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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar frågan om de kontrollbesök som Skatteverket genomför för att kontrollera 

efterlevnaden av reglerna om kassaregister och personalliggare är förenliga med det 

integritetsskydd som enskilda garanteras i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta har gjorts genom att undersöka den juridiska 

doktrinen och relevanta rättsfall som berör frågan.  

Jag har funnit att de nuvarande reglerna om kontrollbesök inte är förenliga med integritets-

skyddet eftersom reglerna går längre än vad som kan anses vara nödvändigt och proportionerligt 

samt att det inte finns effektiva rättsmedel.  
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Förkortningar 

Europakonventionen: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna. Inkorporerad genom lag (1994:1219).  

FL: Förvaltningslagen. 

HFD: Högsta förvaltningsdomstolen. 

Prop.: Proposition. 

RF: Regeringsformen.  

SFL: Skatteförfarandelagen.  

SOU: Statens offentliga utredningar. 

SST: Svensk Skattetidning. 

SvJT: Svensk Juristtidning. 

Wienkonventionen: Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella orga-

nisationer eller internationella organisationer sinsemellan (SÖ 1988:36). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige är omfattande och utgör ungefär femtio procent av bruttonat-

ionalprodukten.1 Statens utgifter finansieras genom de intäkter som staten har samt statslån. En 

stor del av intäkterna som svenska staten har är olika former av skatter.2  

Staten har därför ett stort intresse av att värna om skatteintäkterna. Den enskilde skattebetalaren 

däremot har anledning att minska sin skattekostnad i största möjliga mån. Det finns därför en 

uppenbar intressemotsättning mellan staten och skattebetalaren. 

Då skattesystemet i Sverige till stor del bygger på självrapportering i form av deklarationer så 

är systemet känsligt för rapporterade uppgifter som är felaktiga. Det finns en risk att det 

rapporteras in felaktiga uppgifter till Skatteverket avsiktligt eller av misstag. Oavsett om det 

sker avsiktligt eller av misstag så kan felaktiga rapporterade uppgifter leda till ett felaktigt beslut 

om skatt. I en rapport från 2011 uppskattar Skatteverket att skattebortfallet bara på grund av fel 

uppgår till cirka 20 miljarder kronor årligen.3 

På grund av risken för felaktiga uppgifter så har staten ett intresse av att kunna kontrollera om 

de självrapporterade uppgifterna stämmer eller inte. När det gäller beskattningen av närings-

verksamheten så tillvaratas detta intresse främst genom strikta krav på dokumentering av 

verksamheten i form av exempelvis bokföring samt möjligheter för Skatteverket att kontrollera 

uppgifternas riktighet genom exempelvis en revision. 

Statens intresse av att kunna kontrollera och övervaka sina skattesubjekt kan dock stå i mot-

sättning till andra värderingar som anses väsentliga i en modern rättsstat så som rättvisa, 

proportionalitet, jämlikhet, rättssäkerhet och respekt för individens integritet.4  

Det finns här en motsättning mellan statens intresse av långtgående möjligheter till kontroll och 

den enskildes intresse av att inte få sin integritet kränkt. Det är denna intresseavvägning av 

statens intresse av kontrollmöjligheter och den enskildes intresse av ett skydd för integriteten 

som är ämnet för denna uppsats.  

                                                           
1 Statskontoret.se - Den offentliga sektorn i korthet 2014, s. 13. 
2 Andra intäkter är exempelvis avgifter, utdelningar från statsägda bolag och andra intäktskällor.  
3 Skatteverket.se - Konsumenterna kan skapa schysst konkurrens och minska skattefelet, s. 3. 
4 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, s. 79. 
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Jag har valt att granska om statens möjligheter till att göra kontrollbesök för tillsynen av 

kassaregister och personalliggare är förenliga med det skydd för integriteten som den enskilde 

garanteras i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.  

Anledningen till att jag har valt granska just reglerna om kontrollbesök vid tillsynen av kassa-

register och personalliggare är för att reglerna har stor praktisk betydelse samtidigt som jag 

anser att det utrymme som de fått i doktrinen är högst begränsat.  

Min förhoppning är att uppsatsen kan uppmärksamma läsaren på behovet av att granska skatte-

lagstiftningen ur ett integritetsperspektiv och då särskilt när det gäller kontrollbesök vid 

tillsynen av kassaregister och personalliggare.  

1.2 Syfte och problemfrågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan kontrollbesöken 

vid tillsynen av kassaregister och personalliggare och det integritetsskydd som finns i 

regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Syftet är främst att undersöka om gällande lagstiftning är förenlig med skyddet för integriteten 

samt diskutera lege de ferenda mot bakgrund av de krav som integritetsskyddet ställer på 

lagstiftningen. Ett sekundärt syfte är också att kunna visa på likheter och skillnader mellan 

integritetsskyddet i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläg-

gande rättigheterna. Detta särskilt vad gäller dess tillämpning på svensk skattelagstiftning. 

Syftet är huvudsakligen att väcka diskussion i frågan samt uppmärksamma behovet av att 

ständigt pröva lagstiftningen ur ett rättighetsperspektiv. 

Detta syfte kan brytas ner till ett antal problemfrågeställningar. Den första frågeställningen är 

om kontrollbesöken kan anses förenliga med integritetsskyddet i regeringsformen, europakon-

ventionen respektive EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Om så inte är fallet 

uppstår även frågeställningen hur lagstiftningen bör utformas, lege de fereanda, för att vara 

förenlig med integritetsskyddet. Slutligen kan frågan ställas om det finns likheter i skyddet för 

integritetsskyddet i regeringsformen, europakonventionen respektive EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna.  

1.3 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är som ovan beskrivits att beskriva integritetsskyddets påverkan på skatte-

förfarandet. Det innebär att det inte finns anledning att gå på djupet i alla frågor så vida de inte 
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har direkt bäring på uppsatsens syfte. Det finns därför ett flertal intressanta frågor och 

synvinklar som inte kommer att tas upp.  

När det gäller bakgrundsavsnitten om integritetsskyddet och reglerna om kassaregister och 

personalliggare kommer jag endast kunna behandla dessa områden översiktligt. Jag kommer 

också i dessa avsnitt fokusera på de frågor som har betydelse för prövningen av lagstiftningens 

förenlighet med integritetsskyddet. Det gör att det naturligtvis finns frågor jag inte alls berör 

eller endast berör mycket ytligt. 

När det gäller integritetsskyddet har jag även valt att utförligare behandla de frågor där det råder 

mest ovisshet, så som proportionalitetskravet vid en rättighetsbegränsning, och frågor där det 

råder mindre otydlighet, så som lagkravet vid begränsningar, mindre utförligt.  

När det sedan gäller prövningen om lagstiftningen är förenlig med integritetsskyddet kommer 

jag att fokusera på de frågor där det kan råda otydlighet. Det innebär att utredningen om lag-

stiftningens proportionalitet kommer få större utrymme än utredningen om den uppfyller kravet 

på lag.  

När det sist gäller frågan om hur lagstiftningen bör utformas, de lege feranda, för att vara 

förenlig med integritetsskyddet som kommer utredningen endast att vara översiktligt. Jag 

kommer inte lämna ett komplett förslag på hur en sådan lagändring bör se ut eller utan istället 

fokusera på de stora frågor som lagstiftaren bör ta i beaktande vid en utredning om en sådan 

lagändring.  

1.4 Metod och material 

Material 

Uppsatsen utgår från den svenska rättskälleläran. Det innebär att materialet i huvudsak består 

av lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin samt internationella konventioner och andra inter-

nationella åtaganden.  

Vid utredningen av Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

har jag utgått från både svensk och utländsk litteratur. Det finns även en rik rättspraxis från 

Europadomstolen som berör de frågeställningar som aktualiseras i uppsatsen. Däremot är 
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rättspraxis från EU domstolen inte omfattande och därför beaktas även Europadomstolens 

praxis vid tolkningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.5   

Även rättspraxis gällande RF är högst begränsad på området. Anledningen är att lagprövningen 

tidigare innehöll ett uppenbarenhetsrekvisit. Det ledde till att lagprövningen inte tillämpades i 

större utsträckning.6  

Lagprövningsrekvisitet har dock nu avskaffats och i propositionen menade man att det kommer 

att ledda till en ökad tillämpning av lagprövningen och särskilt vad gäller fri- och rättigheterna 

i regeringsformens andra kapitel. Detta formulerades i propositionen med ”Ett område där 

möjligheten till lagprövning framstår som särskilt angelägen rör vissa centrala delar av fri- och 

rättighetsregleringen i 2 kap. RF. Här är det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut 

får genomslag i rättstillämpningen.”7  

Den begränsade tillgången på prejudikat fall som behandlar fri- och rättigheter i RF gör att jag 

i hög grad fått förlita till doktrinen för att avgöra hur integritetsskyddet ska tillämpas. Jag har 

även beaktat argument hämtade från Europadomstolens rättspraxis, särskilt i de fall där det 

finns anledning att anta att RF och Europakonventionen överlappar varandra.  

Metod 

Den huvudsakliga metod som jag har tillämpat i uppsatsen är den traditionella rättsdogmatiska 

metoden.8 Metoden innebär att tolkningen av normer sker utifrån ordalydelse, förarbeten, praxis 

och doktrin. Det förekommer dock även resonemang i delar av uppsatsen som inte 

nödvändigtvis tillämpar traditionell juridisk metod utan anlägger ett kritiskt förhållande sätt till 

gällande rätt.9  

Eftersom att uppsatsen behandlar SFL:s reglers förenlighet med regeringsformen, Europakon-

ventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna så kommer det utöver traditionell 

svensk juridisk metod även tillämpas metoder för tolkning av reglerna i Europakonventionen 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

                                                           
5 För en längre diskussion om varför det är möjligt att använda sig av Europadomstolens praxis vid tolkningen av 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna se avsnitt 2.4. 
6 Prop. 2009/10:80 s. 147. 
7 Prop. 2009/10:80 s. 147. 
8 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, s. 411-414 samt 425-427. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, s. 45-48. 
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Jag kommer även i utredningen av integritetsskyddet i regeringsformen, Europakonventionen 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kortfattat redogöra för de särskilda tolk-

ningsregler och andra metodskillnader som finns. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens inleds med att beskriva integritetsskyddet i regeringsformen, Europakonventionen 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Anledningen härtill är att uppsatsen 

fokuserar på kontrollbesökens förenlighet med integritetsskyddet. Avsnittet inleds med en 

översiktlig beskrivning av vad integritetsskyddet är. Därefter följer en beskrivning av utform-

ningen av integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

Det andra avsnittet beskriver dagens regler om tillsynen av kassaregister och personalliggare. 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för vad kontrollbesöket innebär i praktiken och 

vad syftet med kontrollbesöken är. Avsnittet innehåller också en översiktlig beskrivning av 

reglerna för revision för att kunna jämföra reglerna för tillsynen av kassaregister och personal-

liggare med reglerna för revisionen. 

Efter de två bakgrundsavsnitten övergår uppsatsen till den analytiska delen där jag utreder om 

reglerna som beskrivits i avsnittet om kassaregister och personalliggare är förenliga med det 

integritetsskydd som beskrivits. 

Detta görs genom att jag steg för steg diskuterar argumenten om integritetsskyddet omfattar 

kontrollbesöken, om kontrollbesöken utgör ett intrång i skyddet samt om reglerna ändå kan 

vara tillåtna med hänvisning till statens möjlighet att under vissa omständigheter begränsa våra 

fri- och rättigheter. Avslutningsvis återges en konkluderande slutsats och en kortfattad 

diskussion om lege de feranda. 
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2 Utredning av integritetsskyddet i svensk rätt 

Det finns i svensk rätt ett skydd för den enskildes integritet. Ursprunget till integritetsskyddet 

kommer ur idén att enskilda har rätt till ett skydd mot intrång i den privata sfären.10 Integritets-

skydd återfinns i flera olika rättskällor men i denna framställning undersöks främst skyddet i 

RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

Integritetsskyddet innebär kortfattat att den enskilde har rätt till skydd mot intrång av staten i 

dennes personliga integritet.11 Denna rätt är dock inte obegränsad utan det finns betydande 

möjligheter till undantag vilka innebär att staten, under vissa förutsättningar, har rätt att 

genomföra åtgärder som kränker en individs personliga integritet.  

För att bättre illustrera detta kan ett exempel användas. Staten har som huvudregel inte rätt att 

avlyssna sina medborgares telefonsamtal.12 Huvudregeln är därför att staten inte har rätt att 

avlyssna en viss persons samtal. Det har dock ansetts att det finns tillfällen då statens intresse 

av att avlyssna individens samtal väger tyngre än individens behov av personlig integritet. Om 

en person exempelvis misstänks för ett allvarligt brott kan det anses att statens intresse av 

rättsskipning väger över den misstänktes rätt till personlig integritet. Det har därför införts 

möjligheter för staten att, i vissa fall, avlyssna en individs telefonsamtal.13 

Ett annat exempel på detta som ligger närmare det integritetsskydd som denna uppsats 

behandlar är att staten som huvudregel inte har rätt att kontrollera någons bostad.14 Staten har 

endast under vissa förutsättningar rätt att göra kontroller i en enskild persons bostad.  

Huvudregeln är som ovan nämnts alltså att staten inte har rätt att kontrollera en enskilds bostad. 

Det finns dock ett undantag för detta när det anses att intresset av att utreda brott väger tyngre 

än individens rätt till personlig integritet i bostaden.15 

Detsamma gäller andra former av integritetsskydd. Huvudregeln är även här att individen har 

rätt till ett skydd för den personliga integriteten men det förekommer undantag då det ansetts 

                                                           
10 Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 24. 
11 Det finns även under vissa förutsättningar en rätt till ett skydd från integritetskränkningar av andra enskilda. 

Det ligger dock utan för ramen för denna uppsats.  
12 RF 2:8. 
13 Se bland annat rättegångsbalken 27:18 om möjlighet till telefonavlyssning. 
14 RF 2:6. 
15 Se exempelvis rättegångsbalken 28:1. 
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att andra intressen väger tyngre och övriga förutsättningar för en inskränkning av skyddet 

föreligger. 

2.1 En överblick över Integritetsskyddet  

Utformningen av integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grund-

läggande rättigheterna är till stora delar likartad. Det finns därför skäl att först kort presentera 

den gemensamma strukturen på integritetsskyddet för att sedan återkomma till de specifika 

reglerna i respektive rättighetsnorm. 

Det är lämpligt att börja med att utröna om området för den aktuella åtgärden omfattas av 

integritetsskyddet eller inte. Om så är fallet så bör det därefter utredas om åtgärden utgör ett 

intrång eller en kränkning av integritetsskyddet. 

Om en åtgärd omfattas av skyddet samt utgör ett intrång kan den trots det vara tillåten genom 

en inskränkning i integritetsskyddet. Det som krävs för en sådan inskränkning ska anses berät-

tigad är att den uppfyller ett antal villkor. Villkoren är i huvudsak att inskränkningen har skett 

med stöd av lag, för ett godtagbart ändamål och att inskränkningen är proportionerlig.  

Det första kravet på att en inskränkning av integritetsskyddet ska ske med stöd av lag är för-

hållandevis enkelt att avgöra. Antingen har den aktuella åtgärden skett med stöd av lag eller 

inte. Det finns visserligen en viss skillnad när det gäller vad som definieras som ”lag” i RF å 

ena sidan och Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna å andra 

sidan. Men denna definitionsskillnad torde i sammanhanget vara av mindre betydelse.   

Det andra kravet på att endast vissa ändamål kan berättiga en begränsning föranleder normalt 

inte heller några svårigheter. Respektive rättighetsnorm definierar vilka ändamål som anses 

godtagbara respektive inte godtagbara. Det som i vissa fall kan vara svårt att avgöra är vad 

ändamålet egentligen är med en viss åtgärd och lagstiftning.  

Det sista kravet på att en inskränkning av skyddet ska vara proportionellt består av två delar. 

En inskränkning ska både vara nödvändig för att uppnå ändamålet och anses kunna vara 

acceptabel. Kravet på proportionalitet uttrycks på olika sätt i RF respektive i Europakonvent-

ionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. De ger dock alla uttryck för ett krav 

på att en begränsning av skyddet ska vara proportionerlig.  

Kravet på att en åtgärd ska vara nödvändig innebär att begränsningen inte är tillåten om ända-

målet kan uppnås utan en begränsning av integritetsskyddet. Det innebär att en begränsning av 
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integritetsskyddet endast kan ske om det inte är möjligt att uppnå ändamålet utan att kränka den 

enskildes rätt till ett integritetsskydd.  

Kravet på att en åtgärd ska vara acceptabel kan visserligen ha olika innebörd i RF respektive 

Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det beror på att något 

som anses vara acceptabelt enligt svensk rätt inte nödvändigtvis betraktas som acceptabelt 

enligt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eller tvärtom. 

Det som är gemensamt är dock att det alltid föreligger krav på att en åtgärd inte bara ska vara 

nödvändig för att uppnå ändamålet utan också anses acceptabel i ett demokratiskt samhälle.  

Den stora utmaningen ligger naturligtvis i att avgöra vad som rättsligt kan anses vara accepta-

belt i ett demokratiskt samhälle. Var gränsen för detta går finns fastlagd i rättspraxis från 

domstolorna samt i den rättsvetenskapliga doktrinen.  

Det som ytterligare försvårar att besvarandet av denna fråga är det faktum att vad som är 

acceptabelt i ett demokratiskt samhälle många gånger beror på vad ändamålet med åtgärden är. 

Om ändamålet är att stoppa allvarlig brottslighet så kan större begränsningar accepteras än vid 

lindrigare brottslighet. Det är därför som det är möjligt att kraftigt begränsa många rättigheter 

vid åtgärder mot terroristbrott medan samma begränsningar inte skulle accepteras om det rörde 

sig om snatteribrott.  

Det är vid proportionalitetsprövningen som intresseavvägningen sker av den enskildes intresse 

att värna om sin integritet och statens intresse av att uppnå ändamålet. När det gäller uppsatsens 

syfte handlar det om att göra en intresseavvägning mellan den enskildes rätt till skydd för den 

personliga integriteten och statens intresse av att kunna kontrollera om statens skattesubjekt 

följer de lagar och regler som gäller för kassaregister och personalliggare. Det fiskala intresset 

måste vägas mot individens intresse av ett skydd för den personliga sfären.16 

Slutligen kan det tilläggas att det vid proportionalitetsprövningen krävs att en åtgärd är både 

nödvändig och acceptabel för att den ska anses vara proportionerlig. Om en begränsning är 

acceptabel men inte nödvändig för att uppnå ändamålet så är den inte tillåten. Detsamma gäller 

om begränsningen visserligen är nödvändig för att uppnå ändamålet men ändå inte kan anses 

vara acceptabel.  

                                                           
16 SOU 1993:62, s. 79. 
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2.2 Integritetsskyddet i regeringsformen 

RF har traditionellt sett haft en undanskymd plats i den svenska juristkårens medvetande.17 Det 

har även gällt skatterätten där man tidigare inte tog full hänsyn till legalitetprincipen och andra 

krav som grundlagen ställer på beskattningen. Under senare år har det dock skett en förändring. 

Idag så torde det råda konsensus bland jurister om att RF sätter vissa gränser för skatterätten 

och att lagstiftaren och rättstillämpningen måste ta dessa gränser i beaktande. 

När det gäller frågan om integritetsskydd finns det naturligtvis flera delar av RF som 

aktualiseras. Det är främst RF 2 kap. om fri- och rättigheter som ger ett sådant skydd men även 

målsättningsstadgandet i RF 1:2 spelar in.  

2.2.1 Tolkning av regeringsformen 

Vid tolkningen av RF så är utgångspunkten att grundlag ska tolkas utefter samma principer som 

gäller för tolkning av lag i allmänhet.18 Det finns dock ett antal egenheter när det gäller 

tolkningen av RF.  

Det första gäller det målsättningsstadgande som återfinns i RF 1:2. Det är av en speciell natur 

eftersom att första kapitlet, enligt uttalanden av justitieministern i propositionen till RF, är 

enbart av principiell natur.19 Målsättningsstadgandet anses inte rättsligt bindande utan främst 

som en uppräkning av politiska målsättningar. Trots detta kan dock 1:2 få betydelse i tolkningen 

av fri- och rättigheterna i andra kapitlet. 

Det är en målsättning, enligt RF 1:2 st. 4, att det allmänna ska värna den enskildes privatliv och 

familjeliv. Det är alltså ett uttalat mål för staten att värna om den enskildes privatliv och därmed 

ett skydd för den personliga integriteten. Detta ger stöd för att det finns ett skydd för den 

enskildes privatliv i RF.  

Detta har formulerats bland annat av Fri och rättighetsutredningen genom detta uttalande: “ett 

avstående från att obehörigen ingripa i den ifrågavarande rättigheten ligger naturligtvis – 

programmatiskt – också inom ramen för 1 kap. 2 §, men den mest väsentliga funktionen för 

detta stadgande är att ålägga det allmänna att positivt verka för att den ifrågavarande rättigheten 

skyddas, främjas, och i största möjliga utsträckning förverkligas”.20 

                                                           
17 Sterzel, Författning i utveckling, s. 13 f. 
18 SOU 1963:17 s. 513 och SOU 1972:15 s. 319. 
19 Prop. 1973:90 s. 231. 
20 Reimers, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009 s. 435. 
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RF kap. 2 innehåller den så kallade fri och rättighetskatalogen. Det är en samling av absoluta 

och relativa fri- och rättigheter. De absoluta fri- och rättigheterna kan inte åsidosättas av staten 

utan måste alltid följas. De relativa rättigheterna däremot kan begränsas på så sätt som är 

föreskrivet i samma kapitel.  

Det är även värt att notera att fri och rättigheterna endast gäller mot det allmänna. Det innebär 

att fri och rättigheterna i andra kapitlet ger ett skydd mot att det allmänna kränker reglerna men 

inte att andra enskilda kränker dem.21 Det finns tillexempel ett skydd mot politisk åsikts-

registrering i RF men det gäller endast åsiktsregistrering av det allmänna och inte om en enskild 

person registrerar en annan persons åsikter.22 

2.2.2 Skyddet för integriteten 

Skyddet för den personliga integriteten återfinns främst i RF 2:6.23 

RF 2:6 – ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte 

skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 

undersökning av brev eller av annan förtrolig försändelse och mot hemlig 

avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande” 

Första meningen ger ett skydd mot annat kroppsligt ingrepp än de som avses i RF 2:4-5. Första 

delen av andra meningen ger ett skydd mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång. I meningens andra del fastställs även ett skydd för bland annat brev och avlyssning. 

Det som är aktuellt för att kunna utvärdera kontrollbesöken är dock främst skyddet mot ”hus-

rannsakan och liknande intrång” och därför är det vad jag kommer att fokusera på fort-

sättningsvis.  

Husrannsakan avser varje undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsutrymme oavsett 

vilket syftet är med undersökningen.24 Departementschefen argumenterade vid införandet av 

1974 års regeringsform för att skyddet skulle omfatta alla exekutiva åtgärder som är förenade 

                                                           
21 Craford, Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 2009 s. 1064. 
22 RF 2:3. Notera dock att det fortfarande kan vara otillåtet för enskilda att åsiktsregistrera andra enskilda enligt 

annan lagstiftning så som personuppgiftslagen.  
23 Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätt till personlig integritet., 

SvJT 2006 s. 1. 
24 Eka, m.fl., Regeringsformen – Med kommentar, s. 78.  
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med en sådan undersökning.25 Det avser således inte endast husrannsakan enligt RB 28 kapitlet 

utan alla undersökningar som det allmänna företar mot sådana utrymmen.26  

Det torde härmed vara klarlagt att omfattningen av skyddet i RF kan omfatta undersökningar 

som sker i andra lokaler än en enskilds hem så som en verksamhetslokal. Det torde även stå 

klart att syftet med undersökningen inte har någon påverkan på om den omfattas av integri-

tetsskyddet i RF eller inte.  

När det gäller kravet på ”intrång” i integritetsskyddet så är det i RF så att varje undersökning 

av ett hus, rum eller slutet förvaringsutrymme omfattas. Detta oavsett självasyftet med under-

sökningen.27 En rimlig slutsats är här att om det är fråga om en undersökning utförd av det 

offentliga så är integritetsskyddet i RF 2:6 tillämpligt.  

2.2.3 Möjligheter till begränsning av skyddet 

Det går att inskränka integritetsskyddet i RF genom lag.28 Detta är möjligt eftersom att 

integritetsskyddet i RF 2:6 inte är en absolut rättighet.29 Det krävs dock, enligt RF 2:20 st. 1 p. 

2, att inskränkningen uppfyller förutsättningarna i RF 2:21–24. När det gäller integritetsskyddet 

vid kontrollbesöken så är det dock endast kraven i RF 2:21 som är aktuella. Därför kommer jag 

inte vidare beröra kraven i RF 2:22–24. 

Det är enligt RF 2:21 endast tillåtet att en rättighetsbegränsning görs för att 1) tillgodose ett 

ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle 2) och då begränsningen inte går utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 3) samt att den ej går så långt att den utgör 

ett hot mot den fria åsiktsbildningen 4) och att begränsningen ej får göras enbart på grund av 

politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. De två senare kraven torde dock inte 

vara aktuella när det gäller de inskränkningar är relevanta för uppsatsens ämne och därför 

kommer jag inte analysera detta vidare.  

Det som då återstår är ett krav på att begränsningen, enligt RF 2:20, sker genom lag och, enligt 

RF 2:21, sker för ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle samt att 

begränsningen inte går längre än vad som är nödvändigt. 

                                                           
25 Prop 1973:90 s. 246.   
26 SOU 1993:62, s. 155. 
27  Eka, m.fl., Regeringsformen – Med kommentar, s. 78. 
28  Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätt till personlig 

integritet., SvJT 2006 s. 2. 
29  Reimers, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009 s. 449. 
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2.2.3.1 Lagkravet 

Det finns ett krav i RF 2:20 på att en begränsning av integritetsskyddet ska ske genom lag. Det 

som åsyftas är att det finns stöd i en lag beslutad av riksdagen enligt ordningen i RF 8 kap. Det 

innebär att det inte är möjligt för regeringen eller annan myndighet att inskränka 

integritetsskyddet utan stöd i lag beslutad av riksdagen. 

2.2.3.2 Krav på godtagbart ändamål 

Det finns ingen uppräkning av alla ändamål som anses berättiga en inskränkning av integri-

tetsskyddet. I 1973 års fri- och rättighetsutredning så uttrycktes det följande: ”det inte är möjligt 

att ange alla de syften för vilka rättigheter kan inskränkas”.30 Det krävs istället att det görs en 

intresseavvägning i det enskilda fallet om ändamålet är tillräckligt angeläget för att kräva en 

begränsning.  

Vid bedömningen tas även hänsyn till hur begränsningen genomförs och vilka garantier och 

andra åtgärder det finns för att minska missbruk och dylikt.31 Det handlar om att avgöra om 

ändamålet bedöms godtagbart i ett demokratiskt samhälle.32 Ett ändamål som i många fall kan 

anses vara godtagbart är att säkerställa att skattskyldiga betalar rätt skatt. Detta ändamål kan 

benämnas som det fiskala syftet. Detta eftersom det syftar till att värna om statens intresse av 

skatteintäkter. 

2.2.3.3 Proportionalitetskravet 

Slutligen finns det också ett krav på att en begränsning av integritetsskyddet ska vara proport-

ionerlig. Det återfinns i kravet på att begränsningen endast får göras för att tillgodose det god-

tagbara ändamålet och inte gå längre än nödvändigt. Det finns därför en viss överlappning mellan 

godtagbart ändamål och proportionalitetskravet. 

Det finns ju ytterligare att krav på att begränsningen inte får utgöra ett hot mot den fria åsikts-

bildningen och inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. Det borde dock inte vara relevant vid utvärderingen av själva skatteförfarandet. 

Kärnfrågan torde vara hur man ska avgöra om en begränsning är proportionerlig enligt den 

standard som RF sätter upp. Det är många gånger svårt att avgöra vad som är en proportionerlig 

                                                           
30  Prop. 1975/76:209, s. 58. 
31 Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätt till personlig integritet., 

SvJT 2006 s. 3. 
32 SOU 1993:62, s. 156. 
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åtgärd för att förverkliga det avsedda ändamålet. Följaktligen är det också främst kravet på 

proportionerlighet som har kommit att diskuteras i olika lagstiftningsärenden.33 

Proportionalitetskravet medger ju inte att begränsningen överhuvudtaget går utöver vad som är 

nödvändigt. Därför ska man ställa sig frågan ”hade det varit möjligt att uppnå ändamålet på ett 

sätt som utgjorde en mindre begränsning av rättighetsskyddet?”. Om frågan besvaras jakande 

så är inte proportionalitetskravet uppfyllt.  

Det måste även göras en bedömning av vad som är proportionerligt med hänsyn till ändamålet. 

Det kan exempelvis vara nödvändigt att inskränka en rättighet för att uppnå målet samtidigt 

som ändamålet inte kan anses berättiga en inskränkning av rättigheten.  

2.3 Integritetsskyddet i Europakonventionen 

Sverige är sedan 1952 ansluten till Europakonventionen.34 Konventionen är även sedan 1995 

inkorporerad i svensk lag genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.35  

Konventionen är visserligen inte en grundlag men har ändå en alldeles särskilt konstitutionell 

ställning. Detta eftersom att RF föreskriver att det inte får meddelas föreskrifter i strid med 

konventionen vilket innebär att lagprövningsreglerna i RF 11:14 och RF 12:10 inte tillåter att 

en regel tillämpas i strid med konventionen.36 

Konventionen är ett traktat om mänskliga rättigheter som ger enskilda möjlighet att i Europa 

domstolen väcka talan mot en medlemsstat för en underlåtenhet att följa konventionen. Det 

rättighetsskyddet som finns i konventionen gäller främst gentemot staten och det allmänna 

vilket innebär att staten inte får agera i strid med konventionen gentemot enskild.  

Emellertid finns det under vissa förutsättningar en rättighet för en enskild att inte få sina 

konventionsrättigheter kränka av andra enskilda vilket kan innebär att staten får en positiv 

förpliktelse att hindra en sådan kränkning.37 Detta resonemang om en positiv förpliktelse för 

staten att hindra kränkningar mellan enskilda kommer dock inte utvecklas vidare eftersom det 

inte är relevant utifrån uppsatsens syfte. 

                                                           
33 Prop. 2005/06:197 s. 20 f. och prop. 2009/10:227 s. 29.  
34 Ehrenkrona, Nytt övervakningssystem enligt Europakonventionen, s. 440 samt Bring m.fl., Sverige och 

Folkrätten, s. 227.  
35 Bull & Sterzel, Regeringsformen – En kommentar s. 57. 
36 Cameron, Inför inkorporeringen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, SvJT 1995 s. 241 samt 

Prop. 2009/10:80 s. 146. 
37 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 99-102. 
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Om enskild anser att staten har kränkt en konventionsrättighet ska denne i första hand vända 

sig till nationella rättsinstanser för att få frågan prövad. När alla nationella rättsmedel har tagit 

slut kan den enskilde klaga direkt till Europadomstolen som då avgör om domstolen kommer 

att ta upp målet eller inte.38 

2.3.1 Tolkning av Europakonventionen 

Det är Europadomstolen som har ansvaret för att tolka Europakonventionen.39 Tolkningen av 

konventionen görs enligt tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969.40 

Enligt artikel 31 punkt 1 i konventionen så ska en traktat huvudsakligen tolkas i enlighet med 

ordens normala betydelse i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatets ändamål och syfte. 

Enligt samma artikel ska vid tolkningen även teleologisk tolkning göras där även traktatets 

övergivande ändamål och syfte vägas in.41  

Europadomstolen tillämpar två principer som starkt påverkar tolkning av konventionen. Den 

första principen innebär att konventionen ska tolkas så att konventionens målsättningar uppnås. 

Det innebär att ordalydelsen av konventionen får mindre betydelse än den annars skulle ha och 

istället ligger fokus på vad syftet med den aktuella rättigheten är.42 

Den andra principen är att Europadomstolen ser konventionen som ett levande dokument. Det 

innebär att tolkningen av rättigheterna ständigt utvecklas och att konventionsrättigheterna 

därför över tid kan komma att förändras.43 

Därutöver har även Europadomstolen har betonat att man vid tolkningen ser till konventionen 

som en helhet istället för att tolka enskilda artiklar för sig.44 Det innebär att utvecklingen inom 

en viss konventionsrättighet kan få betydelse för utvecklingen inom andra 

konventionsrättigheter. 

När det gäller domstolens konkreta process för att avgöra ett fall så går den ofta till på följande 

sätt. Det första som Europadomstolen gör i mål där art 8 aktualiseras är att avgöra om åtgärden 

faller inom den ram för skyddet som art. 8 ger. Nästa steg är att avgöra om den rättigheten kan 

anses ha kränkts genom den aktuella åtgärden eller inte. Om åtgärden ifråga faller innanför 

ramen för artikeln och en kränkning av rättigheten har skett så undersöks det i nästa steg om 

                                                           
38 Crafoord, Normprövning och Europakonventionen, SvJT 2007 s. 863. 
39 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 5. 
40 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 64. 
41 Svanberg, En introduktion till traktaträtten, s. 42. 
42 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 64. 
43 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 64.  
44 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 65. 
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åtgärden kan fall in under något av de undantag som finns och därför ändå kan anses 

rättfärdigad. 

2.3.2 Skyddet för integriteten 

Europakonvention syftar till att etablera en grundnivå för vad som är accepterat i en demokrati 

vad gäller enskildas fri- och rättigheter.45 Detta gäller även för individens rätt till ett skydd för 

dennes integritet. Det finns ett flertal artiklar i europakonvention som etablerar ett 

integritetsskydd inom olika områden.  

Denna utredning handlar dock främst om det integritetsskydd som återfinns i artikel 8 i 

Europakonventionen. Artikel 8 i konventionen etablerar ett skydd för privat- och familjelivet 

och är det skydd som främst aktualiseras vid en utredning av huruvida kontrollbesöken i skatte-

förfarande lagen är förenliga med europakonvention eller inte.  

Det integritetsskydd som finns i artikel 8 består av fyra stycken olika rättigheter som till viss 

del överlappar varandra. Det som rättigheterna har gemensamt är att de berör den enskildes rätt 

till skydd för integriteteten.  

Artikel 8 lyder enligt följande:  

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag 

och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den 

nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska väl-

stånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

Den första rättigheten är ett skydd för en individ privatliv och är en av de mer intressanta 

rättigheterna för vårt syfte. Den andra rättigheten är ett skydd för den enskildes familjeliv och 

som är något som inte borde vara aktuell vid kontrollbesök. Den tredje rättigheten ger en individ 

ett skydd för dennes egna hem, vilket är aktuellt för vid kontrollbesök. Slutligen ger den fjärde 

rättigheten ett skydd för den enskildes korrespondens, vilket inte är något som aktualiseras vid 

kontrollbesök.  

                                                           
45 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 4. 
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Det är skyddet för den enskildes privatliv samt dennes hem som är intressant för frågan om 

kontrollbesöken. Det andra stycket i artikeln ger förutsättningar för när staten har möjlighet att 

inskränka dessa rättigheter.  

Texten i artikeln är skriven allmänt och det är därför svårt att utifrån endast texten fastslå vad 

som omfattas eller inte enligt artikeln. Det finns dock en rik praxis från Europadomstolen som 

behandlar vad rättigheterna enligt artikeln egentligen innebär. 

Det har upprepade gånger konstaterats av Europadomstolen att begreppet privatliv inte kan ges 

någon uttömmande definition.46 Däremot har domstolen flera gånger valt att kommentera vad 

som i en specifik situation faller innanför eller utanför begreppet privatliv. 

Eftersom domstolen tillämpar en tolkningsmetod där begrepp får den betydelse som de har i 

normalt språkbruk så omfattar begreppet självklart vad vardagligt skulle benämnas som en del 

av vårt privatliv.47 Begreppet privatliv ska dock tolkas vidare än så. Det har i flera rättsfall från 

Europadomstolen konstaterats att även en persons näringsverksamhet kan omfattas utav 

begreppet privatliv.  

Ett av de viktigaste avgörandena som påbörjade denna utveckling till att omfatta även 

näringsverksamhet är fallet Niemietz mot Tyskland.48 Fallet handlade om att den tyska staten i 

syfte att utreda ett misstänkt brott gjorde en husrannsakan på advokatkontoret som tillhörde 

klagande. Klagande menade att detta stred mot skyddet för en person privatliv i artikel 8. Frågan 

var därför om en persons advokatverksamhet kan anses fall inom begreppet ”privatliv” eller 

inte.  

Europadomstolen konstaterade att begreppet privatliv även innefattar en individs kontakter och 

interaktion med andra människor och att detta inkludera aktiviteter som sker i affärsverksamhet 

eller i yrkesutövning. Domstolen konstaterade även att en stor del av en individs kontakt med 

andra sker i just en affärs- eller yrkesroll och att det därför vore olämpligt att det inte skulle 

omfattas av integritetsskyddet för individens privatliv. Domstolen menade också att detta gäller 

särskilt då affärsverksamheten är av begränsad omfattning och det kan vara svårt att särskilja 

vad som utgör privata kontakter och vad som utgör affärsmässiga kontakter.  

                                                           
46 Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 358. 
47 Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 68-69. 
48 Niemietz mot Tyskland. 
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Denna vida tolkning som domstolen gjorde i Niemietz mot Tyskland utvecklas ännu längre i 

fallet Société mot Frankrike49 där Europadomstolen ansåg att skyddet i artikel 8 under vissa 

omständigheter omfattar även en juridisk person och dess kontor och verksamhetslokaler.  

Vad gäller begreppet ”hem” så använde sig Europadomstolen i fallet Niemietz mot Tyskland 

ett resonemang liknande det som användes avseende privatliv. Domstolen konstaterade att 

begreppet hem inte utesluter kontors- och affärslokaler. Domstolen konstaterade att detta gäller 

särskilt då det gäller näringsverksamhet av mindre omfattning. Domstolen konstaterade att en 

sådan tolkning av begreppet hem stämmer överens med att skydda den enskilde från 

godtyckliga inskränkningar av staten vilket är artikelns huvudsakliga syfte.50 

I rättsfallet Kopp mot Schweiz51 hade den schweiziska åklagarmyndigheten avlyssnat telefon-

linjen till en advokatfirma för en utredning gällande tredje man. Advokaten Kopp ansåg att 

åtgärden stred mot skyddet för privatliv och korrespondens i artikel 8. Europadomstolen 

kritiserade starkt att beslutet om hemlig avlyssning inte togs utav en oberoende domstol utan 

av juristavdelningen på en myndighet. Fallet tyder på att det är väsentligt vem som är besluts-

fattare när det gäller den rättsliga bedömningen om en åtgärd utgör en överträdelse av artikel 

I fallet Halford mot the United Kingdom52 hade en kvinna, Alison Halford, som var anställd i 

den engelska polismyndigheten anmält myndigheten för könsdiskriminering. Polismyndigheten 

hade då avlyssnat Halfords hem- och arbetstelefon. Halford menade att detta stred mot skyddet 

för korrespondens i artikel 8 medan polismyndigheten menade att i vart fall samtal på en 

arbetstelefon faller utanför artikelns tillämpningsområde. Domstolen fann dock att samtal med 

en arbetstelefon mycket väl kan falla inom skyddet för artikel 8 och att så var fallet i denna 

specifika situation.  

Ett nyligen avgjort fall är Bernh Larsen Holding AS and Others v. Norway där Europadom-

stolen ansåg att skyddet för hem och korrespondens omfattade ett företags server. Det rörde sig 

om den norska skattemyndighetens kontroll vid en revision av innehållet på servern.53 

Dessa fall tyder på tillämpningsområdet för artikel 8 är omfattande.  Det går samtidigt inte att 

göra en helt svartvitt bedömning av om något tillhör privatlivet eller inte utan det krävs en 

individuell bedömning. 

                                                           
49 Société mot Frankrike. 
50 Niemietz mot Tyskland. 
51 Kopp mot Schweiz. 
52 Halford mot the United Kingdom. 
53 Bernh Larsen Holding AS and others v. Norway. 
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Det är endast ett intrång i den enskildes rättigheter som kan strida mot Europakonventionen. 

Om en åtgärd har skett på ett område som omfattas av artikel 8 i Europakonventionen men det 

inte rör sig om ett intrång i rättighetsskyddet så är inte artikeln tillämplig.  

Det är dock lågt ställda krav för att det ska anses föreligga ett intrång i integritetsskyddet. 

Tolkningen av vad som utgör ett intrång enligt Europakonventionen är mycket vidd. Varje 

åtgärd som utgör en form av formella krav, straff, sanktioner eller dylikt utgör ett intrång enligt 

Europakonventionen.54 Husrannsakan och jämförbara åtgärder har ansetts utgöra ett intrång i 

integritetsskyddet enligt artikel 8.55 

2.3.3 Möjligheter till begränsning av skyddet  

Eftersom att integritetsskyddet i artikel 8 är en relativ rättighet så är begränsningar av rättig-

hetsskyddet möjligt under vissa förutsättningar.56 Möjligheterna att begränsa rättighetsskyddet 

ska dock, i motsats till omfattningen av rättighetsskyddet, tolkas restriktivt. 57 

Det krav som konventionens artikel 8.2 ställer är att begränsningen ska ske i enlighet med lag 

samt ske för ett godtagbart ändamål och vara nödvändigt och acceptabelt i ett demokratiskt 

samhälle för att uppnå begränsningens ändamål.  

2.3.3.1 Lagkravet 

Kravet i Europakonventionen på att begränsningen av integritetsskyddet ska ske enligt lag 

skiljer sig från RF i vad som avses med lag. Där RF strikt syftar på stöd i en lag beslutad av 

Sveriges Riksdag syftar eurokonventionen snarare på begreppet laglighet. I Europakonvent-

ionen anses exempelvis en åtgärd som sker med stöd av rättspraxis eller andra rättskällor vara 

nog för att uppfylla kravet på lag.  

Det är också värt att notera att Europadomstolen i sin rättspraxis har utvidgat 

laglighetsprövningen till att inte bara strikt handla om det finns lagstöd eller ej. Domstolen 

ställer nämligen vissa grundläggande krav på lagens kvalitet. Det är inte tillräckligt att det finns 

stöd i en lag för begränsningen utan det krävs att den lagen håller en tillräckligt hög kvalitet 

vad gäller bland annat rättssäkerheten. Det innebär att vissa frågor kan behandlas både vid 

prövningen av kravet på lag och den senare proportionalitetsprövningen.  

                                                           
54 Korff, The standard approach under articles 8 – 11 ECHR and article 2 ECHR, s. 2. 
55 Höglund, Taxeringsrevision – Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, s. 62.   
56 Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätt till personlig integritet., 

SvJT 2006 s. 2. 
57 Korff, The standard approach under articles 8 – 11 ECHR and article 2 ECHR, s. 1. 
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2.3.3.2 Krav på godtagbart ändamål 

När det gäller kravet på att begränsningen ska ske för ett godtagbart ändamål så krävs att syftet 

för begränsningen ska gälla den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets 

ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

Det är ofta inte alltför svårt att konstatera om en viss åtgärd faller in under något av de 

accepterade ändamålen eller inte. Åtgärder som syftar till att tillgodose det fiskala intresset 

torde exempelvis ofta falla in under ändamålet att värna om landets ekonomiska välstånd. 

2.3.3.3 Proportionalitetskravet 

Det som däremot kan vara svårare att avgöra är kravet på att begränsningen ska vara nödvändig 

i ett demokratiskt samhälle. Det är detta krav som många gånger är avgörande för att bedöma 

om en begränsning av en konventionsrättighet är acceptabel eller inte.  

Det som avgör om en begränsning kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle är att 

inskränkningen i rättigheten måste stå i rimlig proportion till det syfte som uppnås genom 

begränsningen. Detta innebär att en begränsning av rätten till privatliv endast tolereras då det 

är absolut nödvändigt för att uppnå syftet.58  

Det varierar hur strikt Europadomstolen tillämpar kravet på ”nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle” och beror bland annat på vilken fri- och rättighet det är som inskränks. Om det rör 

sig om fundamentala rättigheter så som yttrandefriheten eller vissa intima delar av privatlivet 

så tillämpas det strikta test som etablerades i Handyside mot Förenade kungariket.59 Det testet 

går ut på att domstolen ställer följande frågor:  

Is there a pressing social need for some restriction of the Convention?  

If so, does the particular restriction correspond to this need?  

If so, is it a proportionate response to that need?  

In any case, are the reasons presented by the authorities, relevant and sufficient? 

Om det inte rör sig om en fundamental rättighet så tillämpas istället ett enklare test där dom-

stolen undersöker om det finns ett samband mellan inskränkningen och det ändamål som ska 

uppnås samt om det finns en rättvis balansering av detta ändamål och individens intresse.60  

                                                           
58 Kennedy mot Förenade kungariket s. 153. 
59 Coe.int (Council of Europe), The Margin of Appreciation. 
60 Coe.int (Council of Europe), The Margin of Appreciation. 
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När bedömningen av om inskränkningen är nödvändig eller inte i ett demokratiskt samhälle så 

finns det en viss marginal i statens bedömning som går under benämningen ”margin of 

appreciation”. Omfånget av denna marginal varierar dock beroende på vilket ändamål det är 

som ska uppfyllas. Det kan även noteras att marginalen, enligt Ehrenkrona, är lägre vid intrång 

i den personliga integriteten än vid intrång i vissa andra rättigheter.61 Det innebär att 

möjligheten till en begränsning bör tolkas mer restriktivt när det gäller artikel 8 än vissa andra 

rättigheter. 

Det krävs även att staten tillhandahåller skydd mot en godtycklig överträdelse och missbruk av 

inskränkningen. Det finns alltså ett krav på att det ska finnas effektiva garantier mot sådant 

missbruk. Det måste ske en helhetsbedömning av om skyddet är tillräckligt i det enskilda fallet. 

Vid denna bedömning beaktas karaktären av begränsningen, omfattningen, förutsättningarna 

för beslut, utförande och övervakning samt vilka myndigheter det är som har befogenheterna. 

Därutöver beaktas vilka nationella rättsmedel som en enskild kan vända sig till om denne anser 

ha fått sina rättigheter kränkta. Om skyddet, enligt denna bedömning, inte kan anses tillräckliga 

kan det inte heller anses uppfylla kravet på nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. 

Det finns som ovan konstaterats ett krav på tillräcklig övervakning för att motverka överträ-

delser och missbruk av inskränkningen. Detta krav kan delas in i två steg i övervakningspro-

cessen: beslutet samt utförandet och uppföljningen. Det krävs att båda stegen måste vara 

föremål för oberoende kontroller. I Klass m.fl. mot Tyskland konstaterade europadomstolen att 

organet som är ansvarigt för övervakningen bör vara en domstol i vart fall som sista instans.62 

Europadomstolen konstaterade även i Popescu mot Rumänien att det krävs att organet ska vara 

oberoende och i sin tur vara föremål för en oberoende kontroll och då helst utav en domare.63   

Ett annat exempel där Europadomstolen diskuterar kravet på övervakning av inskränkningen är 

Uzun mot Tyskland där myndigheterna placerat GPS-utrustning i en bil som tillhörde den 

klagandes medbrottsling samt därefter spårat de båda under tre månader. I detta fall hade 

åklagaren tagit beslutet om att spåra de båda med GPS utrustning och sedan hade polisen utfört 

beslutet. Domstolen tillämpade kravet på adekvata och effektiva garantier och ansåg att det var 

godtagbart att åklagaren var den som tog beslutet eftersom att den klagande fortfarande hade 

en möjlighet till att ifrågasätta åtgärden vid en eventuell rättegång i ett senare skedde. Detta när 

bevisningen skulle framläggas och om det visade sig att bevisningen var olaglig så skulle den 

                                                           
61 Ehrenkrona, Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen, SvJT 2007 s. 41. 
62 Klass mot Tyskland p. 55-56. 
63 Popescu mot Rumänien p. 70-73. 
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följaktligen kunna exkluderas. En praktisk konsekvens härav är att åklagare och polis avskräcks 

från att samla in bevis som riskeras att ogiltigförklaras i ett senare skedde.64 

2.3.4 Kravet på effektiva rättsmedel 

Det finns ett särskilt krav i artikel 13 i Europakonventionen på att en enskild ska ha tillgång till 

effektiva nationella rättsmedel för att få sina rättigheter enligt konventionen prövade. Det som 

gör kravet på effektiva rättsmedel så betydelsefullt är att det inte krävs att det först visas att 

konventionsstaten kränker någon av rättigheterna. Det var i fallet Klass and others v Germany 

som Europadomstolen uttalade att det räckte med att det var möjligt att argumentera för att det 

förekommit en kränkning av en konventionsrättighet.65 66 Det innebär att kravet på effektiva 

rättsmedel aktualiseras när det är möjligt att argumentera för att det kan röra sig om en 

kränkning av en konventionsrättighet.  

Betydelsen av effektiva rättsmedel har beskrivits av Europadomstolen i målet Iovchev v 

Bulgaria:  

“The Court reiterates that Article 13 of the Convention guarantees the 

availability at the national level of a remedy to enforce the substance of the 

Convention rights and freedoms in whatever form they might happen to be 

secured in the domestic legal order. The effect of Article 13 is thus to require the 

provision of a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable 

complaint” under the Convention and to grant appropriate relief, although 

Contracting States are afforded some discretion as to the manner in which they 

conform to their Convention obligations under this provision. The scope of the 

obligation under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s 

complaint under the Convention. Nevertheless, the remedy required by Article 13 

must be effective in practice as well as in law.”67 

Det innebär att fokus för kravet är att det ska röra sig om ett effektivt rättsmedel både juridiskt 

och praktiskt. Det krävs inte att det sker inom ramen för en domstol utan andra former av 

rättsmedel är acceptabla enligt artikel 13. Det är dock värt att notera att beroende på vad sak-

frågan handlar om så ställs olika krav på vad som kan accepteras som ett effektivt rättsmedel.  

                                                           
64 Uzun mot Tyskland. 
65 Se Jacobs m.fl. The European Convention on Human Rights s. 134. 
66 Klass and others v Germany p. 63. 
67 Iovchev v Bulgaria p. 142-143. 
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Detta framkom exempelvis när Europadomstolen avgjorde fallet Kahn v United Kingdom. 

Domstolen uttalade att det inte var tillräckligt att den enskilde hade möjlighet att vända sig till 

myndigheten för klagomål mot polismyndigheten68 gällande att myndigheten brutit mot 

konventionsrättigheterna. Myndigheten ansågs inte tillräckligt oberoende gentemot polismyn-

digheten och kunde därför inte anses vara ett effektivt rättsmedel. 69 

Det finns därför sammanfattningsvis ett krav på att det ska finnas tillgång till ett effektivt 

rättsmedel så snart det kan vara frågan om ett intrång i en konventionsrättighet.   

2.4 Integritetsskyddet i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är ett särskilt skydd för de mänskliga rättig-

heterna i EU. Stadgan antogs år 2000 men blev rättsligt bindande först 2009 i och med 

antagandet av Lissabon fördraget.70 Den största skillnaden jämfört med RF och Europa-

konventionen är att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna endast tillämpas när det 

finns ett EU rättsligt elelement.71  

Integritetsskyddet som stadgan ger liknar det skydd som Europakonventionen ger och det kan 

argumenteras för att innehållet i praktiken i många frågor är identiskt. Stadgan har ett 

modernare språk än konventionen och ytterligare några rättigheter så som ett fristående skydd 

mot diskriminering.  

När det gäller tolkningen av stadgan så har EU domstolen tagit en position om att stadgan ska 

tolkas enligt Europadomstolens praxis. Därför är det som har sagts ovan om integritetsskyddet 

i Europakonventionen aktuellt även när det gäller EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.  

Det har nämnts ovan att de rättigheter som återfinns i rättighetsstadgan enligt EU domstolen till 

stor del överensstämmer med Europakonventionen.  

Artikel 7  

Respekt för privatlivet och familjelivet  

                                                           
68 Min översättning av ”Police Complaints Authority”. 
69 Kahn v United Kingdom p. 43-47. 
70 EU-upplysningen.se - EU:s stadga för mänskliga rättigheter.  
71 Ritleng, Lärdomar av EU-domstolens parallella domar i målen Åkerberg Fransson och Melloni, SvJT 2014 s. 

49. 
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Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 

kommunikationer. 

Det är främst artikel 7 som ger ett skydd som är aktuellt vad gäller kontrollbesöken för tillsynen 

av kassaregister och personalliggare. Artikel 7 i EU rättighetsstadgan ger ett skydd för en 

persons privatliv, familjeliv, bostad och kommunikationer. Det går ju direkt att se att detta 

liknar det skydd som finns i artikel 8 i Europakonventionen.  

Tolkningen av den materiella rätten i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Artikel 52  

Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning 

3. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana som 

garanteras av europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna ska de ha samma innebörd och räckvidd som i 

konventionen. Denna bestämmelse hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra 

ett mer långtgående skydd. 

Det framgår från artikel 52 att rättighetsstadgan ska tolkas så att den har samma innebörd och 

räckvidd som Europakonventionen när det rör rättigheter som garanteras i Europa-

konventionen.72 Det kommer därför förutsättas i denna uppsats att bedömningarna av EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna följer den praxis och tolkning som finns gällande 

Europakonventionen.  

Även EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller ett krav på tillgång till ett 

effektivt rättsmedel i artikel 47.73 

Artikel 47  

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol  

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har 

rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som 

föreskrivs i denna artikel. Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad 

i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol 

                                                           
72 Brems & Gerards, Shaping Rights in the ECHR, s. 232. 
73 För en djupare beskrivning av artikel 47 se Hervey m.fl., The EU Charter of Fundamental Rights – A 

commentary, s. 1197 ff. 
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som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, 

låta sig försvaras och företrädas. Rättshjälp ska ges till personer som inte har 

tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv 

möjlighet att få sin sak prövad inför domstol. 

Om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i så stor grad motsvarar skyddet i Europa-

konventionen kan man fråga sig varför EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

överhuvudtaget är relevant. Det som gör stadgan intressant är att det många gånger går snabbare 

för en fråga att komma upp i EU domstolen enligt EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna än i Europadomstolen enligt Europakonventionen.  

Det beror på att Europakonventionen kräver att alla nationella rättsinstanser prövats innan 

Europadomstolen tar upp frågan vilket i praktiken ofta innebär att det kan ta många år innan ett 

mål kan prövas i Europadomstolen. Detta kan jämföras med reglerna för prövning i EU 

domstolen enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna där redan den första nationella 

instansen kan begära ett förhandsavgörande från EU domstolen i frågor som gäller 

tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.74  

Eftersom att tolkningen av Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättig-

heterna vad gäller integritetsfrågor till största delen stämmer överens innebär det att det kan 

vara en fördel att pröva frågan enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna genom ett 

förhandsavgörande av EU domstolen istället för att vända sig till Europadomstolen efter att alla 

nationella rättsmedel är uttömda.  Det innebär alltså att den enskilde har möjlighet till ett 

forumval som kan förenkla och förkorta processen. 

2.4.1.1 Tillämpningsområde för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

När det gäller tillämpningsområdet för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna så 

innefattas tillämpningsområdet, som ovan nämnts, endast då EU rätten tillämpas. Om en 

situation saknar EU rättsliga aspekter så är inte EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

tillämpbar.75 Därför måste man alltid göra en bedömning av om situationen är av en EU rättslig 

natur eller inte.  

                                                           
74 Det var exempelvis fallet i Målet Åkerberg Fransson, C-617/10, dom den 26 februari 2013 där Haparanda 

Tingsrätt begärt ett förhandsavgörande från EU domstolen i en fråga gällande EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 
75 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 129. 
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Det finns situationer då det är uppenbart att EU rätten tillämpas när det exempelvis gäller till-

lämpning av primärrätten eller sekundärrätten i form av förordningar eller lagstiftning baserad 

på EU-direktiv.  

Däremot har det tidigare varit något oklart var gränsen går för när unionsrätt tillämpas eller inte. 

EU domstolen har dock i målet Åkerberg Fransson76 uttalat sig i frågan om man kan tolka 

tillämpningsområdet för stadgan som bredare än bara den direkta tillämpningen av primär- och 

sekundärrätten.  

Åkerberg Fransson hade underlåtit att deklarera och därför tilldelats skattetillägg av svenska 

Skatteverket. En tid senare väckte åklagare åtal mot Fransson om grovt skattebrott vid 

Haparanda Tingsrätt. Haparanda Tingsrätt var osäker på om förbudet mot dubbelbestraffning i 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna var tillämpligt eller inte och begärde ett 

förhandsavgörande.  

EU domstolen tog då först ställning till om rättighetsstadgan överhuvudtaget var tillämplig eller 

inte. Domstolen poängterade att det inte är nog att åberopa en bestämmelse i rättighetsstadgan 

för att unionsrätten ska anses vara tillämplig.77 Det krävs alltså tillämpning av en annan 

unionsbestämmelse än dem som finns i stadgan.  

Domstolen ansåg dock att det inte är nödvändigt att den tillämpade lagstiftningen har antagits 

med stöd av en unionsrättslig bestämmelse och med syftet att genomföra den. Det räcker att 

tillämpningen i ett konkret fall gynnar en unionsrättslig bestämmelse.  

I det aktuella fallet konstaterade domstolen att reglerna om skattebrott delvis bidrar till att 

reglerna om mervärdesskatt och deklaration om mervärdesskatt följs. Eftersom att mervär-

desskatten är unionsrätt så innebar det att de svenska reglerna om skattebrott var en tillämpning 

av unionsrätten. Det krävs alltså inte en direkt tillämpning av unionsrätten utan det är nog med 

att tillämpa nationella regler som gynnar genomförande av unionsrätten.  

Det har konstaterats att vad gäller frågan om den personliga integriteten så tyder det mesta på 

att den i sammanhanget ska tolkas på samma sätt som skyddet tolkas i Europakonventionen. 

Därför har det inte funnits ett behov av att återupprepa vad som ovan beskrivits gällande 

Europakonventionen då tillämpningen följer den praxis som Europakonventionen har etablerat.  

                                                           
76 Åkerberg Fransson. 
77 Åkerberg Fransson p. 22. 
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Det har också uppmärksammats att tillämpligheten av rättighetsstadgan beror på om EU rätten 

aktualiseras eller inte men att det i många fall borde vara möjligt att anse att EU rätten 

aktualiseras och att rättighetsstadgan ska tillämpas.  

Den stora anledningen till att rättighetsstadgan är intressant är för att den erbjuda den klagande 

ett alternativt forum som kan uppfattas som lämpligare än Europakonventionen och den 

klagande kan därför ha anledning att överväga vilket av de två rättsmedlen som passar dennes 

situation bäst.   
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2.5 En sammanfattning av integritetsskyddet  

Det har ovan beskrivits hur integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna är utformat. Det finns vissa skillnader mellan omfattningen av 

skydden och kraven som ställs på en begränsning. Trots det ska jag här kortfattat sammanfatta 

huvudpunkterna i integritetsskyddet i alla tre.  

Det som är grundläggande är att det finns ett integritetsskydd i svensk rätt. Integritetsskyddet 

ger enskilda en rätt till skydd från statens intrång i den enskildes personliga integritet, vilket 

inkluderar en persons hem samt i viss utsträckning den enskildes näringsverksamhet.  

Det är dock möjligt för staten att under vissa förutsättningar begränsa integritetsskyddet och 

tillåta vissa statliga intrång i den enskildes personliga integritet. Det är möjligt för staten att 

begränsa skyddet för den personliga integriteten om det sker genom lag och det är nödvändigt 

för att nå ett accepterat ändamål samt att begränsningen är acceptabel i ett demokratiskt 

samhälle.  

Det är möjligt att förenkla detta ytterligare och sammanfatta det med att begränsningen ska ske 

genom lag och för ett godtagbart ändamål samt vara proportionerlig. Det är ju nämligen så att 

om något är nödvändigt och acceptabelt så är det ju proportionerligt men om något är onödigt 

eller oacceptabelt så är det inte proportionerligt.  

Vid en bedömning av lagstiftningens förenlighet med integritetsskyddet så är oftast den mest 

besvärliga frågan om lagstiftningen är proportionerlig eller inte. Det beror på att det krävs en 

intresseavvägning mellan statens intresse av att begränsa skyddet och den enskildes intresse av 

att inte få sitt skydd begränsat. 

Slutligen innebär detta att om alla kraven för ett rättfärdigande är uppfyllda så kan en åtgärd 

som utgör en kränkning av den personliga integriteten ändå tillåtas. Om åtgärden däremot utgör 

en kränkning men att det saknas grund för rättfärdigande så måste den anses otillåten. 
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3 Utredning av reglerna för kassaregister och personaliggare 

3.1 Revision i allmänhet 

Det svenska skattesystemet bygger sedan länge på att den skattskyldige lämnar in en 

självdeklaration. Uppgifterna i deklarationen ligger sedan till grund för beslut om skatt.78 Det 

innebär att om uppgifterna i deklarationen är felaktiga så kommer beslutet om skatt att baseras 

på ett felaktigt underlag. Det kan resultera i att beslutet om skatt kan bli felaktigt. 

Uppgifterna i en deklaration kan vara felaktiga avsiktligt eller av misstag. När felaktiga 

uppgifter lämnas avsiktligt så är det ofta frågan om att den skattskyldige vill minska skatte-

kostnaden genom att rapportera in uppgifter som resulterar i en lägre beskattning. När det gäller 

misstag så kan det dels beror på misstag i rapporteringen då exempelvis en näringsidkare 

glömmer att bokföra en faktura. Ett misstag kan även ske i form av felaktig tolkningen av 

skattelagstiftningen om den skattskyldige till exempel felaktigt drar av en kostnad som inte får 

dras av.  

Därför anser staten att det finns ett behov av att ge Skatteverket en möjlighet att kontrollera om 

de uppgifter som de skatteskyldiga rapporterar in är korrekta eller inte. Det bredaste mandatet 

för en sådan kontroll har Skatteverket genom användningen av revision.79 Revisonen regleras 

främst i SFL.  

Det är noga relaterat hur en revision ska gå till och vad Skatteverket får och inte får göra vid 

revisionen. Det finns även regler om den reviderades rättigheter och skyldigheter vid en revis-

ion.  En revision kan ofta innebära olägenheter för den som ska revideras kan innebära stora 

olägenheter för den som revideras både i form av kostnader men också i form av en psykologisk 

påfrestning. 

Därför ska reglerna om revision syfta till en lämplig intresseavvägning mellan statens behov av 

kontroll och den enskildes intresse av ett skydd för integriteten.  Eftersom att revisionen i regel 

innebär en olägenhet och ett intrång i den enskildes integritet så är det noga reglerat när och hur 

en revision får ske för att säkerställa att staten inte går för långt i sin tillämpning av reglerna 

samt skapa förutsägbarhet. 

                                                           
78 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen s. 15 samt SOU 1993:62 s. 138. 
79 Revision enligt SFL ska skiljas från den civilrättsliga revision som sker av företag och organisationer. 

Revision av Skatteverket har tidigare gått under benämningarna taxeringsrevision och skatterevision men nu 

talar man endast om revison. Se Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen s. 58. 
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I det nedanstående följer nu en översiktlig beskrivning av de grundläggande regleringarna kring 

revisionen samt en noggrannare beskrivning av förutsättningarna för bevissäkring vid revision.   

3.1.1 Regler som styr revisionen 

Det är främst SFL och FL som reglerar handläggningen av revision. FL är enligt FL 3 § subsi-

diär i förhållande till SFL, men det finns ändå regler i FL som kan aktualiseras i en revision. Ett 

exempel på det är reglerna om jäv i FL. 

Det bör även noteras att allmänt gällande förvaltningsrättsliga principer och regler självklart 

även gäller vid revisionen och beslut om revision. Detta inkluderar krav på att förfarandet i 

revisionen ska präglas av objektivitet, opartiskhet, förutsebarhet och legalitet.80 Det är dock 

SFL som har störst betydelse för den praktiska tillämpningen.  

3.1.2 Grundläggande regler för revision 

Vem kan bli föremål för en revision? 

Revision kan, enligt SFL 41:3 p 1-10, utföras hos alla som är eller kan antas vara skyldiga att 

upprätta bokföring, hos annan juridisk person än dödsbo samt den som har anmält sig för regi-

strering och hos den som ansökt om godkännande eller är godkänd för F-skatt. Utöver detta kan 

även myndigheter bli föremål för en revision.81  

Förutsättningar för beslut om revision 

Det är även noga reglerat under vilka förutsättningar som Skatteverket får besluta om revision. 

Skatteverket får, enligt SFL 41:2, besluta om att genomföra en revision för att kontrollera den 

reviderade har fullgjort sin deklarations- och annan uppgiftsskyldighet och att uppgifterna som 

lämnats är korrekta.82  

Det är också möjligt att, enligt SFL 41:2 st 1, besluta om en revision för att kontrollera om 

förutsättningarna finns för att fullgöra de uppgiftsskyldigheter som kan antas uppkomma. Om 

ett bolag tillexempel inte sköter sin bokföring på rätt sätt så finns det inte förutsättningar att 

lämna korrekta uppgifter vid en kommande deklaration.  

                                                           
80 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 16. 
81 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 59. 
82 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 59. 
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Det är utöver detta, enligt SFL 41:2 st 2, möjligt att besluta om ett genomföra en revision för 

att kunna kontrollera uppgifter som är av betydelse för kontroll av någon annan än den revide-

rade. Det vill säga en tredjemansrevision.83 

När det nu är visat vem som kan bli föremål för en revision och vilka syften revisionen får ha 

så blir det naturliga att gå vidare och se till vilka rättigheter och skyldigheter som den reviderade 

respektive revisorn har vid revisionen.  

Revisorns befogenheter finns i SFL 41:5 och innebära att revisorn har befogenhet att vid 

revision granska verksamhetens räkenskapsmaterial och övriga handlingar, inventera kassan, 

granska lager, maskiner och inventarier, besiktiga verksamhetslokaler, ta prov på varor som 

används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten, och prova teknisk utrustning 

som används i verksamheten. 

Den reviderades skyldigheter vid revision regleras utförligt i SFL 41:8-11. Den reviderade ska, 

enligt SFL 41:8 st 1, lämna tillträde till verksamhetslokalerna för genomförande av revision om 

granskningen inte utan svårighet kan genomföras på annan plats. Skyldigheten att lämna 

tillträde till lokalerna gäller därför endast om det finns goda skäl till varför granskningen måste 

ske där och inte någon annanstans. Detta tyder på att utgångspunkten ändå är att 

skattemyndigheten inte ska kunna kräva tillträde till näringsidkarens lokaler om det inte är 

absolut nödvändigt. Det kan även noteras att den reviderade enligt andra stycket i paragrafen 

har möjlighet att medge att revisionen sker i verksamhetslokalerna trots att det skulle vara 

möjligt att genomföra dem på annan plats. Den reviderade har också möjlighet att kräva att 

revisionen sker i dennes verksamhetslokaler om det kan ske utan betydande svårigheter.  

Det finns även en skyldighet, enligt SFL 41:9, för den reviderade att överlämna de handlingar 

och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Denna skyldighet är dock givetvis inte 

obegränsad utan det finns en rad undantag för vilka handlingar och uppgifter som den revide-

rade är skyldiga att lämna.  

3.1.3 Proportionalitetsprincipen  

Det är en vedertagen princip i svensk förvaltningsrätt att staten alltid ska iaktta proportional-

itetsprincipen i sin verksamhet. Detta gäller i princip för all förvaltningsrättslig verksamhet. 

                                                           
83 Denna uppsats kommer inte vidare beröra tredjemansrevision då det ligger utanför syftet med denna uppsats.  
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Lagstiftaren har dock infört ett särskilt krav i SFL 2:5 på att Skatteverket ska iaktta proport-

ionalitet vid skatteförfarandet.84  

I förarbetena till SFL 2:5 förklaras att det vid beslut om kontroll, tvång, sanktioner eller dylikt 

ska föregås av en proportionalitetsavvägning. Det ställs krav på att det ska finnas en rimlig 

balans, eller proportionalitet, mellan det allmänna intresset och de nackdelar som åtgärden 

innebär för den enskilde. Hur noggrann avvägningen måste vara beror på vad beslutet gäller.85 

3.1.4 Skatteverkets utredningsskyldighet 

Det är Skatteverket som, enligt SFL 40:1, är skyldiga att se till att ett ärende blir tillräckligt 

utrett. Det är målet att ett ärende ska så utrett som krävs för att kunna fatta ett materiellt korrekt 

beslut. Utredningsskyldigheten är dock inte obegränsad för om det ställs krav på en alltför 

omfattande utredning kan effekten att utredningen blir så tidsödande att dröjsmålet är en 

nackdel ur rättssäkerhetssynpunkt. Utredningsskyldigheten måste därför anpassas till de 

resurser som Skatteverket har och vad som är praktiskt möjligt. Omfattningen av utrednings-

skyldigheten beror även givetvis på vad ärende gäller. 86 

3.1.5 Formalia krav på revisionsbeslutet 

Det ställs i SFL 41:4 krav på innehållet i beslutet som bland annat ska innehålla uppgift om 

syftet med revisionen. Det är viktigt för den enskilde att veta syftet med revisionen för att kunna 

ta tillvara på sina rättigheter i samband med revisionen. 

3.1.6 Underrättelsekrav 

Det finns också ett krav i SFL 41:5 på att den som ska revideras ska underrättas om beslutet 

innan revisionen verkställs. Huvudregeln är således ett förbud mot överraskningsrevisioner. Det 

kan dock noteras att i SFL 41:5 st. 2 så finns det undantag för då revisionen får verkställas utan 

att underrättelse lämnats i förväg, det vill säga en överraskningsrevision. 

3.1.7 Revisionen ska ske skyndsamt 

Det kan också vara värt att notera kravet på att revisionen enligt SFL 41:13 ej får pågå längre 

än nödvändigt och att den reviderade snarast ska meddelas resultatet av revisionen till den del 

revisionen berör denne. 

                                                           
84 Prop. 2010/11:165 s. 301. 
85 Prop. 2010/11:165 s. 302. 
86 Prop. 1989/90:74 s. 283 f. 
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3.1.8 Samverkan 

Det finns i SFL 45:6 ett krav på att huvudregeln är att revisionen ska genomföras i samverkan 

med den reviderade. Detta innebär att revisionen ska planeras utefter både Skatteverket och den 

enskildes önskemål. Det föreligger även krav på att revisionen inte ska hindra verksamheten i 

onödan. Detta innebär i praktiken att Skatteverket kan komma att behöva förelägga revisionen 

till efter verksamhetens öppettider om en revision under öppettiderna skulle hindra 

verksamheten. Samverkan är obligatorisk och Skatteverket får endast frångå det om det sker 

enligt reglerna om vite eller tvångsåtgärder.87 

Det bör noteras att samverkan även ställer krav på den enskilde genom att om den enskilde inte 

uppfyller sina skyldigheter om att till exempel lämna över handlingar till Skatteverket, eller om 

det sker alltför långsamt, så kan det vara grund till att anse att den enskilde brister i samverkan. 

Detta kan i sin tur vara grund för användning av tvångsåtgärder.88  

Samverkan gäller även vid oanmälda revisioner vilket innebär att revisionen endast kan ske om 

den reviderade medger revisionen. Om den reviderade inte medger revision så krävs det att 

revisorn först erhåller ett beslut, från förvaltningsdomstol, om användning av tvångsåtgärder.89 

3.1.9 Bevissäkring vid revision 

Det är som nämnts ovan utgångspunkten att revisionen ska ske i samverkan mellan Skatteverket 

och den granskade. Det finns dock situationer då samverkan antingen inte är möjligt eller inte 

lämpligt. Om inte den reviderade frivilligt vill medverka till utredningen eller kan antas vilja 

försvåra utredningen så finns det en möjlighet att använda sig av reglerna om bevissäkring vid 

revision.90 

Så som namnet antyder så handlar bevissäkring om att Skatteverket kan använda sig av 

tvångsåtgärder för att säkra bevisning i en revision eller annan kontroll på skatteområdet. De 

tre åtgärderna som står till myndighetens förfogande är revision i den reviderades verksam-

hetslokaler, eftersökande och omhändertagande av handlingar och försegling av lokal, 

förvaringsplats eller annat utrymme. 

Reglerna om bevissäkring finns i SFL kap 45 och reglerar vilka befogenheter som myndigheten 

har vid utredning som ej sker i samverkan. Det är viktigt att notera att reglerna inte ger 

Skatteverket några ytterligare befogenheter avseende vad myndigheten får utreda och vilket 

                                                           
87 Prop. 1993/94:151 s. 166. 
88 Prop. 1993/94:151 s. 166 samt Skatteverket.se - Revision ska ske i samverkan. 
89 Skatteverket.se - Revision ska ske i samverkan. 
90 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 91 och prop. 1993/94:151 s. 100. 
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material som får användas utan det handlar endast om andra åtgärder för att ta in uppgifterna. 

Det är alltså inte möjligt för Skatteverket att gå längre i sin utredning med tvångsåtgärder 

jämfört med vad myndigheten kan åstadkomma genom samverkan.  

Det är en förvaltningsdomstol som ska fatta beslut om bevissäkring på ansökan av Skatteverket. 

Det finns dock en möjlighet för Skatteverket att vid särskilda omständigheter besluta om 

bevissäkring genom ett interimistiskt beslut. Det kräver dock att åtgärden ska utgöras i den 

granskades verksamhetslokal samt att åtgärden inte kan avvaktas på grund av en påtaglig risk 

för sabotage.91 

Om bevissäkringen sker efter ett interimistiskt beslut krävs det dock ändå att gransknings-

ledaren inom fem dagar ansöker om bevissäkring hos förvaltningsrätten. Om ansökan inte 

skulle göras eller om domstolen avslår ansökan så ska de handlingar och uppgifter som 

inhämtas vid bevissäkringen lämnas tillbaka eller förstöras. Det finns därför en garanti att även 

vid ett interimistiskt beslut om domstolskontroll så kommer åtgärden att i varje fall i efterhand 

granskas av en domstol.92  

Det är alltså strikt reglerat när och under vilka förutsättningar som Skatteverket vid en utredning 

får använda sig av tvångsåtgärder. Det krävs också att beslutet fattas, eller i vissa fall godkänns 

i efterhand, av en domstol.  

3.2 Tillsyn av kassaregister och kontroll av personalliggare 

Staten har ansett att vissa branscher och verksamheter är mer utsatta än andra för skattebrott 

och undandragande av skatt.93 Det har därför införts ytterligare krav på särskild dokumentering 

i dessa verksamheter.  

Det rör sig om krav på att vissa verksamheter ska inneha kassaregister och personalliggare. 

Syftet är att göra det svårare att undandra skatt från staten genom utökade krav på dokumente-

ringen av vissa affärshändelser. 

Det finns ett krav på att alla affärshändelser snarast ska registreras i företagets bokföring som 

sedan ligger till grund för de uppgifter som företaget ska deklarera. Det förekommer dock att 

företagare underlåter att registrera vissa affärshändelser för att undvika skatt eller andra 

                                                           
91 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 92. 
92 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 92. 
93 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, s. 13. 
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avgifter.94 Om dessa affärshändelser inte registreras så blir det svårt för Skatteverket att upp-

täcka och bevisa skatteundandragandet.  

Eftersom att det visat sig förekomma att näringsidkare underlåter att bokföra kontanta trans-

aktioner och lönekostnader i vissa branscher så har staten ansett det nödvändigt att införa 

särskilda dokumenteringskrav härvidlag. Genom att ställa krav på att hanteringen av försäljning 

mot kontanter95 registreras redan vid köptillfället och att det förs en detaljerad dokumentation 

av vilka som arbetar i en viss verksamhet, blir det betydligt svårare att underlåta att bokföra 

dessa affärshändelser.  

Genomgången av kraven på kassaregistren och personalliggarna behandlas översiktligt. 

Däremot följer nedan en tämligen ingående genomgång av reglerna kring tillsynen av kassa-

register och personalliggare då det är uppsatsens fokus.  

3.2.1 Kassaregister 

Kassaregistret syftar, som ovan nämnts, till att göra det svårare att underlåta, eller felaktigt, 

bokföra försäljning mot kontant betalning genom att alla transaktioner dokumenteras direkt vid 

köptillfället. Det finns därför reglerat vilka som måste inneha ett kassaregister, vilka krav som 

ställs på kassaregistret samt hur tillsynen av kassaregistren ska ske.  

Förenklat så omfattar reglerna om kassaregister, enligt SFL 39:4, alla företag som har försälj-

ning mot kontant betalning. Eftersom att det finns kostnader associerade med kassaregister och 

för att undvika betungande och onödiga krav så har man dock undantagit en stor andel av de 

företag som trots allt har kontantförsäljning.96 Det rör sig om en uppräkning av undantag i SFL 

39:5 p 1-6 där det förmodligen viktigaste undantaget är att företag med endast en obetydlig 

kontantförsäljning inte omfattas.97 

Om ett företag har försäljning mot kontant betalning och inte omfattas av något av de 

uppräknande undantagen så ska företaget, enligt SFL 39:7, inneha ett kassaregister och all 

försäljning och annan löpande användning registreras i kassaregistret. Dessutom ska kunden 

                                                           
94 Det rör sig bl.a. om socialavgifter, punktskatter samt mervärdesskatter.  
95 Kontantförsäljning inkluderar utöver kontanter också köp med debetkort men för att undvika upprepningar och 

långa onödiga meningar så kommer jag i denna uppsats ej skriva ut varje gång reglerna även gäller handel med 

debetkort.  
96 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, s. 19-20. 
97 Detta är ett viktigt undantag då många företag har en obetydlig försäljning mot kontanter. Det innebär att dessa 

företag kan ta emot kontant betalning i enstaka fall utan att behöva införskaffa ett kassaregister som inte kommer 

att användas mer än ett par gånger om året.  
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alltid erbjudas ett kvitto på köpet. Det finns också krav på vilket kassaregister som kan användas 

SFL 39:8. Det krävs enligt SFL 39:8 att kassaregistret är ett certifierat kassaregister.98  

3.2.2 Tillsynen av kassaregister 

Eftersom syftet med reglerna om krav på kassaregister är att minska risken för att företagen 

underlåter att registrera alla transaktioner så krävs det att det går att säkerställa att företagen 

verkligen innehar ett godkänt kassaregister, att inga manipuleringar skett av apparaten samt att 

det används i den löpande verksamheten på det sätt som föreskrivs i lagen. 

Detta sker genom den tillsyn av tillämpningen av reglerna som görs av Skatteverket. Det första 

verktyget som myndigheten har till sitt förfogande är den som är skyldig att använda sig av 

kassaregister på begäran ska överlämna de uppgifter och handlingar som behövs för att 

kontrollera om kraven uppfylls enligt SFL 42:3-5. 

Utöver denna möjlighet att begära in uppgifter och handlingar så har myndigheten möjlighet 

att genomföra ett kontrollbesök hos företaget för att kontrollera om skyldigheterna fullgörs. 

Kontrollbesöket får endast genomföras i verksamhetslokaler dit allmänheten har tillträde.99  

Skatteverket får besluta om kontrollbesök hos den som är, eller kan antas vara, skyldig att 

använda sig av kassaregister. Vid detta kontrollbesök så kan Skatteverket använda sig av 

kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. 

Det är viktigt att notera att vid dessa kontrollbesök så får Skatteverket endast kontrollera att 

kassaregistret används på rätt sätt. Det är alltså inte möjligt att använda kontrollbesöket för att 

kontrollera andra uppgifter så som företagets bokföring.100 

Det finns inget krav på att det ska finnas någon konkret misstanke om att ett visst företags 

efterlevnad av reglerna brister utan det räcker med att företaget omfattas, eller antas omfattas, 

av reglerna för att Skatteverket ska ha rätt att genomföra en tillsyn. 

Utgångspunkten för kontrollbesöket är att det i likhet med revisionen ska ske i samverkan med 

den kontrollerade. Det finns dock tillfällen då Skatteverket vet, eller befarar, att företaget inte 

kommer att samarbeta frivilligt till kontrollen. Det finns då en möjlighet för myndigheten att 

biträdas av polismyndigheten vid kontrollen. 

                                                           
98 Reglerna för vilka kassaregister som är certifierade är omfattande och ligger utanför omfattning av denna 

uppsats och kommer därför inte vidare utredas. 
99 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 61. 
100 Prop. 2010/11:165 s. 876 samt Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende 

kontantbranscherna, s. 22. 
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Polismyndighet ska biträda Skatteverket vid deras kontrollbesök, enligt SFL 42:4, om Skatte-

verket så begär. Det finns till skillnad från vid revision inget krav på att tvångsåtgärden ska 

beslutas av domstol. Det rör sig alltså om ett myndighetsbeslut i SFL 42:4 utan krav på 

domstolsprövning. Detta skiljer sig alltså från användningen av tvångsåtgärder vid revision som 

kräver ett beslut av förvaltningsrätt. 

Om en näringsidkare omfattas av kravet på kassaregister men ett sådant saknas vid kontroll-

besöket kan en kontrollavgift komma att tas ut enligt SFL 50:1. Detsamma gäller om Skatte-

verkets kontrollant skulle nekas tillträde till att kontrollera om kassaregister finns eller ej. 

Kontrollavgiften uppgår till 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle där Skatteverket upptäcker en 

brist. Om det sker en upprepad överträdelse inom ett år så stiger kontrollavgiften, enligt SFL 

50:2, till 20 000 kr. Det finns dock en möjlighet att besluta om att inte ta ut avgiften, eller 

minska den, om det skulle anses oskäligt att ta ut avgiften.101 

3.2.3 Personalliggare 

Det har ansetts att restaurang-, tvätteri-, bygg102- och frisörbranschen är mer utsatta för svart 

arbetskraft än andra branscher. För att minska förekomsten av svart arbetskraft så har företag i 

dessa branscher ett krav de utöver ett kassaregister även ska ha en personalliggare. En 

personalliggare är ett register över vilka personer som är verksamma i näringsverksamheten.103 

Om ett företag är verksamt inom någon av de aktuella branscherna så måste de enligt SFL 

39:11-11c inneha en personalliggare samt registrera alla som är verksamma i verksamheten. 

Detta inkluderar även personer som inte uppbär någon lön. Om det endast är ägaren och dennes 

make eller barn under 16 år som är verksamma så är företaget undantaget från kravet på 

personalliggare.104 

3.2.4 Tillsyn av personalliggare  

Vad gäller tillsynen av personalliggare så sköts den av Skatteverket genom att de enligt SFL 

42:8 har rätt att genomföra kontrollbesök för att kontrollera om som är eller kan antas vara 

skyldig att föra personalliggare fullgör sina skyldigheter. Vid besöket får Skatteverket begära 

att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter styrker sin identitet för att dessa 

uppgifter ska kunna kontrolleras mot personalliggaren. Kontrollbesöket får bara genomföras i 

                                                           
101 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, s. 23. 
102 Från och med 1 januari 2016 omfattas även byggföretag av kravet på personalliggare, se Skatteverket.se – 

Personalliggare i byggbranschen. 
103 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 52. 
104 Prop. 2006/07:105 s. 164. 
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verksamhetslokalerna. Där värt att notera att tillskillnad från reglerna om tillsyn av kassa-

register saknas stöd för att skattemyndigheten kan begära polisbiträde vid kontrollen.  

Om en näringsidkare som omfattas av reglerna för personalliggare men det saknas vid 

kontrollbesöket kan en kontrollavgift komma att tas ut enligt SFL 50:1. Detsamma gäller om 

Skatteverkets kontrollant skulle nekas tillträde till att kontrollera om personalliggare finns. 

Kontrollavgiften uppgår till 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle där Skatteverket upptäcker en 

brist.  Om det sker en upprepad överträdelse inom ett år så stiger kontrollavgiften, enligt SFL 

50:2, till 20 000 kr. Det finns dock en möjlighet att besluta om att inte ta ut avgiften, eller 

minska den, om det skulle anses oskäligt att ta ut avgiften.105 

4 Prövning av kontrollbesökens förenlighet med integritetsskyddet 

Dispositionen av analysen följer den struktur som Europadomstolen tillämpar i sina domar. Den 

går ut på att på att först undersöka om integritetsskyddet omfattar åtgärden och om den utgör 

en kränkning av skyddet. Om så är fallet undersöks vidare om det finns förutsättningar för att 

begränsa integritetsskyddet och därmed rättfärdiga åtgärden.  

Det är många gånger svårast att avgöra en begränsning är proportionerlig. Det är varken 

praktiskt görligt eller för uppsatsens syfte lämpligt att i detalj bedöma proportionaliteten av alla 

aspekter på begränsningen. Därför har jag valt ut de aspekter av lagstiftningen som kan anses 

problematiska ur ett integritetsskyddsperspektiv. Därefter diskuterar jag huruvida dessa 

aspekter strider mot proportionalitetskravet.  

Slutligen sammanfattas prövningen av kontrollbesökens förenlighet med integritetsskyddet och 

de slutsatser som kan dras från analysen.  

4.1 Omfattas kontrollbesök av reglerna om integritetsskydd? 

Det som först måste avgöras är om kontrollbesöken omfattas av integritetsskyddet och om 

åtgärden är ett intrång i rättigheten eller inte. Jag kommer att börja med att diskutera om 

kontrollbesöken omfattas av RF och därefter Europakonventionen och slutligen EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna.  

Regeringsformen 

                                                           
105 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – i första hand avseende kontantbranscherna, s. 23. 
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Skyddet för integriteten i RF finns i andra kapitel paragraf fyra och ger ett skydd mot husrann-

sakan och liknande åtgärder.106 Det avgörande är om kontrollbesöken anses falla in under 

begreppet ”liknande åtgärd”.  

Skyddet omfattar alla undersökningar som sker av en enskilds hus, rum eller slutet förvarings-

utrymme.107 Det finns därför ett objektivt och subjektivt rekvisit på att åtgärden för det första 

ska ske av en lokal som omfattas av skyddet samt att syftet med åtgärden är en undersökning.  

När det gäller det objektiva rekvisitet på att det ska ske i en lokal eller utrymme som omfattas 

av bestämmelsen så finns det argumentbåde för och emot att inkludera en näringsidkares 

verksamhetslokal.  

Det som talar emot att verksamhetslokalen skall omfattas utav skyddet är att lokalen många 

gånger är öppen för allmänheten och att det då inte kan finnas en rimlig förväntan om ett 

integritetsskydd av lokalen. Det finns dock argument till stöd för att denna uppfattning inte 

alltid kan försvaras när det gäller alla verksamhetslokaler.  

För det första så omfattar reglerna om kontrollbesök verksamhetslokaler som inte är öppna för 

allmänheten. Ett exempel på en verksamhetslokal som inte är öppen för allmänheten är bygg-

arbetsplatser som omfattas av kravet på personalliggare. Det innebär att det skulle gälla olika 

regler för verksamheter som är öppna för allmänheten jämfört med de som inte är öppna för 

allmänheten. Även om så skulle vara fallet innebär det fortfarande att visa av Skatteverkets 

kontrollbesök sker vid verksamheter stängda för allmänheten. Då bör ju skyddet i RF 

åtminstone omfatta dessa näringsidkare.  

För det andra så kan Skatteverkets kontrollanter med stöd av lagen begära tillträde till lokalen 

för kontroll även då verksamhetslokalen inte är öppen för allmänheten. Om Skatteverkets 

kontrollanter begär tillträde till lokalen efter stängningstid så är det ju svårt att motivera att 

Skatteverkets kontroll sker inom ramen för allmänhetens tillgång till lokalen.   

För det tredje så omfattar ju ett kontrollbesök inte endast de delar av verksamhetslokalen dit 

allmänheten har tillträde utan även tillträde till kassan och det utrymme där kassasystemet och 

personalliggare förvaras.  

Dessa omständigheter gör att jag anser att RF:s skydd för integriteten måste anses omfatta 

åtminstone vissa verksamhetslokaler. Min bedömning är att RF:s skydd förmodligen omfattar 

                                                           
106 Se avsnitt 2.2.2. 
107 Se avsnittet 2.2.2. 
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alla verksamhetslokaler när det gäller en undersökning av en myndighet. Det går dock att 

argumentera för att vissa verksamhetslokaler inte omfattas på grund av att kontrollen sker där 

och när allmänheten har tillgång till lokalerna. Det som bör stå klart är dock att åtminstone de 

lokaler som är stängda för allmänheten bör anses omfattas.  

När det gäller det mer subjektiva rekvisitet på att det ska vara en form av undersökning så har 

det ovan konstaterats att alla former av undersökningar omfattas.108 Det borde vara uppenbart 

att kontrollbesöket i SFL är en form av undersökning. Detta då syftet är att undersöka om 

verksamheten följer reglerna om kassaregister och personalliggare eller inte.  

Det kan därför anses att kontrollbesöken omfattas utav integritetsskyddet i RF 2:4 eftersom att 

kontrollbesöken är en form av undersökning och det sker i en lokal som omfattas utav skyddet 

mot ”liknande åtgärder”.  

Europakonventionen 

När det sedan gäller omfattningen av skyddet i Europakonventionen blir bedömningen 

liknande. Integritetsskyddet i Europakonventionen återfinns i artikel 8.109 När det gäller 

omfattningen kan det vid en första anblick och en endast ordagrann läsning av reglerna verka 

som att skyddet endast omfattar det som i vardagligt språkbruk skulle benämnas som ”privatliv” 

och inte näringsverksamhet eller arbetsliv.  

Det kan ju enligt den vardagliga betydelsen av privatliv svårligen anses att kassaregister i ett 

företag eller verksamhetslokalen omfattas av någons privatliv. Emellertid har det som ovan 

visats att begreppet ska tolkas vidare än så.110  

Europadomstolen har fastslagit i ett antal mål att skyddet för den personliga integriteten även 

under vissa omständigheter kan omfatta en persons arbete. Detta konstaterades i tillexempel 

Niemietz mot Tyskland111 där domstolen ansåg att en advokat har rätt till ett integritetsskydd 

vad gäller dennes arbete eftersom att domstolen ansåg att det kan vara svårt att avgöra om en 

persons verksamhet som advokat faller inom eller utanför den privata sfären.112 

                                                           
108 Se avsnitt 2.2.2. 
109 Se avsnitt 2.3.2. 
110 För en längre utveckling av omfattningen se avsnitt 2.3.2. 
111 Niemietz mot Tyskland. 
112 Se även avsnitt 2.3.2. 
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Detta berodde bland annat enligt domstolen på att en stor del av en individs kontakt med andra 

sker i just en affärs- eller yrkesroll och att det därför vore olämpligt att det inte skulle omfattas 

av integritetsskyddet.  

Detta gällde visserligen en advokat och det är möjligt att man kan argumentera för att advo-

katrollen har en särställning som inte delas utav av alla andra yrken och att det kan vara enklare 

att avgöra vad i en butiksbiträdesroll som tillhör dennes privatliv och vad som faller utanför.  

Det går samtidigt att argumentera för att många av de omständigheter som domstolen motive-

rade beslutet med även förekommer i andra yrken. Det torde i praktiken ändå vara så att en 

individs kontakt med andra individer ofta sker i just yrkeslivet genom kommunikation med 

andra anställda, leverantörer och kunder.  

Det är inte heller orimligt att argumentera härförgivet att anställda och andra individer i 

företaget kan anses ha rätt till ett visst skydd för integriteten i deras yrkes- eller näringsverk-

samhet. Denna typ av argumentation kan även observeras i fallet Société mot Frankrike113 där 

Europadomstolen ansåg att skyddet i artikel 8 under vissa omständigheter omfattar även en 

juridisk person och dess kontor och verksamhetslokaler.114  

Det finns även skäl att anse att verksamhetslokalerna i sig omfattas av integritetsskyddet precis 

som att en persons hem omfattas utav det rättighetsskyddet. I fallet Niemietz mot Tyskland115 

ansåg Europadomstolen att begreppet ”hem” inte utesluter kontors- och affärslokaler och att 

det i vissa fall kan bli aktuellt att rättighetsskyddet även omfattar dessa lokaler. Domstolen 

menade på att detta särskilt gäller då näringsverksamheten är utav mindre omfattning. Detta 

eftersom en sådan tolkning av begreppet stämmer mer överens med rättighetsskyddets syfte att 

skydda den enskilde från godtyckliga intrång av staten. 

Det förefaller sig därför som att det finns stöd i Europakonventionen för att argumentera för att 

integritetsskyddet, särskilt vad det gäller mindre verksamheter, omfattar även de verksam-

hetslokaler där kontrollbesöket sker. 

Det går även att argumentera för att integritetsskyddet omfattar kontrollbesöken eftersom att 

åtgärden riktar sig mot verksamheten som ägs av en eller flera fysiska eller juridiska personer. 

Det går ju då att föra ett resonemang om att integritetsskyddet även borde kunna anses omfatta 

den verksamhet som en enskild driver och detta särskilt om verksamheten är av mindre storlek 

                                                           
113 Société mot Frankrike. 
114 Se även avsnitt 2.3.2. 
115 Niemietz mot Tyskland. 
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då det kan vara svårt att avgränsa ägarens, eller ägarnas, privatliv från dess verksamhet. Det vill 

säga samma resonemang som har förts ovan vad gäller personalens rätt till ett skydd.  

Det borde dock vara något svårare att kunna motivera att en person som driver en butik, 

restaurang eller annat företag som omfattas av kraven på kassaregister eller personalliggare har 

en sådan relation till sina kunder att det kan vara svårt att särskilja vad som utgör privata 

kontakter och vad som utgör affärsmässiga kontakter 

Det som också tala emot att applicera avgörandet när det gäller kontrollbesöken är att 

avgörandet inte innebär att hela verksamheten alltid omfattas utav skyddet för den personliga 

integriteten. Det är mycket möjligt att istället argumentera för uppfattningen att skyddet 

omfattar en viss del av verksamheten eller en viss aspekt av verksamheten. Exempelvis 

kommunikationen mellan anställda och verksamhetens kunder. Det skulle innebära att det inte 

nödvändigtvis är så att en verksamhets kassahantering eller förande av uppgifter kring personal 

har samma rätt till skydd som till exempel interaktionen mellan anställa och kunder.  

Det som också talar för att art 8 ska anses omfatta kontrollbesöken är Bernh Larsen Holding 

AS and Others v. Norway där Europadomstolen framförde uppfattningen att skyddet för hem 

och korrespondens omfattade ett företags server. Det rörde sig om den Norska skatte-

myndighetens kontroll vid en revision av innehållet på servern.116 Om en server som blir 

föremål för en revision anses omfattas av art 8 är det rimligt att även en verksamhetslokal 

omfattas på samma bedömningsgrund.  

Det kan därför konkluderas att kontrollbesöken omfattas utav integritetsskyddet i Europakon-

ventionen art 8 och skyddet för hem då kontrollen riktas mot företaget och dess verksamhets-

lokaler. Härutöver kan kontrollbesöken också eventuellt omfattas av skyddet för privatliv med 

tanke på att personalens arbete kan innefattas av skyddet. 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

När det sedan gäller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna måste först avgöras om 

stadgan överhuvudtaget är tillämplig på kontrollbesöken. Det går enkelt att konstatera att 

reglerna om kassaregister syftar till att bidra till att underlåta att rapportera kontanta affärs-

händelser.  Det bidrar till att det blir svårare att underlåta att betala korrekt mervärdesskatt. Det 

                                                           
116 Bernh Larsen Holding AS and others v. Norway. 
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innebär att situationen liknar den i målet Åkerberg Fransson som beskrivits ovan och att 

unionsrätten därför tillämpas.117  

När det gäller kontrollbesöken av personalliggare så är frågan om det kan få en påverkan på 

unionsrätten. Det borde även här vara möjligt att tänka sig ett scenario där unionsrätten blir 

tillämplig i form av att kravet på personalliggare skulle kunna prövas utifrån reglerna om EU:s 

regler om fri rörlighet. Jag nöjer mig dock med att konstatera att reglerna om kontrollbesök 

åtminstone aktualiserar unionsrätten när det gäller tillsynen av kassaregister och att EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna då blir tillämplig.  

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ger likt Europakonventionen ett skydd för den 

personliga integriteten i artikel 7. Artikel 7 i EU rättighetsstadgan ger ett skydd för en persons 

privatliv, familjeliv, bostad och kommunikationer. Eftersom att integritetsskyddet i EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna ska tolkas på samma sätt som motsvarande rättighet i 

Europakonventionen så gäller samma slutsatser som ovan om Europakonventionen.118 

Sammanfattningsvis, är det enligt mig tydligt att skyddet för den personliga integriteten i 

Europakonventionen, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i RF omfattar 

kontrollbesöken av kassaregister och personalliggare. 

4.2 Utgör kontrollbesök en kränkning av integritetsskyddet? 

Den andra frågan som måste ställas för att avgöra om integritetsskyddet är tillämpligt eller inte 

är om den aktuella åtgärden utgör en kränkning av rättigheterna i RF, Europakonventionen och 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eller inte. Det är ju möjligt att ett område 

omfattas av integritetsskyddet men att det inte har skett någon kränkning av rättigheten.  

Regeringsformen 

När det gäller RF så räcker det med att det är frågan om en undersökning för att det ska anses 

utgöra en husrannsakan eller liknande åtgärd.119 Det råder ingen tvekan om att kontrollbesöket 

utgör en form av undersökning och därför omfattas av RF 2:4.  

Europakonventionen 

Högsta förvaltningsdomstolen kom i HFD 2012 ref. 12 fram till att en revision av Skatteverket 

inte omfattas av artikel 8 i Europakonventionen. Efter denna dom så har dock Europadomstolen 

                                                           
117 Se avsnitt 2.4.1.1. 
118 Se avsnitt 2.4. 
119 Se diskussion i avsnitt 2.2.2. 
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i en dom från 2013 behandlat ett fall rörande norska skatterevisioners förenlighet med artikel 8 

i Europakonventionen.  

I fallet så slår Europadomstolen fast att ”Although the disputed measure was not equivalent to 

a seizure imposed on criminal proceedings or enforceable on pain of criminal sanctions (see 

paragraph 43 above), the applicant companies were nonetheless under a legal obligation to 

comply with the order to enable such access. The imposition of that obligation on the applicant 

companies constituted an interference with their “home” and undoubtedly concerned their 

“correspondence” and material that could properly be regarded as such for the purposes of 

Article 8.”120 

Europadomstolen menar att en legal skyldighet att ge skattemyndigheten tillträde till 

verksamhetslokalerna utgör ett intrång enligt artikel 8 i Europakonventionen. Det är fullt rimligt 

att jämföra de svenska reglerna för tillsyn av kassaregister och personalliggare med de norska 

reglerna för skatterevision i detta fall. Det framgår då som klart att ett kontrollbesök enligt 

Europadomstolens rättspraxis anses utgöra ett intrång i integritetsskyddet som finns i artikel 8 

i Europakonventionen. Det måste då anses att HFD 2012 ref. 12 till stora delar är överspelat 

eftersom att det i slutändan är Europadomstolen som sätter praxis för tolkningen av 

Europakonventionen.  

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

När det gäller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna så kan ska stadgan tolkas enligt 

den praxis som finns i Europadomstolen. Det innebär att om åtgärden anses utgöra ett intrång 

enligt Europakonventionen så utgör den ett intrång enligt EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.121 Det innebär att kontrollbesöket följaktligen får betraktas utgöra ett intrång i det 

rättighetsskydd som stadgan ger.  

4.3 Möjligheten att rättfärdiga en begränsning av skyddet 

Eftersom att Integritetsskyddet är relativt innebär det att staten under vissa förutsättningar får 

begränsa skyddet. Det innebär att om det kan konstateras att kontrollbesöken omfattas av 

integritetsskyddet och att åtgärden innebär ett intrång i skyddet kan åtgärden vara ändå bedömas 

som rättfärdig om dessa förutsättningar föreligger. 

                                                           
120 Bernh Larsen Holding AS and others v. Norway p. 106. 
121 Se diskussionen om tolkningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i avsnitt 2.4. 
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Kriterierna är, som beskrivits ovan, för RF122, Europakonventionen123 och EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, att en begränsning av integritetsskyddet ska ske genom lag och 

vara nödvändig för att uppnå ett godtagbart ändamål och att begränsningen ska vara acceptabel 

i ett demokratiskt samhälle.  

4.3.1 Lagkravet 

När det gäller kravet på att en begränsning av integritetsskyddet ska ske enligt lag så finns det 

en skillnad i vad som avses med lag i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grund-

läggande rättigheterna. RF ställer krav på att begränsningen ska ske med stöd av en lag som 

beslutats av riksdagen i enlighet med RF 9 kap.  

Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna avser däremot istället 

all form av lagstiftning, förordningar, föreskrifter och rättspraxis. Det som skiljer dem åt är att 

RF med lag avser lagar men inte förordningar, föreskrifter och liknande regler medan 

Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna med lag avser all 

form av lagstiftning vilket inkluderar förordningar, direktiv, föreskrifter och rättspraxis. 124   

När det gäller kontrollbesöken kan vi dock konstatera att de uppfyller kraven i RF, Europa-

konventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eftersom att begränsningen 

har tillkommit genom av riksdagen antagen lag. 

4.3.2 Krav på godtagbart ändamål 

Kravet på att en begränsning endast får ske för vissa godtagbara ändamål innebär att det måste 

undersökas vad ändamålet med kontrollbesöken är och om det kan vara ett godtagbart ändamål. 

Om åtgärden inte sker för ett sådant berättigat ändamål kan åtgärden inte rättfärdigas genom 

hänvisning till begränsningen av integritetsskyddet. 

Syftet med kontrollbesöken är se till att de som omfattas av reglerna om kassaregister och 

personalliggare uppfyller kraven. Reglerna om kassaregister och personalliggare i sin tur finns 

till för att genom ökad dokumentering minska risken för skattebortfall på grund av misstag eller 

avsiktliga felaktigheter vid rapporteringen av affärshändelser. Ändamålet med kontrollbesöken 

är därför i slutändan att värna om statens fiskala intresse.  

                                                           
122 För närmare beskrivning av kriterierna för RF se avsnitt 2.2.3. 
123 För närmare beskrivning av kriterierna för Europakonventionen se avsnitt 2.3.3. 
124 Se även diskussionen på se avsnitt 2.2.3.1 och 2.3.3.1. 
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Det är enligt RF, europadomstolen samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ett 

berättigat ändamål att vilja skydda statens ekonomiska resurser.125 Det bör därför anses att 

begränsningen av integritetsskyddet sker för ett sådant godtagbart syfte som avses.  

4.3.3 Proportionalitetskravet 

Det krav som är avgörande för frågan om en begränsning av skyddet kan tillåtas är om den är 

nödvändig för ändamålet samt är acceptabel i ett demokratiskt samhälle. Om det finns en del 

av lagstiftningen som utgör ett intrång i integritetsskyddet men inte är nödvändigt för att uppnå 

ändamålet så tillåts inte begränsningen.  

Det gäller även kravet på att åtgärden ska vara acceptabel i ett demokratiskt samhälle. Om 

begränsningen faller utanför eller går längre än vad som kan anses vara acceptabelt så kan inte 

begräsningen anses vara tillåten. Det krävs helt enkelt att alla delar lagstiftningen måste anses 

vara nödvändiga samt acceptabla för att begränsningen i sin helhet ska anses vara tillåten.  

Dispositionen av denna del av analysen har lagts upp så att först behandlas frågan om 

”kontrollbesök” överhuvudtaget kan anses vara nödvändig och acceptabel i ett demokratiskt 

samhälle. Därefter utreds närmare ett antal delar eller aspekter av lagstiftningen som kan anses 

vara problematiska utifrån kravet på nödvändighet och acceptans i ett demokratiskt samhälle. 

4.3.3.1 Är begränsningen nödvändig? 

Det första som ska undersökas är om det kan anses vara nödvändigt med någon form av 

kontroll. Om det inte kan anses vara nödvändigt med någon form av kontroll kan inte heller 

någon av de andra aspekterna av kontrollen anses vara nödvändiga. Därför behandlas först 

frågan om någon form av kontroll överhuvudtaget kan anses vara nödvändig. 

 

Ändamålet är som ovan konstaterats att värna om det fiskala intresset genom att göra det svårare 

att avsiktligt rapportera in felaktiga uppgifter. Detta genom krav på dokumentering av kontant 

försäljning och anställningsförhållanden i form av kassaregister och personalliggare. Syftet med 

kontrollbesöken är att kontrollera om näringsidkaren följer dessa dokumenteringskrav.  

Det finns incitament för en för en näringsidkare att underrapportera sin försäljning eller 

anställningar i syfte att minska skattekostnaden.126 Om det helt saknades möjligheter för staten 

                                                           
125 SOU 1993:62, s. 169 samt avsnitt 2.2.3.2 och 2.3.3.2. 
126 Se även diskussionen i avsnitt 1.1 samt 3.1 
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att kontrollera de uppgifter som den enskilde uppgivit så är det sannolikt att åtminstone vissa 

näringsidkare skulle rapportera in felaktiga uppgifter.  

Det blir då nödvändigt att ha någon form av möjlighet till kontroll för att undvika detta. Det 

framstår som en ganska rimlig åtgärd att genomföra kontroller för att tillse att lagstiftningen 

följs. Om det helt saknades kontroller så skulle förmodligen reglerna ha mindre möjligheter att 

uppnå ändamålet.  

Det kan dock invändas att det inte är nödvändigt med kontrollbesök eftersom att det redan finns 

en möjlighet för Skatteverket att genomföra en revision för att kontrollera verksamheten.127 Det 

går då att argumentera för att kontrollmöjligheterna vid revision bör vara tillräckliga för att 

uppnå ändamålet.  

Mot detta argument kan det dock invändas att kontrollbesöken syftar till att få näringsidkaren 

uppfylla de dokumenteringskrav som kan ligga till grund för revision. Om näringsidkaren inte 

dokumenterar all kontantförsäljningen och alla anställningsförhållanden kan det vid en senare 

revision bli svårt för staten att visa att några oegentligheter har ägt rum. Det kan därför finnas 

skäl att ha kontrollmöjligheter för att kontrollera om näringsidkaren uppfyller dokumente-

ringskraven. 

Det finns argument både för och emot att det skulle vara nödvändigt för staten att kontrollera 

om näringsidkarna uppfyller dokumenteringskraven för att uppnå ändamålet. Jag anser dock att 

det är troligt att om staten inte hade möjlighet att kontrollera kassaregister och personalliggare 

så skulle antalet näringsidkare som inte följer reglerna öka.  

Reglerna om kontrollbesök innebär att de skattesubjekt som omfattas av reglerna om kassa-

register och personalliggare är medvetna om att upptäcktsrisken vid ett kontrollbesök. Denna 

medvetenhet borde rimligtvis leda till att fler väljer att följa reglerna om kassaregister och 

personalliggare. Om fler av de som omfattas av kraven på kassaregisister och personalliggare 

väljer att följa dem borde det i sin tur leda till minskad risk för misstag och avsiktliga 

manipuleringar av bokföringen. Det leder till att de uppgifter som ligger till grund för skatte-

beräkningen bör vara utsatta för mindre felaktigheter vilket leder till en mer korrekt skattebe-

räkning. Det går inte att uttala sig i vilken utsträckning det skulle ske utan empiriska 

undersökningar men det är möjligt att resonera sig fram till att om upptäcktsrisken minskar så 

kommer skattefelet att öka.  

                                                           
127 Se avsnitt 3.1 
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I fallet Bernh Larsen Holding AS and Others v. Norway så konstaterar Europadomstolen “there 

was no reason to call into doubt the Norwegian legislature’s view that the review of archives 

was a necessary means of ensuring efficient verification of information submitted to the tax 

authorities”. Det är rimligt att anta ett liknande resonemang när de gäller kontrollbesöken 

eftersom att det också handlar om att ge staten en möjlighet till effektivt verifikation av 

inrapporterade uppgifter.128  

Jag anser därför att man kan anse att någon form av kontroll av kassaregister och 

personalliggare är nödvändig för att inte skattefusket ska öka. Det blir då en fråga om vilken 

form av kontroll som kan anses vara nödvändig och berättigad.  

4.3.3.2 Är begränsningen acceptabel i ett demokratiskt samhälle? 

Kravet på proportionalitet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna går längre än att bara kräva att begränsningen är nödvändig för att uppnå 

ändamålet. Det finns även ett krav på begränsningen ska vara acceptabel i ett demokratiskt 

samhälle. RF, europakonventioner och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

uttrycker visserligen detta med olika formuleringar men i grunden rör det sig som setts ovan 

om att begränsningen ska anses acceptabelt.  

Nedan kommer jag presentera ett antal aspekter som jag anser kan vara problematiska ur ett 

integritetsskyddsperspektiv. Jag kommer att diskutera huruvida dessa aspekter strider mot 

integritetsskyddet eller inte. De flesta av aspekterna är aktuella för RF, Europakonventionen 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna men det finns även aspekter som har mer 

eller mindre betydelse i respektive regelverk. Jag kommer uppmärksamma särskilt när jag anser 

att skillnaderna är av stor betydelse för rättsbedömningen. 

4.3.3.2.1 Det saknas effektiva rättsmedel 

Det finns ett krav i Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

på att det alltid måste finnas möjligheter för enskilda att få tillgång till effektiva rättsmedel för 

att få sina konventions- och stadgerättigheter prövade.129  

Det finns därför en positiv skyldighet för staten att tillhandahålla effektiva rättsmedel för 

enskilda som anser att deras integritetsskydd kränks utav staten i strid med Europakonventionen 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

                                                           
128 Bernh Larsen Holding AS and others v. Norway (24117/08) p. 116. 
129 Se avsnitt 2.3.4. 



53 
 

Det finns inte ett uttryckligt krav i RF på sådana effektiva rättsmedel. Däremot borde ett krav 

på effektiva rättsmedel vara en del av vad som utgör rättssäkerheten i en modern stat. Det kan 

då inte anses vara acceptabelt att införa begränsningar i fri- och rättigheterna utan skydd för 

rättssäkerheten i form av tillgång till effektiva rättsmedel för enskilda som anser att deras 

rättigheter har kränkts.130 En rättighet där det saknas möjlighet att få sin sak prövad är ingen 

rättighet i praktiken.  

Det finns ingen möjlighet att direkt överklaga ett beslut om ett kontrollbesök. Det är i och för 

sig möjligt överklaga den kontrollavgift som en näringsidkare ålagts om denne vägrat samverka 

till kontrollen. Det finns alltså ingen möjlighet att kunna stoppa ett kontrollbesök som man 

anser av någon anledning sker felaktigt innan den sker utan den kontrollerade har endast 

möjlighet att i efterhand överklaga en eventuell sanktionsavgift. 

Frågan är därför om det kan anses vara tillräckligt att en enskild kan göra gällande sin rätt till 

integritetsskydd först vid överklagandet av sanktionsavgifter. Det som talar för att det skulle 

vara tillräckligt är ju att det i praktiken finns en möjlighet för den enskilde att få någon form av 

domstolsprövning. Det kräver dock att den enskilde måste bryta mot lagen genom att vägra 

frivillig samverkan och eventuellt beslut om sanktionsavgift.  

Det som brister med denna argumentation är att den ställer krav på att en enskild måste bryta 

mot lagen och vägra frivillig samverkan för att överhuvudtaget få en prövning av beslutet. Det 

innebär en betydande risk för den enskilde då denne måste riskera att en hög sanktionsavgift 

för att få sin rätt prövad.  

Det kan in praktiken innebära att näringsidkaren saknar möjlighet att få en prövning om denne 

inte har möjlighet att riskera att behöva betala avgifter och därför tvingas tills samverkan trots 

att denne anser att deras integritetsskydd kränks. Det saknas helt möjlighet till domstolspröv-

ning för en näringsidkare som har känt sig tvingad att av finansiella skäl gå med på en kontroll.  

Det kan jämföras med om en enskild får avslag på en ansökan om bygglov men inte tillåts 

överklaga avslagsbeslutet utan istället vara tvungen att bygga utan bygglov för att sedan kunna 

överklaga rivningsbeslutet. Det ska inte krävas att en enskild måste bryta mot lagen för att 

kunna få sin rätt prövad. 

Kravet på effektiv domstolsprövning i Europakonventionen ställer dock krav på att enskild 

alltid ska ha möjlighet att få sina konventionsrättigheter prövade. Det kan då inte anses 

                                                           
130 Se avsnitt 2.3.4. 
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tillräckligt att den enskilde endast kan få sina konventionsrättigheter vid kontrollbesök prövade 

om denne vägrar samverka och på så sätt riskerar en sanktionsavgift. Det finns ingen möjlighet 

- för en enskild som hävdar att dennes konventionsrättigheter har kränkts vid kontrollbesöket - 

att få frågan prövad om denne inte vägrat kontrollen men ålagts en sanktionsavgift pga 

kontrollmyndighetens anmärkningar.  

Det kan inte heller anses vara tillräckligt med de institutioner som Sverige har utanför dom-

stolsväsendet så som möjligheten att söka skadestånd av justitiekanslern eller lämna in en 

anmälan till justitieombudsmannen eftersom att det inte är vad domstolen definierar som ett 

”effektivt rättsmedel”.  

Det innebär att de svenska reglerna om kontrollbesök inte uppfyller kravet på tillgång till 

effektiva rättsmedel. Det gäller särskilt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläg-

gande rättigheterna som båda fäster stor fokus just på möjligheterna till effektiva rättsmedel. 

Jag anser dock att även när det gäller RF så är bristen på effektiva rättsmedel inte något som 

kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. 

4.3.3.2.2 Otydlighet i frågan om kontrollbesöken är ”frivilliga” eller tvångsmedel 

Det ställs olika regler och krav på en åtgärd beroende på om det är en frivillig åtgärd i form av 

ett samverkansförfarande eller om det utgör ett tvångsmedel. Det är därför avgörande vikt om 

en åtgärd är en frivillig åtgärd eller en tvångsåtgärd.  

När det gäller kontrollbesöken behandlas dessa ibland som ett frivilligt samverkansförfarande 

och ibland som en tvångsåtgärd. Det är problematiskt att behandla en åtgärd som både frivillig 

och som ett tvångsmedel.  

När Skatteverket genomför ett kontrollbesök mot en enskild sker det som ett frivilligt samver-

kansförfarande. Det innebär att åtgärden inte omfattas av det skydd som finns när det gäller 

tvångsåtgärder så som domstolskontroll.  

Det ställer dock krav på att det finns en genuin samverkan mellan den enskilde och Skattever-

ket. Det innebär exempelvis att den enskilde ska ha mjöligt att meddela att exempelvis en viss 

tid inte passar för ett kontrollbesök och att Skatteverket tar det i beaktande. Så är dock inte fallet 

idag utan en enskild är tvungen att rätta sig efter Skatteverkets befallning under ett implicit hot 

om sanktionsavgifter. Det är då svårt att se hur det kan anses utgöra en frivillig samverkan.  

Sammanfattningsvis uppstår en paradoxal situation som ur ett rättsperspektiv får anses bli 

orimlig för den enskilde. Företagare ställs inför valet att antingen acceptera en ”frivillig” 
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kontroll eller betala en sanktionsavgift och göras till föremål för en tvångsvis kontroll. Det finns 

då inte ett så stort val utan den enskilde blir tvingad till att gå med på en ”frivillig” kontroll 

under hot om sanktionsavgifter. I sammanhanget kan noteras att de branscher som omfattas av 

personalliggare i praktiken har en övervägande andel SME-företag (tex mindre bagerier och 

konditorier) med begränsade ekonomiska och juridiska resurser att hävda sina rättigheter visavi 

kontrollmyndigheten. 

Det är av denna anledning som det inte kan anses acceptabelt att en åtgärd skulle vara både 

frivillig och ett tvångsförfarande. Detta kan tydliggöras med husrannsakan i rättegångsbalken. 

Husrannsakan utgör ett tvångsmedel och det saknas möjlighet att utföra en frivillig husrannsa-

kan. Även om det finns samtycke från den enskilde så kommer husrannsakan att behandlas som 

en tvångsåtgärd. 

Det bör då vara rimligt att ställa samma krav på kontrollbesöken. Antingen utgör de frivilliga 

åtgärder som den enskilde kan neka till eller så utgör de ett tvångsmedel och bör behandlas som 

sådant oavsett om det finns samtycke i det enskilda fallet eller inte.   

Det kan inte anses vara acceptabelt i en demokrati att staten har möjlighet att tvinga fram ett 

samtycke om en frivillig kontroll genom hot om användning av tvångsmedel och sanktionsav-

gift. Det kan därför inte anses uppfylla kravet på att en begränsning ska vara acceptabel i ett 

demokratiskt samhälle i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.  

4.3.3.2.3 Godtyckligt riktade mot specifik person utan misstanke eller godtagbart urval 

Utgångspunkten för integritetsskyddet är att individen har rätt till att inte få sin integritet kränkt 

av staten. Det finns en möjlighet att begränsa detta skydd i situationer där statens intresse väger 

över individens intresse till skydd för integriteten. Det är dock som ovan beskrivits ett undantag 

tillämpligt endast under vissa särskilda omständigheter.  

När det gäller kontrollbesöken finns det dock en möjlighet för Skatteverket att genomföra 

kontroller av alla enskilda som kan antas omfattas av reglerna om kassaregister eller personal-

liggare.131 Det innebär att det enda kravet som behöver uppfyllas för att Skatteverket ska ha rätt 

att genomföra en kontroll är att de har anledning att anta att verksamheten omfattas av reglerna. 

Det finns inget krav på att Skatteverket ska ha anledning att misstänka att verksamheten inte 

följer reglerna.  

                                                           
131 Se avsnittet 3.2 
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Detta kan vid första anblick inte verka så märkligt att staten har möjlighet att kontrollera alla 

som omfattas av reglerna. Det som måste beaktas är dock att det krävs att intresset av att 

genomföra kontrollen måste väga tyngre än individens intresse av integritetsskydd. Om 

Skatteverket till exempel har fått in tips från allmänheten om att en viss näringsidkare inte följer 

reglerna så har ju staten ett starkt intresse av att kontrollera om det stämmer. Det kan däremot 

inte anses finnas samma grad av intresse när det gäller att behöva kontrollera alla som omfattas 

av lagen utan misstanke eller riskbedömning.  

Det är viktigt att poängtera att det inte rör sig om en slumpmässig kontroll eftersom att beslutet 

alltid riktas mot en specifik näringsidkare. Det kan upplevas som slumpmässigt från utsidan 

eftersom det inte är möjligt att i förväg veta vem som kommer att bli föremål för ett 

kontrollbesök. Det är dock inte slumpmässigt från myndighetens sida eftersom att man riktar 

beslutet mot en specifik näringsidkare.   

Kontrollbesöken kan ställas i motsats till nykterhetskontroller utförda av polismyndigheten. När 

nykterhetskontrollerna sker i form av en vägspärr där alla bilar som passerar kontrolleras så 

riktas beslutet inte mot en specifik individ utan beslutet avser istället alla de som passerar en 

viss plats under en viss tid. Det finns här ett genuint slumpmoment i vem som kontrolleras i 

och med att bara de som åker förbi vägspärren kontrolleras och att staten därför inte innan vet 

vem som kommer bli föremål för kontrollen. Det som skiljer sig där är att Skatteverkets kontroll 

riktar sig mot en särskild näringsidkare medan polisens alkoholkontroll riktar sig mot alla 

bilförare som kör förbi kontrollen.  

För att situationen skulle vara jämförlig med kontrollbesöken skulle det innebära att polis-

myndigheten istället beslutade om att göra en nykterhetskontroll på en viss specifik individ utan 

några andra skäl än att personen har ett körkort och sedan söka upp person A när han är ute och 

kör. Det finns alltså en väsentlig skillnad i att genomföra en kontroll mot en specifik 

näringsidkare och att genomföra en kontroll av alla bilförare som passerar en viss väg under en 

viss period.  

Besluten om kontrollbesök är därför godtyckliga eftersom att det inte finns något krav på andra 

skäl än att en näringsidkare kan antas omfattas av reglerna. Det ger Skatteverket möjlighet att 

kontrollera vem de vill utan särskilda skäl. 

En relaterad aspekt av kontrollbesöken är att de kan anses utgöra så kallade fiske expeditioner. 

En fiske expedition är en kontroll som sker utan en specifik misstanke för att eventuellt 
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upptäcka felaktigheter.  I kommentaren till OECDs modellavtal artikel 27 definierar man 

fishing expeditions som:  

”The standard of ’foreseeable relevance’ is intended to provide for exchange of 

information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to 

clarify that Contracting States are not at liberty to engage in ’fishing expeditions’ 

or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given 

taxpayer.” 

Det finns en liknande definition i EU direktivet om administrativt samarbete i fråga om 

beskattning.132 Det står i punkt 9 i preambeln följande: 

”Medlemsstaterna bör utbyta upplysningar om specifika fall om en annan med-

lemsstat så begär och bör göra de efterforskningar som är nödvändiga för att ta 

fram dessa upplysningar. Standarden kan antas vara relevant syftar till ett utbyte 

av upplysningar i skatteärenden i vidast möjliga omfattning och klargör samtidigt 

att det inte står medlemsstaterna fritt att genom föra så kallade fishing expeditions 

eller begära upplysningar som sannolikt inte är relevanta för ett skatte- ärende 

avseende viss bestämd skattskyldig. Artikel 20 i detta direktiv innehåller 

formföreskrifter, men de måste tolkas liberalt så att de inte hindrar ett effektivt 

utbyte av upplysningar.”  

Fiskeexpeditioner är alltså ett vedertaget begrepp som används i skatterätten för att definiera 

när stater använder sig utav kontroller utan specifik misstanke för att upptäcka eventuella 

skattefel eller skattefusk.133  

Det som talar för att det skulle vara tillåtet är HFD 2012 ref. 12. Domstolen ansåg att en 

tredjemans revision av bank avseende deras bankkunder skulle tillåtas. Domstolens argumen-

tation var huvudsakligen att tredjemans revisioner inte omfattas av Europakonventionen. Den 

argumentationen måste dock anses felaktig i ljuset av det norska fallet Bernh Larsen Holding 

AS and others v. Norway där Europadomstolen ansåg att en tredjemansrevision omfattades av 

artikel 8 i Europakonventionen.134 

                                                           
132 Se rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning 

och om upphävande av direktiv 77/799/EEG. 
133 Se Dahlberg, Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld, SvJT 2011 s. 385 samt 

Hultqvist, Generell tredjemansrevision – fishing expedition?, SST 3.2012 s. 258-259. 
134 Se avsnitt 4.2 
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Det som talar emot att fiskeexpeditioner skulle anses vara acceptabla i ett demokratiskt 

samhälle är att OECD:s modellavtal och EU:s informationsutbytesdirektiv inte tillåter fiske-

expeditioner. Det kan heller inte anses föreligga samma intresse för staten att genomföra 

kontroller mot näringsidkare utan någon misstanke eller annat godtagbart urval.  

Sammanfattningsvis, så är det problematiskt att Skatteverket godtyckligt kan besluta om 

kontroll mot alla verksamheter som kan antas omfattas av reglerna utan att det finns misstanke 

om oegentligheter eller annat rimligt urval. Det blir då ett godtyckligt beslut utav Skatteverket. 

Det är också problematiskt att det är möjligt för myndigheten att använda kontrollbesöket som 

en fiskeexpedition för att hitta eventuella brister utan tidigare misstanke. Det torde därför strida 

mot kravet på proportionalitet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.   

4.3.3.2.4 Bristen på domstolskontroll 

Det finns som ovan nämnts ett krav på att den enskilde har tillgång till effektiva rättsmedel. Ett 

relaterat ämne är domstolskontrollen av kontrollbesöken. Detta gäller i sin helhet för alla 

kontrollbesöken men särskilt kontrollbesök med polisbiträde. Det finns i reglerna om kontroll-

besök för tillsynen av kassaregister möjlighet för Skatteverket att besluta om att deras kontroll 

ska biträdas av polismyndigheten.135 

Det finns förmodligen helt rimliga anledningar till varför det i vissa situationer är nödvändigt. 

Det som däremot kan ifrågasättas är om det kan anses vara rimligt att Skatteverket själva 

beslutar om polisbiträde ska användas utan någon form av översyn eller godkännande av en 

domstol.  

Europadomstolen har betonat att när det gäller användningen av tvångsmedel så är det viktigt 

att det finns en oberoende kontroll för att minimera risken för missbruk och att denna oberoende 

kontroll bör ske av domstol.136  

Det är även relevant att notera att vid motsvarande åtgärder vid revision i form av bevissäkring 

så ska den alltid ske med godkännande av förvaltningsdomstol. Det krävs däremot inte vid 

kontrollbesöken och det kan ifrågasättas varför det inte skulle krävas domstolskontroll vid 

kontrollbesöken när det krävs vid revision.137 

                                                           
135 Se avsnitt 3.2. 
136 Se bland annat avsnitt 2.3.2. 
137 För liknande resonemang se Lindencrona m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 764.  
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Eftersom att kontrollbesöken är en form av tvångsmedel så krävs det att det finns en oberoende 

kontroll av användningen. Detta gäller särskilt då Skatteverket använder sig av polisbiträde vid 

kontroll av kassaregister. Det måste därför anses att reglerna om polisbiträde vid kontrollbesök 

strider mot Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna då det 

ställs ett krav på att det finns verktyg för att försäkra sig om att missbruk undviks och det i detta 

fall helt saknas sådana verktyg utan allting är beroende av den handläggare på Skatteverket som 

ensam fattar beslutet om polisbiträde. Bristen på domstolskontroll borde dock även anses stå i 

strid med RF:s krav på att en åtgärd ska vara acceptabel i ett demokratiskt samhälle.   

4.3.3.2.5 Ingen kommunikation innan 

Kontrollbesöken genomförs utan att näringsidkaren underrättas i förväg.138 Det bör anses vara 

mer integritetsskänkande att bli föremål för ett överraskningsbesök än ett kontrollbesök som 

meddelats i god tid innan.  Det är ju till och med så att det kan hända att den kontrollerade inte 

underrättas om att de är föremål för en kontroll förrän efter att kontrollen redan genomförts. 

Det är fallet då Skatteverket genomför så kallade ”test köp” för att kontrollera att näringsidkaren 

faktiskt registrerar köpet i maskinen.   

Vid en överraskningskontroll har inte heller näringsidkare möjlighet att påverka Skatteverket 

vad gäller vilken tid och datum som är lämplig för kontroll. Det kan innebära att kontrollen sker 

när det är som mest olägligt för näringsidkaren.139 

Det är försåtligt att Skatteverket vill ha möjligheten att genomföra kontrollbesöket som ett 

överraskningsbesök eftersom att näringsidkarna då är medvetna om att de närsomhelst kan bli 

föremål för en kontroll.  

När det gäller revision är dock huvudregeln att beslutet om revision ska meddelas till den 

enskilde i förväg. Det kan därför ifrågasättas varför inte detta borde vara huvudregeln även när 

det gäller kontrollbesöken.140 

Frågan är dock om det är nödvändigt med överraskningsmomentet för att kunna uppnå ända-

målet och om det är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Jag skulle säga att det finns 

tillfällen då det kan vara nödvändigt med en överraskningskontroll.  

                                                           
138 Se diskussionen i avsnitt 3.2. 
139 Jämför detta med situationen vid revision där Skatteverket ska ta hänsyn till den enskildes önskemål om bland 

annat tid för revisionen. Se avsnitt 3.1.8 
140 För liknande resonemang se Lindencrona m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 764. 
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Om Skatteverket exempelvis misstänker att en viss näringsidkare underlåter att registrera delar 

av försäljning kan det vara rimligt med en överraskningskontroll. Det kan ju vara den enda 

möjligheten att kontrollera en sådan misstanke eftersom att en underrättelse om kontrollen i 

förskott skulle innebär att näringsidkaren kan se till att registrera all försäljning under 

kontrolldagen. Det finns därför tillfällen då en överraskningskontroll framstår som både 

nödvändigt och rimlig.  

Det finns dock andra situationer då nödvändigheten av ett överraskningsmoment kan ifråga-

sättas. Om Skatteverket exempelvis misstänker att en viss näringsidkare saknar kassaregister 

eller personalliggare borde det inte vara nödvändigt att kontrollen sker utan föregående under-

rättelse. Det ju inte vara alltför illa om den kontrollerade saknar ett kassaregister och vid 

underrättelsen om en kommande kontroll åtgärdar detta genom att införskaffa ett certifierat 

kassaregister.  

Det finns alltså situationer då en kontroll utan kommunikation innan kan vara nödvändig och 

acceptabel. Det finns dock även situationer då så inte är fallet. Huvudregeln måste dock vara 

en restriktiv användning av överraskningskontroller med tanke på att de utgör ett större intrång 

i integriteten än kontroller där den enskilde underrättas i förskott.  

Därför borde det vidsträckta mandat som Skatteverket har att genomföra alla kontroller som 

överraskningskontroll strida mot kravet på nödvändighet och acceptans i ett demokratiskt 

samhälle i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

4.3.4 Sammanfattning av möjligheterna till begränsning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kontrollbesöken när det gäller möjligheten att rättfär-

diga en begränsning av integritetsskyddet troligen uppfyller kravet på att begränsningen ska ske 

genom lag samt ske för ett godtagbart ändamål. Däremot finns det ett flertal aspekter eller delar 

av lagstiftningen som inte är förenliga med kravet på att åtgärden ska vara nödvändig för att 

uppnå ändamålet och kravet på att åtgärden ska vara acceptabel i ett demokratiskt samhälle. 

Enligt min bedömning saknas det därför möjlighet att anse att staten har rätt att begränsa 

integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.  

5 Slutsats  

Jag har kommit framtill att kontrollbesökens omfattas av skyddet för integriteten i RF, Euro-

pakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Jag har även kommit till 
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slutsatsen att kontrollen utgör ett sådant intrång eller undersökning som avses i integritets-

skyddet. 

Jag har även diskuterat möjligheterna att kontrollbesöken skulle vara rättfärdigade med hän-

visning till statens möjligheter att begränsa integritetsskyddet. I den frågan har jag kommit 

framtill att reglerna uppfyller begränsningskraven på att de ska ske genom lag samt för ett 

godtagbart ändamål.  

När det sedan gäller kravet på att begränsningen av integritetsskyddet ska vara nödvändigt för 

att uppnå ändamålet samt acceptabelt i ett demokratiskt samhälle har det varit en mer tudelad 

bild. Jag har kommit framtill att det förmodligen är båda nödvändigt och acceptabelt att ha 

någon form av kontroller för att tillse att lagstiftningen följs. Däremot har jag identifierat ett 

antal aspekter av lagen som jag har kommit fram till inte är förenliga med kravet på nödvän-

dighet eller kravet på att det ska vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.  

Det räcker med att en enda aspekt av lagen inte är förenlig med kraven i RF, Europakonvention 

och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna för att begränsning av integritetsskyddet 

inte ska tillåtas. Ovan har det identifierats ett flertal aspekter som strider mot dessa krav. Därför 

kan det inte anses vara tillåtet för staten att begränsa integritetsskyddet i den utsträckning som 

man har gjort i detta fall.  

Det faktum att kontrollbesöken omfattas av integritetsskyddet och att en begränsning av 

integritetsskyddet inte kan tillåtas i den utsträckning som har skett innebär sammanfattningsvis 

att lagstiftningen idag står i strid med integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna.   

Då reglerna står i strid med integritetsskyddet kan det få ett flertal praktiska konsekvenser. 

Svenska myndigheter och domstolar ska enligt RF 11:14 och 12:10 inte tillämpa lagstiftning 

som står i strid med grundlagen eller Europakonventionen. Då frågan även kan anses beröra r 

EU rätten kan det också bli aktuellt med ett förhandsavgörande i frågan eller en talan av EU 

kommissionen mot Sverige om även de anser att reglerna står i strid med EU rätten. Det är även 

möjligt för en enskild att vända sig till Europadomstolen för att få sin rätt till integritetsskydd 

prövad. 

Det finns därför anledning att se över hur reglerna för kontrollbesöken kan ändras så att de inte 

längre står i strid med integritetsskyddet. Det ligger naturligtvis utanför ramen för denna uppsats 

att presentera ett fullständigt förslag på hur lagstiftningen bör ändra. Det är inte heller möjligt 
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att peka på alla omständigheter och faktorer som en sådan utredning bör beakta. Däremot är det 

möjligt att peka på omständigheter som behandlats i denna uppsats och som åtminstone bör 

beaktas vid en sådan utredning.  

Utredningen bör ta hänsyn till att det idag saknas tillgång till effektiva rättsmedel för att över-

klaga ett kontrollbesök. Det är ett uttryckligt krav enligt Europakonventionen och EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna att enskilda ska ha möjlighet att få sina rättigheter prövade. 

Det bör även anses strida mot RF då det inte kan anses nödvändigt att ej tillhandahålla en 

möjlighet för enskilda att överklaga beslutet. 

En sådan utredning bör även behandla frågan om kontrollbesöken ska ske i frivillig samverkan 

eller utgöra en tvångsåtgärd. Det kan inte anses vara acceptabelt att det utgör en blandning av 

tvång och samverkan där samverkan sker under ett implicit hot om tvång och sanktionsavgifter. 

Lagstiftaren bör därför bestämma sig för antingen eller.  

Det bör också ske en översyn av om det verkligen är nödvändigt att Skatteverket har möjlighet 

att kontrollera alla näringsidkare som kan antas omfattas av reglerna om kassaregister eller 

personalliggare. Möjligen vore det mer rimligt att ställa krav på att myndigheten antingen ska 

ha en misstanke om att reglerna inte följs eller andra goda skäl så som att deras rapporterade 

uppgifter avviker från vad som är normalt i branschen. 

En utredning bör även behandla frågan om införande av domstolskontroll av kontrollbesöken 

utöver möjligheten att överklaga ett beslut eller en kontroll. Detta gäller särskilt vid använd-

ningen av polisbiträde där Skatteverket själva kan besluta om polisbiträde. Detta förfarande 

skiljer sig från användningen av polisbiträde vid bevissäkring vid en revision vilket kräver 

godkännande av en förvaltningsdomstol.  

Slutligen bör en sådan utredning även behandla frågan om den enskilde i förväg bör underrättas 

om kontrollbesöket. Enligt dagens regler behöver inte Skatteverket underrätta den enskilde i 

förväg om att man ska genomföra ett kontrollbesök. Vid revision är huvudregeln att den 

enskilde ska underrättas i förväg om revisionen. Det finns därför anledning att se över om det 

inte finns skäl att göra det till huvudregeln även vid kontrollbesöken.  

Utöver min analys av kontrollbesökens förenlighet med integritetsskyddet så har jag även syftat 

på att visa på likheterna i integritetsskyddet i RF, Europakonventionen och EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Det finns stora likheter när det gäller omfattningen av skyddet och 
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vad som kan tillåtas när det gäller begränsningar. De största likheterna finns dock i den metod 

som kan tillämpas för att avgöra förenligheten med gällande rätt. 

Den praktiska insikten av detta för den verksamma juristen är att det därför finns möjlighet att 

anpassa en process efter omständigheterna i det enskilda fallet och välja att åberopa RF, Euro-

pakonventionen eller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna eller en kombination av 

alla tre.  

Slutligen, det kan ofta upplevas för många jurister som väldigt abstrakt att tillämpa RF, Euro-

pakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är dock min 

förhoppning att det i denna uppsats har varit tydligt att det rör sig om ett konkret rättighetsskydd 

som kan, och bör, tillämpas även på skatteförfarandet.  
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