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1. inledning1

Skattetillägg + skattebrott = dubbelbestraffning? Frågan har på senare tid 
varit föremål för en intensiv debatt, sedan Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna ändrade sin praxis avseende dubbelbestraff-
ningsförbudet i sjunde tilläggsprotokollet, artikel 4 (P7-4) i till Europa-
konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande fri-

1. Ett särskilt tack till Wiweka Warnling Nerep, professor i offentlig rätt, Stockholms universitet för värdefulla 

kommentarer.
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heterna (EKMR) 2009.2 Europadomstolens praxis i frågan har givit upp-
hov till olika tolkningar i svenska domstolar, vilket till och med resulterat 
i en konflikt mellan de högsta instanserna och ett flertal underinstanser, 
i det så kallade domstolsupproret.3

I slutet av 2009 trädde Europeiska unionens stadga om de grundläg-
gande rättigheterna (EURS) i kraft, som också innehåller ett dubbelbe-
straffningsförbud i artikel 50, med P7-4 som förebild. Det föranledde 
Haparanda tingsrätt att i december 2010 besluta om att vilandeförklara 
ett mål om skattebrott rörande bland annat mervärdesskatt, eftersom det 
ansågs nödvändigt att inhämta ett förhandsavgörande av EU-domsto-
len.4

Denna omtvistade ordning, med dubbla sanktioner i form av skatte-
tillägg och skattebrott i parallella förfaranden, har således äntrat den 
europeiska spelplanen. Två europeiska domstolar är involverade i dess 
öde, Europadomstolen i Strasbourg och EU-domstolen i Luxemburg. 
Nu är första halvlek till ända, sedan EU-domstolen kom med sitt avgö-
rande den 26 februari i fallet om löjromsfiskaren Åkerberg Fransson och 
hans felaktiga mervärdesskattedeklarationer. Avgörandet, som till stora 
delar går tvärtemot Generaladvokaten Cruz Villalóns förslag till avgö-
rande,5 förbjuder inte en ordning där administrativa sanktioner och 
straffrättsliga sanktioner samspelar, när det är fråga om tillämpning av 
unionsrätt. Däremot gäller att om skattetillägget är av straffrättslig 
karaktär äger artikel 50 EURS tillämpning. 

Denna artikel har till syfte att kommentera domen och diskutera vilka 
konsekvenser den har för det svenska systemet med skattetillägg och 
skattebrott.

2. Zolotukhin ./. Ryssland, dom (GC) 2009-02-10, ansökan nr 14939/03; Ruotsalainen ./. Finland, dom 2009-06-

16, ansökan nr 13079/03; Maresti ./. Kroatien, dom 2009-06-25; Tsonyo Tsonev ./. Bulgarien (2), dom 2010-01-14, 

ansökan nr 2376/03; Paksas ./. Litauen, dom 2011-01-06, ansökan nr 34932/04; Kurdov & Ivanov ./. Bulgarien, 

dom 2011-05-31, ansökan nr 16137/04; Tomasovic ./. Kroatien, dom 2011-10-18, ansökan nr 53785/09; Margus 
./. Krotatien, dom 2012-11-13, ansökan nr 4455/10; Asadbeyli m.fl. ./. Azerbajdzjan, dom 2012-12-11, ansökan nr 

3653/05, 14729/05, 16519/06, 20908/05, 26242/05, 36083/05.

3. Se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-06-23, mål nr B 2432-09; Solna tingsrätt, dom 2010-04-14, 

mål nr B 8288-09; Stockholms tingsrätt, dom 2010-09-14, mål nr B 12196-09; Göteborgs tingsrätt, dom 2010-

10-18, mål nr B 256-10; Varbergs tingsrätt, dom 2010-10-26, mål nr B 2501-09; Göteborgs tingsrätt, dom 2010-

11-22, mål nr B 4732; Värmlands tingsrätt, dom 2010-11-23, mål nr B 2159-09; Haparanda tingsrätt, beslut om 

förhandsavgörande 2010-12-23, mål nr B 550-09, mål nr i EU-domstolen C-617, Åklagaren ./. Hans Åkerberg 
Fransson; Göteborgs tingsrätt, beslut om vilandeförklaring 2011-01-25, mål nr B 2683-09; Mål B 2442-09, Nykö-

pings tingsrätt, dom 2012-10-23; Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013.

4. Mål B 550/09, Haparanda tingsrätt, beslut av den 2010-12-23.

5. Se min kommentar till Generaladvokatens avgörande i Fast, Katarina, SkatteNytt 2012, Oklart om dubbelbe-
straffningsförbudets innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag till avgörande i fallet Åkerberg Fransson, 

s. 593–610.
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2. hänt i fallet åkerberg fransson
Egenföretagaren Hans Åkerberg Fransson bedrev fiskeriverksamhet i 
Kalixälven och sålde sin fångst i både Sverige och Finland. 

Skatteverket meddelade i maj 2007 ett omprövningsbeslut med inne-
börden att Åkerberg Fransson fick sin skatt höjd för beskattningsåren 
2004 och 2005 avseende inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivar-
avgifter. Han ålades därutöver att betala skattetillägg för båda beskatt-
ningsåren eftersom han lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer: 
han hade redovisat för låga belopp. 

På grund av det oriktiga uppgiftslämnandet i deklarationerna åtalades 
även Åkerberg Fransson för grovt skattebrott vid Haparanda tingsrätt i 
juni 2009. I december 2010 beslutade Haparanda tingsrätt att vilande-
förklara målet om skattebrott, eftersom det ansågs nödvändigt att 
inhämta ett förhandsavgörande av EU-domstolen i enlighet med artikel 
267 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).6

Tingsrätten hade i sin begäran om förhandsavgörande formulerat fem 
frågor.7 Det övergripande syftet med frågorna var att söka klarhet om det 
är möjligt att döma ut både skattetillägg och straff för skattebrott för 
samma oriktiga uppgiftslämnande, utan att det strider mot förbudet mot 
dubbelbestraffning enligt artikel 50 EURS och P7-4 EKMR, som ingår 
i unionsrätten. Är doktrinen med ”klart stöd”, som uttalats av HD i NJA 
2010 s. 168 förenlig med principen om EU-rättens företräde och princi-
pen om direkt effekt? Har det någon betydelse om det har skett en sam-
ordning mellan de två parallellt gällande sanktionssystemen för hur arti-
kel 50 EURS ska tolkas? Slutligen ställde tingsrätten en hypotetisk fråga: 
”Det svenska systemet med påförande av skattetillägg och prövning av 
ansvar för skattebrott i skilda förfaranden motiveras av en rad skäl av all-
mänt intresse. […] För de fall att fråga 2 besvaras jakande, är då ett sys-
tem som det svenska förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning 
utan att det är nödvändigt att avstå från vare sig påförande av skattetill-
lägg eller utdömande av ansvar för beslutsfattandet om påförande av 
skattetillägg från Skatteverket och, i förekommande fall, förvaltnings-
domstol till att beslutas av allmän domstol i samband med prövningen 
av åtalet för skattebrott?”

6. Mål B 550/09, Haparanda tingsrätt, beslut av den 2010-12-23.

7. Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013, p. 15. (nedan benämnd 

”Domen”).



Dubbelbestraffningsförbudet i EU:s rättighetsstadga och det svenska systemet … 141

svensk skattetidning 2.2013

Den 12 juni 2012 lämnade Generaladvokaten Cruz Villalón sitt förslag 
till avgörande i fallet Åklagaren mot Åkerberg Fransson.8 Han fann att det 
svenska systemet strider mot dubbelbestraffningsförbudet i Europakon-
ventionen, men att dubbelbestraffningsfrågan inte är en fråga för EU-
domstolen.

Generaladvokaten kom i sitt förslag till avgörande fram till att det inte 
var fråga om ”tillämpning av unionsrätt”, vilket är ett krav enligt artikel 
51.1 för att EURS ska vara tillämplig. Artikel 50 EURS kunde således 
inte tillämpas i fallet Åkerberg Fransson. Han framhöll i sitt förslag till 
avgörande att vad som menas med ”tillämpning av unionsrätt” var en 
oklar fråga, eftersom artikeln är skriven på ett sådant sätt att den ger 
intrycket av att den gäller alla situationer där det är fråga om någon form 
av EU-rätt. En bedömning av huruvida ”tillämpning av unionsrätt” före-
ligger skulle enligt den göras utifrån ett test om ett särskilt unionsin-
tresse. Det faktum att maktutövningen ytterst har sin grund i unionsrät-
ten är inte tillräckligt för att det ska anses vara fråga om ”tillämpning”, 
menade Generaladvokaten. I fallet Åkerberg Fransson konstaterade han 
att det nationella sanktionssystemet med skattetillägg och skattebrott 
förvisso har ställts till förfogande för att genomföra unionens målsätt-
ningar, men inte som en direkt följd av unionsrätten, varför sambandet 
med unionsrätten inte är tillräckligt starkt. Vidare menade Generaladvo-
katen att det inte finns något särskilt unionsintresse av att unionen ska 
ansvara för säkerställandet av rättigheten i artikel 50. Principen om ne bis 
in idem skiljer sig från P7-4 i EKMR eftersom sistnämnda stadgande inte 
fullständigt har införlivats i medlemsstaternas rättsordningar i och med 
att samtliga medlemsstater i EU inte skrivit under det sjunde tilläggspro-
tokollet och att vissa har gjort förbehåll. Principen kan enligt detta reso-
nemang därför inte tolkas identiskt såsom föreskrivs i artikel 53 EURS.

Generaladvokaten besvarade Haparanda tingsrätts tolkningsfrågor, 
men avstod från att besvara den femte frågan, då den var hypotetisk till 
sin karaktär. 

Generaladvokaten konstaterade att hänvisningen till EKMR i primär-
rätten inte i sig medför att EKMR ska ha företräde framför svensk rätt.9 
Det svenska systemet med dubbla administrativa och straffrättsliga sank-
tioner strider förvisso mot P7-4 EKMR men inte mot artikel 50 EURS. 

8. Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, Generaladvokaten Cruz Villalóns förslag till avgörande, den 

12 juni 2012 (nedan benämnt Generaladvokatens förslag till avgörande).

9. Frågan har behandlats av EU-domstolen i t.ex. målet Kamberaj Mål C-571/10, dom av den 2012-04-24, Servet 
Kamberaj mot Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia auto-
noma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, p. 62–63. Målet rörde regionala föreskrifter om fördelning av 

bostadsstöd, vilka gjorde skillnad mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
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Artikel 50 i EURS är enligt Generaladvokaten inte tillämplig eftersom 
1) sambandet med unionsrätten inte är tillräckligt starkt trots att det 
nationella sanktionssystemet har ställts till förfogande för att genomföra 
unionens målsättningar. Det finns vidare inget särskilt unionsintresse för 
att unionen ska ansvara för säkerställandet av dubbelbestraffningsförbu-
det i artikel 50. Vad som är ett särskilt unionsintresse preciserar han 
emellertid inte, utan det får avgöras från fall till fall. 2) När det gäller 
principen om ne bis in idem, är rättighetsskyddet inte identiskt, eftersom 
dubbelbestraffningsförbudet i P7-4 inte fullständigt har införlivats i 
medlemsstaternas rättsordningar. 3) På frågan om klart stöd-doktrinen 
från Sveriges HD är förenlig med EU-rätten gav Generaladvokaten klar-
tecken, så länge som den inte påtagligt hindrar genomförandet av uni-
onsrätten.

3. tillämpning av unionsrätt? 
Den i målet helt centrala frågan är om EU-domstolen överhuvudtaget är 
behörig att pröva frågan om det ifrågavarande svenska systemet är fören-
ligt med EURS. För att EURS ska vara tillämplig och EU-domstolen 
därmed behörig att pröva frågan, krävs som ovan nämnts att det är fråga 
om ”tillämpning av unionsrätten” enligt dess artikel 51.1. Generaladvo-
katen, som gjorde en tämligen snäv tolkning av denna lokution, kom i 
sitt förslag till avgörande fram till att det inte var fråga om tillämpning 
av unionsrätt. EU-domstolen kommer fram till en annan slutsats utifrån 
ett vidare tolkningsalternativ av vad som menas med ”tillämpning av 
unionsrätt” i linje med den som förklaringarna till 51.1 (2007/C 303/02) 
förordar.10

EU-domstolen inleder med att peka på att fallet Åkerberg Fransson 
bland annat berör mervärdesskattelagstiftningen, vilken utgör imple-
menterad EU-rätt. Det handlar om de skyldigheter som framgår av mer-
värdesskattedirektivet, såsom att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder 
(t.ex. artikel 2), administrativa åtgärder som krävs för en effektiv upp-
börd (t.ex. artikel 250) och sist men inte minst om åtgärder för att före-
bygga bedrägeri (artikel 273). 

Förutom de skyldigheter för medlemsstaterna som föreligger enligt 
mervärdesskattedirektivet, måste medlemsstaterna vidare följa principen 
om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 FEU. Den säger att medlemsstaterna 

10. Domen, p. 20.
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ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter full-
görs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter.11

En annan viktig aspekt är att EU delvis finansieras av en avgift baserad 
på 0,3 procent av medlemsstaternas mervärdeskattebas.12 Sålunda kan 
brister i uppbörden av mervärdesskatten leda till en minskning av EU:s 
medel. Det betyder att artikel 325 FEUF är tillämplig, vilken stipulerar 
en skyldighet för medlemsstaterna att bekämpa bedrägerier och annan 
olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intresse.13 
EU-domstolen slår därmed fast att påförande av skattetillägg och åtal för 
skattebrott på grund av oriktiga uppgifter som avser mervärdesskatt 
utgör en tillämpning av artiklarna 2, 250 och 273 i mervärdeskattedirek-
tivet samt artikel 325 FEUF. Följaktligen utgör denna implementering 
av EU-rätt tillämpning av unionsrätt i den mening som avses i artikel 
51.1 i EURS.14 Till skillnad från Generaladvokaten framhåller EU-dom-
stolen att det inte spelar någon roll om de sanktioner som används för att 
beivra överträdelser mot mervärdesskattelagstiftningen inte har införts i 
syfte att införliva direktivet.15

4. tolkningsfrågorna
EU-domstolen besvarar tingsrättens frågor gemensamt. Fråga 5 avseende 
förekomsten av alternativa system till det aktuella, besvaras däremot inte, 
eftersom den är av hypotetisk karaktär. EU-domstolens uppgift enligt 
artikel 267 är att bidra till rättsskipningen i medlemsstaterna, vilket inte 
innefattar yttranden över allmänna eller hypotetiska frågor.16

4.1 principen om ne bis in idem

Principen om ne bis in idem, såsom den kommer till uttryck i artikel 50 
EURS, förutsätter enligt EU-domstolen att de åtgärder som redan vidta-
gits mot den tilltalade genom ett lagakraftvunnet avgörande är av straff-
rättslig karaktär.17 Det betyder inte att artikel 50 EURS hindrar en med-
lemsstat från att för samma gärning tillämpa en kombination av skatte-

11. Domen, p. 24.

12. Rådets beslut 2007/436/EG av den 7 juni 2007, artikel 2, p. 1 b och 4; domen p. 26.

13. Domen, p. 26.

14. Domen, p. 27.

15. Domen, p. 28.

16. Domen, p. 42.

17. Domen, p. 33.
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rättsliga och straffrättsliga sanktioner.18 Som helhet är det upp till 
respektive medlemsstat att fritt välja de sanktioner som ska vara tillämp-
liga för att tillse att uppbörden av samtliga inkomster från mervärdes-
skatt säkerställs och att unionens ekonomiska intressen därigenom skyd-
das. Friheten att välja vilka sanktioner som ska användas och på vilket 
sätt de kan kombineras har emellertid en gräns. Har skattetillägget en 
straffrättslig karaktär, i den mening som avses i artikel 50 EURS och det 
vunnit laga kraft, hindrar densamma att en och samma person lagförs 
ännu en gång för samma gärning.19

Hur definierar EU-domstolen en sanktion av straffrättslig karaktär? 
Här ansluter sig EU-domstolen till de av Europadomstolens etablerade 
så kallade Engel-kriterierna,20 vilka nyligen även tillämpades i fallet 
Bonda.21 Det sistnämnda berörde dubbla sanktioner gentemot en lant-
brukare som lämnat felaktiga uppgifter i samband med en ansökan om 
jordbruksstöd och därigenom i administrativ ordning tillfälligt ute-
stängts från att göra en ny ansökan i kombination med ett åtal för 
bidragsbedrägeri.22 EU-domstolen kom vid denna analys fram till att den 
administrativa sanktionen inte var av straffrättslig karaktär.23

Utgångspunkten för en analys enligt Engel-kriterierna är således tre 
alternativa men icke kumulativa kriterier: 1) överträdelsens rättsliga klas-
sificering i den nationella rätten, 2) överträdelsens natur och 3) påfölj-
dens natur och stränghet.24

EU-domstolen går inte närmare in på innebörden av dessa kriterier 
eller hur de ska tillämpas i fallet Åkerberg Fransson. Någon hänvisning 
till fallen Janosevic och Västberga taxi & Vulic, båda mot Sverige, om 
Europadomstolens tillämpning av Engel-kriterierna på de svenska 
skattetilläggen görs inte.25 Istället framhåller EU-domstolen att det 

18. Domen, p. 34 och p. 37.

19. Domen, p. 34.

20. Engel m.fl. mot Nederländerna, ansökan nr 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72, dom av den 8 juni 1976; 

5370/72, §§ 80–82, se särskilt § 82. Fallet berörde bland annat frågan om militära disciplinåtgärder var att betrakta 

som ”criminal charge” enligt artikel 6. För en kommentar se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, fjärde upplagan, Norstedts juridik, 

Stockholm 2012, s. 164 f.

21. Mål C-489/10, dom av den 5 juni 2012, Brottmål mot Ùukasz Marcin Bonda.

22. Mål C-489/10, Bonda, p. 37.EU-domstolen hävisar till Europadomstolens domar i Engel och Zolotukhin. I 

målet hänvisar också EU-domstolen till sin tidigare praxis i mål där den fastställt att sanktioner som föreskrivs i 

den gemensamma jordbrukspolitikens regler, som till exempel att tillfälligt utestänga en ekonomisk operatör från 

ett stödsystem, inte är av straffrättslig art – se t.ex. mål C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister, dom av den 

2002-07-11.

23. Mål C-489/10, Bonda, p. 37.

24. Domen, p. 35.

25. Janosevic ./. Sverige, ansökan nr 34619/97, dom av den 23 maj 2002. Västberga Taxi & Vulic ./. Sverige, ansökan 

nr 36985/97, dom av den 23 juli 2002.
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ankommer på Haparanda tingsrätt att utifrån dessa kriterier pröva om 
situationen handlar om två straffrättsliga sanktioner, varvid dubbel-
bestraffningsförbudet är tillämpligt. EU-domstolen uttalar därefter 
något tvetydigt att ”en sådan prövning kan utmynna i att Haparanda 
tingsrätt finner att kombinationen strider mot dessa normer, förutsatt att 
återstående sanktioner är effektiva, proportionella och avskräckande”.26

4.2 klart stöd-doktrinen och eu-rätten

Haparanda tingsrätt önskade klargörande om klart stöd-doktrinen, som 
HD myntat i bland annat NJA 2010 s. 168,27 är förenlig med unionsrät-
ten, eftersom den innebär att nationella domstolars skyldighet att under-
låta att tillämpa bestämmelser som är oförenliga med en grundläggande 
rättighet som är garanterad i EKMR eller EURS är underkastad kravet 
på att oförenligheten ska ha klart stöd i EKMR eller EURS.

Domstolen inleder med att konstatera att EU-rätten inte reglerar för-
hållandet mellan Europakonventionen och medlemsstaternas rättsord-
ningar,28 detta med hänvisning till målet Kamberaj, som avgjordes för 
snart ett år sedan.29 Det faktum att primärrätten refererar till EKMR 
genom artikel 6(3) FEU, som säger att EKMR ska ingå i unionsrätten 
som allmänna principer, medför inte att EKMR är direkt tillämplig och 
därigenom ska ha företräde framför nationell rätt. 

EU-domstolen framhöll också att den inte heller fastställer vilka slut-
satser en nationell domstol ska dra i ett fall där en nationell bestämmelse 
är oförenlig med de rättigheter som garanteras i EKMR.30 Här skiljer sig 
EU-domstolens dom från Generaladvokatens förslag till avgörande, i det 
att Generaladvokaten uppenbarligen inte såg sig hindrad att i sitt förslag 

26. Domen, p. 36.

27. Klart stöd-doktrinen har utvecklats i en rad rättsfall rörande dubbelbestraffning i P7-4 och systemet med 

skattetillägg och skattebrott, se även NJA 2000 s. 622, NJA 2004 s. 510, NJA 2004 s. 840, NJA 2005 s. 856. För 

en kommentar och utvärdering se Åhman, Karin, Normprövning – domstols kontroll av svensk lags förenlighet med 
regeringsformen och Europarätten 2000–2010, Norstedts juridik, Stockholm 2011, s. 105 ff., s. 206.

28. Domen, p. 44 och p. 49.

29. Mål C-571/10, dom av den 2012-04-24, Servet Kamberaj ./. Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia auto-
noma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, pp. 62–63. 

Målet rörde regionala föreskrifter om fördelning av bostadsstöd, vilka gjorde skillnad mellan EU-medborgare och 

tredjelandsmedborgare. En fråga var om hänvisningen i artikel 6(3) TEU till Europakonventionen innebär att den 

inhemska domstolen är skyldig att direkt tillämpa artikel 14 och artikel 1 i protokoll 12 EKMR, vilka stadgar om 

förbud mot diskriminering. EU-domstolen konstaterade att artikel 6(3) FEU inte reglerar förhållandet mellan 

Europakonventionen och medlemsstaternas rättsordningar. Således är nationella domstolar, i ett fall där en natio-

nell bestämmelse strider mot Europakonventionen, inte skyldiga att direkt tillämpa bestämmelserna i konventio-

nen.

30. Domen, p. 44.
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uttala och konstatera att det svenska systemet står i strid med P7-4 enligt 
Europadomstolens fasta praxis.31

När det däremot gäller nationell rätts förhållande till stadgan påmin-
ner EU-domstolen om att det ankommer på en nationell domstol som 
har att tillämpa unionsrättsliga bestämmelser, att den är skyldig att säker-
ställa att dessa bestämmelser ges full verkan. Det sker genom att den 
måste underlåta att tillämpa varje nationell bestämmelse som står i strid 
med unionsrätten, utan att vare sig begära eller avvakta att den ifrågava-
rande lagstiftningen upphävs eller att invänta något annat konstitutio-
nellt förfarande.32 Därför, menar EU-domstolen, är varje bestämmelse i 
en nationell rättsordning, må det vara lagstiftning-, förvaltnings- eller 
domstolspraxis, som kan leda till att unionsrätten försvagas och förhind-
rar dess fulla verkan, oförenlig med de krav som följer av unionsrättens 
karaktär.33

Vidare, erinrar EU-domstolen, gäller för övrigt att nationella domsto-
lar får eller i vissa fall är skyldiga att hänskjuta tolkningsfrågor till EU-
domstolen inom ramen för förhandsbeskedsinstitutet som stadgas i arti-
kel 267 FEUF.

EU-domstolen kommer därför, föga förvånande, till den slutsatsen att 
den så kallade klart stöd-doktrinen inte är förenlig med EU-rätten, efter-
som den riskerar att hindra den nationella domstolen att på egen hand 
eller i samarbete med EU-domstolen från att göra en fullständig bedöm-
ning av nationella bestämmelsers förenlighet med EURS.34

5. reflektioner över eu-domstolens 
dom och dess konsekvenser

5.1 tillämpning av unionsrätt

Är det ”tillämpning av unionsrätt” när medlemsstaterna tillämpar natio-
nella sanktioner för att beivra överträdelser av EU-rätt? Alltsedan själva 
utarbetandet av EURS har det funnits två huvudsakliga läger om hur 
stort EURS:s tillämpningsområde ska vara. Flera medlemsstater hävdade 
att en alltför vidsträckt tolkning och tillämpning av EURS skulle leda till 
alltför stora inskränkningar i deras självbestämmande. Stadgandet i arti-

31. Generaladvokatens förslag till avgörande, pp. 75–79. 

32. Domen, p. 45.

33. Domen, p. 46.

34. Domen, p. 48 och 49.
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kel 51.1 bör därför tolkas bokstavligt och innebär att det endast är till-
lämpligt när medlemsstaten agerar som ”agent” för unionen vid genom-
förande av EU-rätten.35 Detta tolkningsalternativ synes också ha anam-
mats av Generaladvokaten i fallet Åkerberg Fransson.36 I förklaringarna 
till EURS förespråkas dock en mer vidsträckt tolkning av artikel 51.1 
med stöd i EU-domstolens tidigare praxis.37 Enligt den tolkningsmodel-
len anses medlemsstaterna agera inom ramen för EU-rätten, varför EU-
rättens allmänna principer och rättigheterna i EURS överlappar varan-
dra.38 EU-domstolen ger tydligt uttryck för att den väljer att tillämpa det 
mer vidsträckta tolkningsalternativet och hänvisar explicit till förklaring-
arna till EURS.39 Mycket talar därför för att fallet Åkerberg Fransson blir 
att betrakta som en viktig milstolpe i utvecklingen av praxis rörande 
EURS tillämpningsområde.40 EU-domstolen klargör att det är fråga om 
”tillämpning av unionsrätten” när medlemsstaterna vidtar åtgärder för 
att säkerställa EU-rättens genomslag på nationell nivå i form av sank-
tionslagstiftning. EURS är därför tillämplig och medlemsstaterna måste 
rätta sig efter det rättighetsskydd som stadgas där. 

De slutsatser som EU-domstolen kommer fram till är alltså fjärran 
från Generaladvokatens snäva tolkningsförslag med test om unionsrätts-
ligt intresse och den analys av nationella sanktioner av unionsrätten med 
utgångspunkt i causa och occasio. EU-domstolens slutsats i den delen 
borgar för bättre rättssäkerhet och genomslag för de grundläggande rät-
tigheterna i EU41 och undviker de likabehandlingsproblem som det 
skulle medföra om EURS endast skulle vara tillämplig på vissa sanktions-
system, som används för att beivra brott mot unionsrätten.42

I ett EU som bygger på rättsstatliga principer (jfr art. 2 och 6.3 FEU) 
ter det sig självklart att de sanktioner som används för att bekämpa över-
trädelser av unionsrätten måste nå upp till en gemensam europeisk stan-
dard ifråga om rättighetsskydd, vilket numera uttryckligen stadgas i 

35. Lenaertz, Koen, Guitterez-Fons, José A., The Constitutional Allocation of Powers and General Principles of EU 
Law, Common Market Law Review 2010, s. 1657 f.

36. För svenskt vidkommande har HD givit uttryck för att tillämpa detta snäva tolkningsalternativ av ”tillämpning 

av unionsrätt” enligt 51.1 i fallet NJA 2011 s. 444.

37. Kaila, Heidi, Scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the Member States i Cardonnel, Pascal, 

Rosas, Allan & Wahl, Nils (red.), Constitutionalising the EU Judicial System – Essays in Honour of Pernilla Lindh, 

Hart Publishing, Oxford 2012, s. 306; De Búrca, Gráinne, The Evolution of EU Human Rights Law i Craig, Paul, 

De Búrca Gráinne (red.), The Evolution of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2011, s. 485; Len-

naertz & Guitterez-Fons, 2010, s. 1657 f.

38. Kaila 2012, s. 307 f.; Lenaerts & Guitérrez-Fons 2010, s. 1660.

39. Domen, p. 20.

40. Jfr Kaila 2012, s. 312.

41. Kaila 2012, s. 315.

42. Fast 2012, s. 603.
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EURS.43 Mot det kan man givetvis invända att det innebär risker för att 
den nationella suveräniteten ska inskränkas på ett mer omfattande sätt 
än avsett. Å andra sidan kan man resonera som Generaladvokat Sharps-
ton i fallet Zambrano att ”the desire to promote appropriate protection 
of fundamental rights must not lead to usurpation of competence.”44

I denna relativa klarhet bjuder dock domen på motsägelser. EU-dom-
stolen konstaterade att det alltjämt är fråga om ”tillämpning av unions-
rätt” om en medlemsstat använder redan befintliga inhemska sanktions-
system för att genomföra EU-rätten istället för att införa nya sanktioner 
som en direkt följd av själva implementeringen.45 I samband med det gör 
EU-domstolen ett uttalande som ger anledning att ställa frågan hur stad-
gan egentligen förhåller sig till företrädesdoktrinen och den kompetens-
fördelning som framgår av domstolens tolkning av artikel 51.1 EURS.

”Med hänsyn härtill, gäller därför att när en domstol i en medlemsstat har att – 
i ett fall där de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna inte är fullständigt 
bestämda av unionsrätten – pröva huruvida en bestämmelse eller en åtgärd i 
nationell rätt, som utgör en tillämpning av unionsrätten i den mening som avses 
i artikel 51.1 i stadgan, är förenlig med de grundläggande rättigheterna, förblir 
nationella myndigheter och domstolar behöriga att tillämpa nationella normer 
för skydd av grundläggande rättigheter förutsatt att tillämpningen av dessa nor-
mer varken undergräver den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tol-
kats av domstolen, eller unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.”

Innebär det att inhemska domstolar och myndigheter i första hand ska 
tillämpa nationella bestämmelser om skydd för mänskliga rättigheter och 
först i andra hand tillämpa EURS? Asp framhåller att det ter sig självklart 
att en nationell domstol inte behöver tillämpa unionsrätten och dess rät-
tighetsstadga så länge som det finns inhemska bestämmelser som ger ett 
motsvarande skydd.46 Däremot menar han att det svårt att förstå hur det 
är förenligt med hänvisningen till unionsrättens företräde, enhetlighet 
och verkan.47 Företrädesdoktrinen är inte fördragsfäst, trots att den anses 
vara en av hörnstenarna i EU-rätten.48 Frågan är om EU-domstolen här 
önskar uttala ett undantag från denna praxis eller om det bara är fråga 

43. Jfr Fast 2012, s. 607 f.

44. Mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano ./. Office national de l’emploi (ONEM) förslag till avgörande av Gene-

raladvokat Sharpston, föredraget 2010-09-30, p. 162.

45. Domen, p. 28.

46. Asp, Petter, Infotorg Juridik, Analys, EU-domstolen och förbudet mot dubbel lagföring, 2013-02-28, avsnitt 2.

47. Asp 2013, avsnitt 2.

48. I förslaget om en konstitution för Europa från 2004 hade föreslagits att företrädesdoktrinen skulle fördragsfäs-

tas i artikel I-6. Förslaget genomfördes emellertid inte, även om det senare har framhållits från Rådets sida att före-

trädesdoktrinen, trots sitt oreglerade tillstånd, är en av hörnstenarna i EU-rätten. Opinion of the Council Legal Ser-
vice of 22 June 2007, 11197/07, JUR 260. För närmare kommentarer se t.ex. Rosas, Allan & Armati, Lorna, EU 
Constitutional Law – An Introduction, Hart Publishing, Oxford 2010, s. 57.
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om en oklar formulering? Hänvisningen till fallet Melloni som avgjordes 
samma dag, bringar dock viss klarhet. I det aktuella fallet hade en natio-
nell konstitutionell bestämmelse ett starkare skydd än såväl EURS som 
EKMR.49 EU-domstolen uttalade att EU-rätten även i denna situation 
har företräde.50 Det förklarar emellertid inte till fullo vad EU-domstolen 
menar med att domstolarna i första hand bör söka ledning i nationell rätt 
när de åtgärder som vidtas inte är fullständigt bestämda av unionsrätten. 
I en sådan situation bör i vart fall den nationella domstolen begära ett 
förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF. Frågan är då vad meningen 
är med detta obiter dicta från en rent juridisk utgångspunkt. Det lär 
säkerligen utkristalliseras i senare avgöranden.

5.2 tolkningsfrågorna 

5.2.1 principen om ne bis in idem

EU-domstolen uttalar att ”principen om ne bis in idem i artikel 50 
EURS inte utgör hinder för en medlemsstat att för samma gärning i form 
av underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att deklarera mervärdesskatt, 
först påföra ett skattetillägg och därefter utdöma ett straff, förutsatt att 
den förstnämnda sanktionen inte har straffrättslig karaktär, vilket det 
ankommer på den nationella domstolen att bedöma.”51

Den skrivningen, kanske något omständligt formulerad, ledde inled-
ningsvis till feltolkningar i media, som förmedlade den felaktiga infor-
mationen att systemet med skattetillägg och skattebrott är förenligt med 
dubbelbestraffningsförbudet i artikel 50 EURS.52 Det är ingalunda fal-
let. Vad EU-domstolen säger är att ett system med dubbla sanktioner, en 
administrativ respektive en straffrättslig, är förenligt med artikel 50. Det 

49. Mål C-399/11, Stefano Melloni ./. Ministerio Fiscal, dom av den 26 februari 2013, p. 60. I fallet hade Melloni 

dömts till 10 års fängelse för ett konkursbrott i sin utevaro i Italien. Efter att ha blivit fri mot borgen avvek Melloni. 

Den italienska domstolen utfärdade därför en arresteringsorder. Flera år senare greps han av spansk polis och 

utlämning skulle verkställas. Melloni överklagade beslutet om utlämning till den spanska författningsdomstolen 

genom en s.k. recurso de amparo med hänvisning till artikel 24.2 i den spanska konstitutionen om rätten till en 

rättvis rättegång. Om han skulle överlämnas, skulle hans rätt till en rättvis rättegång kränkas (rätten till försvar), 

eftersom en utevarodom inte kan överklagas i Italien. Författningsdomstolen begärde därför ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen för att bland annat få klarhet i om det är förenligt med artikel 53 EURS, som säger att ingen 

bestämmelse i EURS får tolkas så att den inskänker eller inkräktar på mänskliga rättigheter, särskilt EKMR, att 

förena utlämningen med ett krav på överprövning i Italien. EU-domstolen uttalade att EU-rätten har företräde 

framför det spanska konstitutionella stadgandet, se pp. 55–64.

50. C-399/11 Melloni, p. 58.

51. Domen, p. 37.

52. Se t.ex. Sveriges Radio/Nyheter/Ekot 26 februari 2013, Sverige får rätt om skattetillägg i EU-domstolen; Dagens 

Nyheter, 26 februari 2013, EU-domstolen: OK att straffa skattesmitare två gånger. Härom, se Gulliksson, Magnus, 

Dagens Juridik 2013-02-27, Ne bis in idem – vad EU-domstolen inte sa i Haparandamålet…; Asp 2013, avsnitt 3.
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krävs givetvis två sanktioner av straffrättslig karaktär för att dubbel-
bestraffningsförbudet ska vara tillämpligt. Samma ordning gäller för 
P7-4 EKMR. 

Därmed blir frågan om hur begreppet ”straff” definieras central. Här 
ansluter sig alltså EU-domstolen till de så kallade Engelkriterierna som 
utbildats av Europadomstolen inom ramen för dess praxis för artikel 6 
för att bestämma vad som utgör en ”anklagelse för brott”. Begreppet 
straff i EKMR är autonomt och gäller därför även vid bedömningen av 
vad som avses med straff enligt P7-4.53

Hänvisningen till Engelkriterierna visar på EKMR:s betydelse som 
auktoritativ rättskälla vid tillämpningen av EURS.54 EKMR kan sedan 
2009 sägas ha fått en mer befäst ställning i EU-rätten. Europakonventio-
nen ingår i unionsrätten som allmänna principer enligt artikel 6.3 FEU. 
Vidare stadgas i artikel 52(3) EURS att i den mån den omfattar rättighe-
ter som motsvarar sådana som garanteras av EKMR ska EURS ha samma 
innebörd och räckvidd som EKMR, det vill säga en identisk skyddsnivå.55 
Däremot kan EU-rätten tillförsäkra ett mer långtgående skydd. Inte hel-
ler får någon bestämmelse i EURS tolkas så att den inskränker eller 
inkräktar på mänskliga rättigheter, särskilt EKMR, vilket framgår av arti-
kel 53 EURS. För att söka närmare ledning hur EURS ska tolkas, bör de 
förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/
C 303/02) vederbörligen beaktas enligt 6.1 FEU och 52.7. Förklaring-
arna är inte rättsligt bindande men kan betraktas som ett värdefullt tolk-
ningsverktyg med syfte att klargöra EURS bestämmelser.56 I förklaring-
arna görs hänvisningar till EKMR vid de rättigheter som har en motsva-
righet i EURS. Till exempel hänvisas till P7-4 EKMR vid artikel 50 
EURS. EKMR och EURS fungerar således inte bara parallellt, utan de är 
också sammanflätade med varandra genom hänvisningarna till EKMR i 
EURS och dess förklaringar.57

I sammanhanget är det vidare värt att nämna att det pågår en process 
om att EU ska ansluta sig till EKMR som en självständig avtalspart enligt 

53. Se t.ex. Göktan ./. Frankrike, ansökan nr 33402/96, dom av den 2 juli 2002, § 48 (domen finns endast på fran-

ska). I fallet hade Göktan dömts för narkotikahandel och brott mot tullagen avseende olaglig import. Han dömdes 

till fängelse och påfördes tullavgifter som kunde omvandlas till fängelsestraff. Eftersom Göktan inte betalade tull-

avgifterna fick han ytterligare två års fängelsestraff. Europadomstolen fann inte att fängelse för utebliven betalning 

av tullavgiftvid olaglig import och fängelse för den olagliga narkotikaimporten i sig, innebar två straff för samma 

brott. 

54. Jfr De Búrca 2011, s. 486. De Búrca pekar på EKMR:s betydelse som auktoritativ rättskälla alltsedan arbetet 

med att utveckla mänskliga rättigheter inom EU-rätten började på 1950-talet.

55. Lindh, Pernilla, Europe cannot exist without Human Rights, Europarättslig tidskrift nummer 1 2012, s. 24.

56. Se ingressen till förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), s. 1.

57. Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift 2010, s. 642.
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artikel 6.2 FEU. Detta har även skrivits in i ett särskilt protokoll till Lis-
sabonfördraget.58

EKMR har således en stor betydelse vid tolkningen av EURS. Därför 
är det förvånande att EU-domstolen har avfattat domen på ett så kort-
fattat sätt att vissa viktiga detaljer inte kommer fram. EU-domstolen 
nämner till exempel endast att Engelkriterierna ska appliceras, men inte 
hur. EU-domstolen menar att det ankommer på den nationella domsto-
len att göra en sådan bedömning. En fråga är därför om inte begreppet 
straff enligt EURS på samma sätt som enligt EKMR, är ett autonomt 
begrepp? Menar EU-domstolen verkligen att det är upp till varje land att 
göra sina egna bedömningar av vad som är ett straff enligt EURS – som 
skulle riskera att leda till att sanktioner av likartade slag får olika defini-
tioner i olika medlemsstater? I ett sådant scenario urholkas ambitionen 
med ett gemensamt rättighetsskydd i EU vid tillämpningen av unions-
rätten, vilket knappast torde vara avsikten. 

En annan viktig aspekt är att det inte är helt enkelt att få klarhet i vad 
som gäller för nationella sanktionsavgifter utifrån Engelkriterierna, även 
om de bidrar till vissa riktlinjer angående vad som utgör en brottsankla-
gelse i EKMR:s mening.59 Däremot har skattetillägget redan analyserats 
utifrån de kriterier som EU-domstolen tillämpar av Europadomstolen i 
målen Janosevic och Västberga Taxi & Vulic. Det konstaterades i dessa 
domar att det svenska skattetillägget är ett straff enligt artikel 6 EKMR.60 
Dessa rättsfall omnämns inte i domen, trots EURS:s tydliga koppling till 
EU-rätten.

I det ovan nämnda fallet Bonda, gör EU-domstolen emellertid en ana-
lys, som till synes sker enligt Engelkriterierna för att fastställa om det är 
fråga om en administrativ sanktion eller en rent straffrättslig.61 I detta fall 
kom EU-domstolen fram till att det inte var fråga om en straffrättslig 
sanktion. Det går inte utifrån domen Åkerberg Fransson, att finna någon 
förklaring till varför EU-domstolen gör en explicit analys i fallet Bonda 
men inte i fallet Åkerberg Fransson. Kanske avgjordes frågan i Bonda, 

58. Protokoll om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen angående unionens anslutning till Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Denna process förordas för 

övrigt också starkt av Sveriges riksdag, där riskdagen i samband med processen av Nicefördraget 2001 särskilt ut-

talat att regeringen med all kraft bör verka för att EU ska tillträda Europakonventionen till skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. De svårigheter som är förknippade med en sådan anslutning bör 

inte få vara avgörande, se Bet. 2000/01:KUU1. Se även Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, Norstedts juridik, 

Stockholm 2012, s. 64 f.

59. Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, Norstedts juridik, Stockholm 2010, 

s. 153.

60. Janosevic, § 68.

61. Mål C-489/10, Bonda, pp. 28–46.
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eftersom frågan om vissa avgifters karaktär redan avgjorts i tidigare avgö-
randen från EU-domstolen, före EURS:s ikraftträdande. Detta ändrar 
emellertid inte det faktum att det är problematiskt att överlämna bestäm-
ningen av unionsrättsliga begrepp till domstolar i 27, snart 28, olika 
medlemsländer.62

För Haparanda tingsrätts vidkommande torde saken emellertid vara 
enkel. Skattetillägget är en skatterättslig sanktion av straffrättslig karaktär 
i svensk rätt. Det framgår av lagen om Europakonventionen och Europa-
domstolens praxis, och även i rättspraxis från HD och HFD samt en rad 
olika förarbeten.63 Den svenska lagstiftningen som numera finns i skatte-
förfarandelagen kapitel 49 är i flera avseenden anpassad till artikel 6 i 
Europakonventionen.64

Det finns med anledning av detta, skäl att återuppta en diskussion 
rörande skattetilläggets dubbelnatur i svensk rätt – särskild avgift enligt 
kap. 49 skatteförfarandelagen och straff enligt artikel 6 lagen om Europa-
konventionen. Inget hindrar att ett straff regleras i en skatterättslig lag-
stiftning65 men frågan är om det är försvarbart att bibehålla en benäm-
ning som inte återspeglar dess karaktär av straff.66 Kanske vore det mer 
adekvat och tydligt att benämna det så kallade skattetillägget ”straff-
avgift”.67

5.2.2 klart stöd-doktrinen och eu-rätten

EU-domstolen ger den så kallade klart stöd-doktrinen underkänt. Till 
skillnad från Generaladvokaten anser de inte att en sådan praxis kan till-
lämpas, utan att den riskerar att hindra tillämpningen av unionsrätten. 

62. Här hänvisas till att Kroatien ansluter som tjugoåttonde medlemsland 1 juli 2013.

63. Skattetilläggets karaktär av straff har konstaterats i flera källor. Här följer några exempel. Frågan om skattetill-

läggets förenlighet med artikel 6 EKMR var uppe redan i fallet Max von Sydow ./. Sverige, som ledde till en förlik-

ning mellan den klagande och Sverige. En genomgång av olika rättsområden gjordes av fri- och rättighetskommit-

tén i SOU 1993:40, Fri- och rättighetsfrågor, del B. varvid påpekades att de skatterättsliga sanktionsavgifterna, 

skattetillägg, restavgifter och förseningsavgifter var exempel på straffliknande administrativa påföljder och som 

skulle kunna tänkas omfattas av artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång (se s. 47). I RÅ 2000 ref. 66 (I) och 

NJA 2000 s. 622 konstaterade HFD respektive HD att skattetillägget är ett straff enligt artikel 6; SOU 2001:25, 

Skattetillägg m.m.; Se de ovan refererade målen Janosevic och Västberga Taxi & Vulic från 2002; prop. 2002/03:106, 

Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet m.m., SOU 2009:58, Skatteförfarandet. 
64. Se särskilt 44 kap. § och 51 kap. 1 § p. 2–4 Skatteförfarandelagen (2011:1244). För en närmare kommentar 

se t.ex. Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Norstedts juridik 2012.

65. Jfr Warnling-Nerep 2010, s. 282.

66. Warnling-Nerep 2010, s. 117 f., s. 289. Warnling-Nerep, Wiweka i Lundin, Fernlund, Ståhl, Runsten, Weding 

(red), Regeringsrätten 100 år, Iustus förlag, Uppsala 2009, s. 98 f; Remissyttrande Stockholms universitet, Juridiska 

Fakulteten, dnr SU 301-1689-09 2009-11-26, Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande, Skatteförfarandet 

(SOU 2009:58), s. 7 f.

67. Jfr Warnling-Nerep 2010, s. 289 f.
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En nationell domstol får således inte förvägras möjligheten att själv eller 
i samarbete med EU-domstolen göra en fullständig bedömning av de 
nationella bestämmelsernas förenlighet med EURS. Svenska domstolar 
är ju också att betrakta som EU-domstolar med skyldighet att tillse att 
EU-rätten genomförs i den nationella rätten.68

HD har utvecklat klart stöd-doktrinen under cirka ett decennium, 
avseende tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet i P7-4 EKMR och 
dubbla sanktioner.69 När det nu istället handlar om dubbelbestraffnings-
förbudet i EURS hamnar klart stöd-doktrinen i ett annat ljus, eftersom 
EU-rätten har företräde framför nationell rätt.70

Det finns förvisso undantag från skyldigheten att begära förhands-
avgöranden enligt den så kallade acte clair-doktrinen, som antogs i fallet 
Cilfit 1982.71 Enligt Cilfit-fallet är en nationell domstol inte skyldig att 
begära förhandsavgörande i de fall då EU-rättens tillämpning är så 
uppenbar att det inte finns något utrymme för tvivel om hur frågan ska 
besvaras.72 Den nationella domstolen måste då väga samman ett antal 
kriterier: 1) EU-rättens karaktäristiska särdrag och de tolkningsproblem 
som de kan medföra,73 2) de olika officiella språkversionerna av rätts-
akten samt terminologi och legaldefinitioner, som kan variera mellan 
medlemsstater samt mellan medlemsstater och EU-rätt74 och 3) att EU-
rätten måste tolkas i sitt sammanhang med beaktande av dess syfte och 
ändamål.75 Cilfit-kriterierna har dock starkt ifrågasatts eftersom de är 
svåra att tillämpa och därmed ter sig orealistiska, inte minst sedan antalet 
medlemsstater i EU kraftigt har ökat.76 Det verkar tveksamt hur klart 
stöd-doktrinen skulle kunna uppfylla dessa kriterier, eftersom de betrak-
tas som mycket snäva.

I NJA 2011 s. 444 hade emellertid HD med tre röster mot två beslutat 
att inte begära förhandsavgörande av EU-domstolen i ett fall rörande 

68. Bernitz, Ulf, Preliminary References and Swedish Courts, i Cardonnel, Pascal, Rosas, Allan & Wahl, Nils (red.), 

Constitutionalising the EU Judicial System – Essays in Honour of Pernilla Lindh, Hart Publishing, Oxford 2012, 

s. 185.

69. Se hänvisningarna not 25.

70. Se t.ex. Warnling-Nerep, Wiweka, Lagprövning och struket uppenbarhetsrekvisit samt förbudet mot dubbel-
bestraffning, Europarättslig tidskrift 2011, s. 225. Hon framhåller att ”EU-rätten… jämfört med Europakonven-

tionen har en otvetydig ställning som inte kan reduceras genom resonemang som ’särdrag’ och ’klart stöd’.”

71. Mål 283/81, Srl CILFIT & Lanificio di Gavardo spA mot Ministero della Sanità, dom av den 6 oktober 1982.

72. Mål 283/81, CILFIT, p. 16.

73. Mål 283/81, CILFIT, p. 17.

74. Mål 283/81, CILFIT, pp. 18–19.

75. Mål 283/81, CILFIT, p. 20.

76. Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2010, 

s. 181. de la Mare och Donnelly framhåller att det till och med hävdats att bakgrunden till Cilfit-kriterierna var 

att se till att frammana fler förhandsbesked snarare än det motsatta, se de la Mare, Thomas, Donnelly, Catherine, 

Preliminary Rulings and EU Legal Integration: Evolution and Stasis i Craig & De Búrca 2011, s. 387.
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dubbelbestraffningsförbudets i artikel 50 EURS tillämplighet vid skatte-
tillägg och skattebrott med hänvisning till acte clair-doktrinen. Majorite-
ten menade att det stod klart att det inte var fråga om tillämpning av uni-
onsrätt enligt artikel 51.1. Bernitz kritiserar domen för att den ”amounts 
to a misuse of the acte clair doctrine.”77

Klart stöd-doktrinen är ett exempel på den restriktivitet som känne-
tecknar svenska domstolar när det gäller Europarätten och inte minst 
obenägenheten att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen.78 Ber-
nitz förklarar detta med att den svenska rätten skiljer sig från EU-rätten 
när det gäller juridisk metod och konstitutionella traditioner.79 De 
svenska domstolarnas passivitet att inhämta förhandsavgörande kan leda 
till en fördragsbrottstalan från kommissionen enligt artikel 258. Vidare 
har en vägran att begära förhandsavgörande konsekvenser för rätten till 
en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR och artikel 47.2 EURS. Enligt 
Europadomstolens praxis i målet Ullens de Schooten & Rezabek mot Bel-
gien medger inte artikel 6 EKMR någon rätt till förhandsavgörande i 
EU-domstolen.80 Däremot innefattar artikel 6 ett krav på nationella 
domstolar att motivera sina beslut, enligt vilka förhandsavgöranden inte 
ska inhämtas.81 Europadomstolen hänvisar till att Cilfit-kriterierna 
måste vara uppfyllda, vilket domstolen fann var fallet i det aktuella 
målet.82 Hur en motivering med ”klart stöd” skulle stå sig i Europadom-
stolen är emellertid en öppen fråga.

5.3 klart för andra halvlek – vad händer sen? 

Nu har EU-domstolen sagt sitt och det är nu upp till svenska domstolar 
att tolka EU-domstolens dom. Vi väntar också på att Europadomstolen 
ska avgöra ett antal ärenden om dubbelbestraffning rörande skattetillägg 
och skattebrott.83 Nedan följer några spekulativa framåtblickar.

I fallet Åkerberg Fransson behandlar EU-domstolen endast frågan om 
dubbelbestraffning avseende mervärdesskatten i fallet. Hur ska samma 
fråga hanteras rörande inkomstskatt och sociala avgifter av den svenska 

77. Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 181.

78. Se Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 177 f., s. 185 ff.

79. Bernitz i Cardonnel, Rosas & Wahl 2012, s. 185.

80. Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, ansökning nr 3989/07 och 38353/07, dom av den 20 september 2011 

(domen finns endast på franska), § 57.

81. Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, § 60.

82. Ullens de Schooten & Rezabek ./. Belgien, § 62.

83. Dev ./. Sverige, ansökan nr 7356/10; Henriksson ./. Sverige, ansökan nr 7396/10; Dev ./. Sverige, ansökan 

nr 7362/10; Weiland ./. Sverige, ansökan nr 57762/10.
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domstolen? Ska EURS gälla för den del av ärendet som hänför sig till 
mervärdesskatt under det att doktrinen om klart stöd ska tillämpas avse-
ende inkomstskatt och sociala avgifter i väntan på klargöranden från 
Europadomstolen? Detta lägger grunden till ett likabehandlingsproblem 
som redan tidigare har varit föremål för diskussion.84

Lika fall ska behandlas lika. För den bestraffning som är knuten till 
den ”rent” inhemska skatterätten kan såväl RF 1:9 som artikel 14 EKMR 
vara tillämpliga.85

Vad beträffar tillämpligheten av RF 1:9, handlar den förevarande frå-
gan om olikheter vid tolkningen av två i Sverige tillämpliga rättssystem. 
Vid denna bedömning är det av betydelse hur normgivningshierakin på 
människorättsområdet ser ut. Å andra sidan är de rättssystem som ska 
ställas mot varandra, det vill säga det EU-rättsliga, det Europarättsliga 
och det svenska, inte direkt motstående, då de framstår som sammanflä-
tade.86 I det här fallet är innehållet i P7-4 EKMR och artikel 50 EURS i 
princip detsamma. Domaren som har att avgöra fallet måste därför välja 
väg för att efterkomma kravet på likabehandling. Härvid är domaren 
bunden av lojalitet gentemot EU enligt artikel 4.3 FEU och i förhållande 
till EKMR, om än i lite olika utsträckning.87

Om man utgår från att dubbelbestraffningsförbudet i P7-4 EKMR är 
tillämpligt, kan diskrimineringsförbudet enligt artikel 14 också vara till-
lämpligt, om det föreligger grund för det.88 Den diskrimineringsgrund 
som härvid skulle kunna vara aktuell är ”ställning i övrigt” (eng.: other sta-
tus, fr.: toute autre situation).89 Härvid krävs att det går att göra en rimlig 
och proportionerlig distinktion mellan den klagande och en annan 
grupp som befinner sig i en analog situation.90 Sålunda ter det sig orim-
ligt att två löjromsfiskare i Kalixälven, som båda påförts skattetillägg och 
gjort sig skyldiga till skattebrott, bestraffas olika, beroende på att den ene 

84. Fast, Katarina, Dubbelbestraffningsförbud, normhierarki och likabehandling – en kommentar till Gulliksson och 
Kristoffersson, Svensk Skattetidning 2011, s. 529–536; Gulliksson, Magnus; Kristoffersson, Eleonor, Betydelsen av 
ne bis in idem-principen inom EU-rätten för skattebrott och skattetillägg, Svensk Skattetidning 2011, s. 211–227; 

Brokelind, Cécile, Åkerberg Fransson. Reference for a preliminary ruling. Ne bis in idem principle. Haparanda Tings-
rätt, Highlights & Insights of European Taxation 2011, s. 23.

85. Nedanstående framställning bygger på min genomgång av likabehandlingsproblemet i Fast 2011, s. 529–536. 

86. Åhman 2010, s. 642.

87. Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift 2011, s. 177–

182 och Åhman 2010, s. 637–643.

88. Det bör vidare betänkas att likabehandlingsprincipen har en särskilt framskjuten ställning i straffrätten i jäm-

förelse med andra rättsområden, se Lernestedt, Claes, Likheten inför lagen – rättsfilosofiskt perspektiv i Diesen, 

Christian, Lernestedt, Claes, Lindholm, Torun, Pettersson, Tove, Likheten inför lagen, Natur & Kultur, Falun 

2005, s. 20.

89. Danelius 2012, s. 534 ff.

90. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2012, s. 519.
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sålt sin fångst enbart i Sverige medan den andra sålt sin i Finland. Finns 
det ett objektivt och godtagbart skäl91 för den olika behandlingen av 
dessa personer? Det är ju inte fråga om att bedöma om det föreligger 
några förmildrande omständigheter eller särskilda skäl. Bernitz framhål-
ler att det ”inte framstår som rimligt att omfattningen och kvaliteten på 
det i Sverige gällande rättighetsskyddet skulle vara beroende av om uni-
onsrätten är tillämplig eller ej, så att ett mindre fullgott skydd skulle gälla 
i rent inhemska situationer.”92 Det förefaller föga sannolikt att det skulle 
anses som ett objektivt och godtagbart skäl att bestraffa personer för 
skattebrott olika på den grund att det inte finns en tydlig normhierarki 
för mänskliga rättigheter i Sverige – i synnerhet som det dessutom kan 
föreligga en positiv skyldighet för staten att förhindra sådan diskrimine-
ring.93

Måhända är detta resonemang om likabehandlingsproblem överflö-
digt om de ”ursvenska” reglerna i RB som rör ne bis in idem skulle vara 
tillämpliga.94 Det anges i 30:9 RB att ”Sedan tid för talan mot dom 
utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som genom 
domen prövats, ånyo upptagas.” Vidare återfinns principen om lis pen-
dens i 45:1, st. 3 RB, som innebär att två samtidigt pågående rättegångar 
utgör processhinder i den andra. I vart fall torde det finnas utrymme att 
tolka dessa regler fördragskonformt i ljuset av Europadomstolens praxis 
enligt P7-4.95 Hur doktrinen med klart stöd förhåller sig till principen 
om fördragskonform tolkning är inte klarlagt, men det skulle kunna 
anföras, såsom Generaladvokaten gör i fallet Åkerberg Fransson, att det 
faktiskt numera finns klart stöd med hänsyn tagen till Europadomstolens 
nya praxis avseende P7-4.96 Eftersom det numera också står klart att det 
svenska systemet med dubbla förfaranden, som här är i fråga, strider mot 
EURS, kommer Europadomstolens praxis om P7-4 att beaktas enligt 
artikel 52.3, artikel 53 och förklaringarna till EURS för artikel 50, vilket 
kan få vidare konsekvenser för medlemsstaterna än vad som nu kan för-
utses med hänsyn till det krav på företräde och lojalt samarbete som 
finns.

91. Danelius 2012, s. 520.

92. Bernitz 2012, s. 78.

93. White, Robin C.A., Ovey, Clare, The European Convention on Human Rights, fifth edition, Oxford University 

Press, Oxford, Storbritannien 2010, s. 547 f.

94. Se Simon-Almendal, Teresa, Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, Juridisk Tidskrift 2009/10, s. 549–570 samt 

Borison, Bodil, Därför har en stor grupp oppositionella domare trotsat HD – lös problemet med ne bis in idem!, Dagens 

Juridik, Debatt/Analys 2012-12-14.

95. Simon-Almendal 2009, s. 569 f.

96. Generaladvokatens förslag till avgörande, pp. 75–79. 
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Det bör också framållas att det pågår en utredning om stärkt rätts-
säkerhet i skatteförfarandet, som för närvarande utarbetar ett förslag lag-
stiftningsvägen om hur dubbelbestraffningsproblematiken kan lösas.97

6. sammanfattande slutord
Domen i Åkerberg Fransson kan betraktas som en milstolpe i EU-dom-
stolens praxis om EURS:s tillämpningsområde. EU-domstolen precise-
rar att en medlemsstat ”tillämpar unionsrätt” enligt artikel 51.1 EURS, 
när medlemsstaterna vidtar åtgärder för att säkerställa EU-rättens 
genomslag på nationell nivå i form av t.ex. sanktionslagstiftning. De 
grundläggande rättigheter som garanteras i stadgan måste alltså iakttas 
när en nationell lagstiftning omfattas av unionsrättens tillämpningsom-
råde. EU-domstolen använder en vidare tolkning av begreppet ”tillämp-
ning av unionsrätt” vilket borgar för att de rättigheter som stadgas i 
EURS får ett större genomslag i medlemsstaterna.

Skattetillägg + skattebrott = dubbelbestraffning enligt artikel 50 EURS. 
Skattetillägget är en administrativ avgift enligt skatteförfarandelagen, 
men straffrättslig till sin karaktär. Enligt EU-domstolens definition av 
dubbelbestraffning består den svenska ordningen således av dubbla 
”straff” – skattetillägg och skattebrott. Domen ger anledning att omvär-
dera den beteckning av skattetillägget som finns i skatteförfarandelagen. 
Istället för ”särskild avgift” borde skattetillägget benämnas ”straffavgift”.

EU-domstolen underkänner HD:s klart stöd-doktrin i dubbelbestraff-
ningsfallen. Företrädesdoktrinen tillåter inte att ett sådant villkor upp-
ställs för prövningen av EU-rätt i de nationella domstolarna eller de 
nationella domstolarna i samarbete med EU-domstolen. Klart stöd-dok-
trinen kan antas strida mot Cilfit-kriterierna, vilket kan föranleda en för-
dragsbrottstalan men aktualiserar också frågor rörande artikel 6 i EKMR 
i enlighet med Europadomstolens praxis i Ullens de Schooten & Rezabek.

Katarina Fast är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet med inriktning på kon-
stitutionell skatterätt.

97. Dir. 2012:14, Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet.


