de fasta nivåerna vid delvis befrielse tagits bort. Tanken 

med detta är att göra reglerna mer nyanserade och generösa. Det finns dock en möjlighet att 

effekten blir den motsatta i vissa fall då möjligheten till delvis befrielse eventuellt medför 

att reglerna skärps eftersom argumentet att även en fjärdedels skattetillägg är orimligt högt 

inte längre automatiskt medför att skattetillägget undanröjs i sin helhet. Den som tidigare 

har kunnat medges hel befrielse från skattetillägg därför att en befrielse ner till en fjärdedel 

inte var tillräcklig för att avgiften skulle kunna anses stå i rimlig proportion till 

skattetillägget skulle nu med de ändrade reglerna eventuellt endast medges delvis befrielse. 

Detta skulle vara möjligt eftersom man med de nya reglerna kan sätta ner skattetillägget till 

en nivå under en fjärdedel. Det som talar emot att domstolarna skulle tillämpa reglerna på 

detta sätt är att lagstiftarens uttalade syfte, som gått som en röd tråd genom alla 

förändringar på skattetilläggsystemets område, har varit att göra reglerna generösare och att 

HFD i stor utsträckning tagit fasta på detta uttalade syfte. Om det i ett fall där man tidigare 

skulle ha medgett hel befrielse, eftersom befrielse till en fjärdedel skulle innebära ett 

oproportionerligt högt skattetillägg, numer har möjlighet att befria ner till en så låg nivå att 

skattetillägget inte längre framstår som oproportionerligt högt torde HFD resonera som så 

att de skulle konstatera att visserligen är inte alla förutsättningar för befrielse uppfyllda och 

visserligen innebär en nedsättning av skattetillägget till en nivå under en fjärdedel att 

tillägget står i rimlig proportion till felet men eftersom lagstiftaren har uttalat att reglerna 

ska tillämpas generöst så bör hel befrielse medges. Ett liknande resonemang fördes när 

reglerna om delvis befrielse infördes.
192

 Då diskuterades om det i fall där man tidigare 

medgav hel befrielse eftersom det inte fanns någon möjlighet till delvis befrielse nu istället 

skulle sätta ner skattetillägget till hälften eller en fjärdedel och att tillämpning på så sätt 

blev hårdare istället för mildare. Av RÅ 2008 ref 1 framgår att tidigare regler medgav hel 

befrielse och att avsikten är att de nya reglerna, som innebär att delvis befrielse är möjlig, 

ska bli mildare och då finns det ingen anledning att medge delvis befrielse i fall där hel 

befrielse tidigare medgavs. 

 

6.2 Avslutande synpunkter 

 

Det skattetilläggssystem vi har i dag är ett resultat av den balansgång som krävs för att 

                                                 
192 Prop. 2002/03:106 s.449. 
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upprätthålla ett system, där avvägningar måste göras mellan att å ena sidan ha ett effektivt 

och enkelt och snabbt system för att få in korrekta och tillräckliga uppgifter och å andra 

sidan uppfylla kravet på en generös tillämpning för att försäkra sig om att systemet inte är 

obilligt gentemot de skattskyldiga.  Det är också viktigt att beakta att det för skattesystemets 

legitimitet är betydelsefullt att systemet framstår som rättvist, rimligt och förutsebart. 

 

Min uppfattning är att de bakomliggande motiven till skattetilläggsreglerna har ändrats över 

tid. Från början fanns det en önskan att skapa ett effektivt och enkelt system eftersom 

systemet med straffrättsliga sanktioner hade varit så ineffektivt och eftersom man ville 

effektivisera och avlasta domstolarna och därför överlät till Skatteverket att påföra 

skattetillägg. Detta resulterade i enkla och schabloniserade regler där strikt ansvar för 

oriktig uppgift var en förutsättning dels på grund av att enkelheten skulle gå förlorad om 

man skulle göra en prövning av om uppgiften lämnats uppsåtligt eller av oaktsamhet och 

dels på grund av att Skatteverkets handläggare inte var kvalificerade att göra en prövning av 

subjektiva rekvisit. Jag anser att allt eftersom tiden gått har man sedan börjat kompensera 

för att det inte finns något krav på subjektiv täckning för att påföra skattetillägg genom att 

göra reglerna generösare. Det verkar som att lagstiftaren emellanåt tycker att systemet med 

lekmän på Skatteverket som utdömer miljonbelopp i administrativa straff för en 

försummelse som gjorts i god tro inte är den mest lämpliga ordningen i en rättsstat. Frågan 

är då vad rättssäkerhet får kosta i effektivitet. 

 

Har det blivit milt nog nu? Jag anser att de ändringarna som gjorts är tillräckliga under 

förutsättning att reglerna faktiskt tillämpas på det sätt som lagstiftaren önskat. Eftersom ett 

syfte med att införa reglerna om skattetillägg var att skapa ett effektivt och enkelt system så 

har reglerna hållits enkla och schabloniserade. Det innebär att det finns ett utrymme för det 

allmänna att tillämpa reglerna mindre generöst än vad lagstiftaren avsett.  Det finns risk för 

en hård tillämpning om det allmänna väljer att tillämpa reglerna bokstavligt. En av de 

utredningar som tillsatts under årets lopp på området kom fram till att Skatteverket tolkat 

reglerna för bokstavligt och att detta resulterat i en allt för hård tillämpning.
193

 För att 

rättstillämpningen ska bli så generös som avsikten är så måste det allmänna använda sig av 

en subjektiv teleologisk tolkning och tolka lagstiftningen utifrån det syfte lagstiftaren hade 

när reglerna infördes och när de ändrades och de rättspolitiska värderingar som låg bakom 

                                                 
193 Prop. 1977/78:136 s. 62. 
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regeländringarna. 

 

Vid en genomgång av praxis har jag konstaterat att i många fall där Skatteverket påfört 

skattetillägg och den skattskyldige har överklagat har förvaltningsrätten och kammarrätten 

gått på Skatteverkets linje och först i HFD har den skattskyldige medgivits befrielse. En 

sådan rättstillämpning känns inte särskilt förutsebar eftersom det då är helt avgörande för 

rättssäkerheten om det finns förutsättningar för i att meddela prövningstillstånd i det 

enskilda fallet. Av de fall jag tittat på får jag den uppfattningen att underrätterna inte följer 

HFDs generösa rättstillämpning. Det innebär att systemet i dessa fall varken är särskilt 

generöst eller rättssäkert och förutsebart.  Detta väcker frågan om det är så att HFD sänder 

en signal om att befrielsereglerna ska tillämpas generöst som Skatteverket och underrätterna 

missar eller om det är så att Skatteverket väljer att inte överklaga när någon av 

underrätterna konstaterat att grund för befrielse föreligger och att de fallen därför inte 

kommer till HFDs prövning. Det vore bra om Skatteverket redan när det påför skattetillägg 

funderar över om reglerna tillämpas så generöst som lagstiftaren avsett. Eftersom det går att 

se att antalet ärenden i HFD avseende befrielse från skattetillägg varit färre de senaste åren 

gör jag den bedömningen att Skatteverket och underrätterna nu har börjat tillämpa reglerna 

generösare.  

 

6.3 Sammanfattade synpunkter de lege lata 

 

Som har konstaterats ovan är rättsläget gällande skattetilläggssystemet ständigt 

omdiskuterat. Jag anser att systemet så som det är i dag erbjuder ett nyanserat och 

rättssäkert sätt att beivra oriktigt uppgiftslämnande. Det är viktigt att betänka att syftet med 

reglerna att tillse att de skattskyldiga fullgör sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt och 

att staten får in de skattepengar de rättmätigt ska ha. Att staten får in skattepengar är en 

förutsättning för att vårt samhälle och vår välfärd ska fungera på det som det är avsett.  Det 

behövs sanktioner som påtryckningsmedel för att systemet ska fungera och för att de 

skattskyldiga ska lämna korrekta uppgifter till grund för beskattning. Sammanfattningsvis 

är det min synpunkt de lege lata att skattetilläggssystemet nu är på en nivå som får anses 

som tillräckligt mild. Möjligheten att påföra skattetillägg är nödvändig ur en preventiv 

synvinkel och att reglerna är generösa är en förutsättning för att de uppfattas som rättvisa 

och inte som obilliga. För skattesystemets legitimitet är de av vikt att systemet uppfattas 
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som rättvist, rimligt och förutsebart. 

 

6.4 Sammanfattade synpunkter de lege ferenda 

 

Min uppfattning är att det inte behövs några fler ändringar i mildrande riktning.  Jag anser 

dock att det i vissa fall finns anledning att skärpa eller i vart fall tydliggöra reglerna och då 

tänker jag på de fall då befrielse medgetts på den grund att felaktigheten skulle ha upptäckts 

senast vid bokslutet. Det är inte rimligt att frågan om skattetillägg ska påföras eller inte ska 

vara beroende av vad den skattskyldige eventuellt kommer att gör i en framtid. Dessa regler 

är tveksamma i vart fall då det rör sig om sådana skattskyldiga som inte vill göra rätt för sig 

eftersom det i de fallen inte finns något som talar för att de senare kommer att rätta felet.  

 

De fall där jag tycker att det fortsatt ska vara generöst är de där risken för 

skatteundandragande är liten. Som till exempel de fall där uppgifterna kan rättas med hjälp 

av normalt tillgängligt kontrollmaterial och vid frivillig rättelse. Jag tycker att det är 

självklart att vad som än föranlett en frivillig rättelse, såsom Skattverketes information om 

att man planerar en generell kontrollåtgärd så ska det vara möjligt att rätta uppgifterna. Det 

viktigaste är ju att riktiga uppgifter kommer in och i fallet med frivillig rättelse kommer de 

också in utan att det allmänna lagt ner dyrbar tid på att utreda. Det är endast preventiva 

hänsyn som gör att det inte ska vara möjligt att rätta efter det att Skatteverket påbörjat en 

utredning i det aktuella fallet. 

 

6.5 Avslutande kommentar 

 

Såsom framkommit i detta arbete har de uttalanden som gjorts i olika förarbeten om ett mer 

generöst system resulterat i lagändringar. När jag har gått igenom HFDs praxis så kan jag 

konstatera att även rättstillämpningen har blivit mildare. Eftersom urvalet är relativt smalt 

och fallen inte alltid är jämförbara är det svårt bedöma hur stor förändringen är. Det är min 

uppfattning att HFDs bedömning var särskilt generös från reformen 2003 och några år 

framåt och särskilt i RÅ 2008 ref 73. De senaste åren har HFD inte prövat lika många fall 

på området som tidigare och av det smala urvalet går det inte att lika tydligt se en tendens 

till en generösare bedömning. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Den jag tror är 

mest riktig är att Skatteverket har blivit bättre på att tillämpa reglerna generöst från början 
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och inte att rättstillämpningen blivit mer restriktiv. Det kan vara så att Skatteverket numer 

tagit fasta på förarbetsuttalanden och domar från HFD och börjat tillämpa reglerna mer 

generöst i sin handläggning av ärenden. Om så är fallet borde det resultera i färre 

överklaganden. Det borde också resultera i att i de fall där skattetillägg har påförts har det 

gjorts efter noggranna avvägningar. Det kan också vara så att underrätterna tagit fasta på 

vad HFD uttalat i tidigare domar och gör en mildare bedömning, vilket resulterar i färre 

överklaganden och färre ärenden i HFD. En annan bidragande orsak till att det finns så få 

avgöranden på senare år torde vara att frågan redan är bedömd och att det därför inte 

meddelas prövningstillstånd, vilket innebär att fallet inte kommer till HFDs prövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                60 

 

 

 

 

 

Kapitel 7 Källförteckning  

 
Offentligt tryck  

 

Propositioner 
 

Prop. 1971:10 Kunglig Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag 

Prop. 1976/77:92 om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623) m.m. 

Prop. 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m. 

Prop. 1991/92:43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt,     

          m.m. 

Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. 

Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1969:42 Skattebrotten 

SOU 1977:6 

SOU 1982:54 Översyn av det administrativa sanktionssystemet  

SOU 2001:25 Skattetillägg m.m. 

SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden. 

 

JO 1975 års årsberättelse 
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Artiklar  

Befrielse från skattetillägg, Per Holstad, Svensk Skattetidning 2009:3 s. 249. 
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Övriga källor  

Lagkommentarer databasen Karnov. www.karnovgroup.se  
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Rättsfallsförteckning  

 

 

Högsta Förvaltningsdomstolen  

 

RÅ 1975 ref 53 

RÅ 75 Aa 374 

RÅ 1976 ref.9 

RÅ 1976 ref. 161 

RÅ 1975 ref. 165 

RÅ 1978 1:50 not 11 

RÅ 1981 ref.25 

RÅ 1982 Aa 38 

RÅ 1988 ref.8 

RÅ 1988 ref. 36 

RÅ 1989 not 368 

RÅ 1991 ref.16 

RÅ 1991 ref.29 

RÅ 1991 ref.37 

RÅ 1992 not 3 

RÅ 1993 ref. 95 I-III 

RÅ 1995 ref.5 

RÅ 2000 ref. 22 

RÅ 2000 ref.132 

RÅ 2001 not 98 

RÅ 2002 ref.20 

RÅ 2002 ref.79  

RÅ 2003 ref. 4 

RÅ 2004 ref.11 

RÅ 2004 ref. 75 

RÅ 2006 ref. 18 

RÅ 2007 ref.65 

RÅ 2008 ref. 1 

RÅ 2008 ref.51 

RÅ 2008 ref. 66 I 
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RÅ 2008 ref. 66 II 

RÅ 2008 ref. 73 

RÅ 2008 ref.118 

RÅ 2008 not 145 

RÅ 2009 not 61 

RÅ 2009 ref.73 

RÅ 2009 ref. 94  

RÅ 2010 ref.67 

RÅ 2010 ref. 117  

HFD 2011 ref. 58 

HFD 2014 ref. 24 

 

  

Europadomstolen  

  

Janosevic mot Sverige, no. 34619/97, den 23 juli 2002.  

Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, no. 36985/97, den 23 juli 2002.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


