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KATARINA FAST LAPPALAINEN

En lösning på problemet med skattetillägg 
och dubbla förfaranden i sikte 
En kommentar till förslaget om en samlad 
sanktionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131) 
DEL II

Den första delen av denna kommentar publicerades i det föregående numret 
av SkatteNytt. I denna redogjordes för vilka sanktioner som omfattas av den 
föreslagna regleringen i avsnitt 2. En genomgång av förslaget om spärregle
ring gjordes i avsnitt 3. Föreslagna regler beträffande förundersökning och 
åtal behandlades i avsnitt 4.

I denna artikel, del II, kommenteras förslaget om ny lagstiftning rörande 
följande. I avsnitt 5 behandlas själva domstolsprocessen enligt den nya reg
leringen, dvs. prövningen av den materiella frågan och handläggningen av 
skattetilläggsfrågan i brottmålet. I avsnitt 6 redogörs för frågor om verkstäl
lighet, betalning och anstånd. I avsnitt 7 ges sammanfattande reflektioner 
över förslaget som helhet. I det avlutande avsnittet 8 diskuteras några tänk
bara dubbelbestraffningssituationer som kan komma att bli aktuella fram
över.

5 EN SAMLAD SANKTIONSPRÖVNING I VISSA FALL
En samlad sanktionsprövning, som möjliggör en samtidig prövning av 
både skattetillägg och påföljd för skattebrott, innebär vissa utmaningar 
med hänsyn till att en samordning måste ske av de två processrättsord-
ningar som råder. Det administrativa förfarandet regleras primärt i 
Skatte förfarandelagen (2011:1244), SFL, det straffrättsliga enligt Rätte-
gångsbalken (1942:740), RB. Själva handläggningen av skattetilläggsfrågan 
kommer huvudsakligen att styras av RB, vilket ter sig naturligt eftersom 
det handläggs samtidigt som brottmålet.1

Hur koordineringen av dessa två ordningar ska ske i det nya förfaran-
det regleras i en ny lag, lagen om talan om skattetillägg i vissa fall (LTS). 
Regeringen konstaterar inledningsvis att den uppdelning som har valts i 

1 Prop. 2014/15:131, s. 129 ff.
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det svenska rättssystemet mellan allmän domstol och förvaltningsdom-
stol med skilda processtraditioner är en komplicerande faktor i sam-
manhanget. Detta i sig utgör emellertid inte ett bärande argument mot att 
sammanföra de båda sanktionsprövningarna.2 Det gäller emellertid att 
avgöra vilken processrättsordning som ska vara tillämplig på olika frågor.

En uppdelning har gjorts där den materiella prövningen ska ske i enlig-
het med reglerna i SFL (3 § LTS) emedan den processuella handläggningen 
huvudsakligen får ske enligt RB:s regler (4 § LTS), vilket ter sig naturligt 
eftersom skattetilläggsfrågan handläggs samtidigt som brottmålet.3

Handläggningen av skattetilläggsfrågan kommer emellertid inte till 
fullo att styras av RB. Det nämns t.ex. uttryckligen att tvångsmedel inte 
får användas avseende skattetilläggsfrågan, vilket hänger samman med att 
skattetillägget inte är en brottspåföljd. Ett annat exempel är att frågor om 
verkställighet, betalning och anstånd också fortsättningsvis ska styras av 
SFL, eftersom det inte längre föreligger någon direkt koppling till brott-
målsprocessen när skattetillägget väl har beslutats. LTS innehåller vidare 
olika särregleringar för att hantera vissa frågor. Överklagande ska t.ex. ske 
enligt RB:s regler, förutom i frågan om prövningstillstånd. Här har en sär-
skild regel om prövningstillstånd införts, som ger fri fullföljd i de fall då 
endast skattetilläggsfrågan överklagas (14 § st. 2 LTS).

Eftersom förfarandet involverar båda processrättsordningarna, inne-
bär det att skattetilläggsförfarandet i allmän domstol och förvaltnings-
domstol kommer att skilja sig åt på vissa viktiga punkter, vilket i sin tur 
kan medföra likabehandlingsproblem. Merparten av dessa torde vara 
motiverade och godtagbara, men det kan inte uteslutas att konflikter med 
RF 1:9 och/eller artikel 14 EKMR i kombination med artikel 6 EKMR kan 
komma att aktualiseras.

5.1 Processföremålet
En viktig fråga som kan få betydelse i flera stadier i förfarandet handlar 
om processföremålet. Med den föreslagna ordningen gör sig tre sakbe-
grepp gällande: 1) det konventionsrättsliga vilket kommer till uttryck i 
LTS, det vill säga ”samma felaktighet eller passivitet”, 2) det skatterättsliga 
och 3) det straffrättsliga.

Det konventionsrättsliga sakbegreppet gör sig gällande redan vid till-

2 Prop. 2014/15:131, s. 73.
3 Prop. 2014/15:131, s. 129 ff.
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lämpningen av den s.k. spärregleringen, för vilket redogjordes i avsnitt 3. 
Vägledande för hur saken ska avgränsas enligt LTS är således EKMR, dvs. 
att fråga är om samma felaktighet eller passivitet.4 Detta uttryck ska som 
nämnts ha samma innebörd som det som används i Europadomstolens 
praxis: ”identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt är desamma”. Kritik 
har emellertid riktats mot att detta är svårtillämpat med hänsyn till att det 
inte i alla avseenden är helt klart i vilka fall som samma brott kan anses 
föreligga.5

HD och HFD:s praxis tycks inte heller helt enhetlig beträffande hur det 
konventionsrättsliga sakbegreppet ska uttolkas. Sistnämnda kan hänga 
samman med skillnaderna i de respektive sakbegrepp som används i de 
olika processordningarna och som kan tänkas påverka ”översättningen” 
av det konventionsrättsliga sakbegreppet till skatteområdet. Det straff-
rättsliga sakbegreppet kan förenklat betecknas som ”en deklaration – ett 
brott”.6 Vad beträffar det skatterättsliga sakbegreppet, som grundar sig på 
det civilrättsliga, är detta vanligtvis avgränsat till enskilda frågor som en 
intäkts- eller avdragspost.7

I NJA 2013 s. 502 preciserar HD vad som avses med ”samma faktiska 
omständighet” på skatteområdet: ”Fastän förhållandena kan växla något 
mellan enskilda fall, måste […] skattetillägg och ansvar för skattebrott 
som baserar sig på en och samma deklarationsuppgift [min kursiv.] anses 
grundade på samma faktiska omständigheter, nämligen de konkreta 
handlingar som innebär att en oriktig uppgift lämnas i skattebrottslagens 
respektive skatteförfarandelagens mening.”8 HD konkretiserar i senare 
avgöranden vad som menas med ”en och samma deklarationsuppgift.” 
Till exempel utgör inte ett beslut om skattetillägg beträffande inkomst en 
spärr för åtal för skattebrott om mervärdesskatt.9 Detta motiveras med att 
redovisning av mervärdesskatt är av en annan karaktär än deklaration för 
inkomstskatt och att följderna av oriktigt uppgiftslämnande skiljer sig åt.10

I en dom om resning från HFD 2014, synes emellertid en något an-

4 Prop. 2014/15:131, s. 82.
5 Ekobrottsmyndighetens remissyttrande, 2014-12-19, s. 1.
6 Ekobrottsmyndighetens remissyttrande, 2014-12-19, s. 2.
7 Prop. 1989/90:74, s. 374 ff. För praxis rörande saken i skattetilläggsmål, se t.ex. RÅ 2001 ref. 20; 

RÅ 2004 ref. 144, RÅ 2005 ref. 7; RÅ 2005 ref. 7.
8 NJA 2013 s. 502, p. 39.
9 NJA 2013 s. 1076 och NJA 2014 s. 371.
10 NJA 2013 s. 1076, p. 6.
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norlunda tolkning av ”en och samma deklarationsuppgift” ha gjorts. I 
fallet hade en person påförts skattetillägg på grund av skönstaxering för 
oredovisad lön, vilket inkluderade provisionsersättningar. Denne åtala-
des senare för skattebrott för de oredovisade provisionsersättningarna. 
Resning beviljades endast för den del av skattetillägget som var hänförligt 
till provisionsersättningarna.11 Ekobrottsmyndigheten framhåller i sin 
kommentar till denna dom att denna tolkning av ”en och samma dekla-
rationsuppgift” synes avse ett belopp som utelämnats i deklarationen och 
som kan brytas ned i olika beståndsdelar som var för sig kan anses utgöra 
saken i europarättslig mening.12

Hur ”saken” ska tolkas är av betydelse inte bara på domstolsnivå utan 
även på myndighetsnivå vid tillämpningen av spärregleringen. Det åter-
står att se om uttrycket ”felaktighet eller passivitet” kan komma att med-
föra den enhetlighet avseende avgränsningen av ”saken” i domstolar och 
myndigheter som eftersträvas.

5.2 Förundersökning och åtal
Skattetilläggsfrågan blir enligt propositionen en del av förundersökningen, 
varför det kan bli aktuellt med förhör och liknande åtgärder även beträf-
fande denna (23 kap. RB).13 Således är åklagaren vid delgivning av skälig 
misstanke om skattebrott även skyldig att underrätta den misstänkte om 
att skattetillägg kan komma att tas ut samt om grunderna för detta.14 Om 
åklagaren efter företagen förundersökning beslutar om att väcka åtal för 
brott enligt SBL ska denne också framställa ett yrkande om skattetillägg.

I stämningsansökan ska åklagaren bland annat ange vilken procent-
sats med vilket skattetillägg ska tas ut och på vilket underlag som det ska 
beräknas (6 § LTS).15 Detta betyder att åklagaren på ett helt annat sätt 
än tidigare kommer att behöva fatta självständiga beslut i skattefrågan. I 
skatte brottssammanhang brukar åklagarna normalt inte behöva ta ställ-
ning i skattefrågan eftersom skattebrotten är konstruerade som farebrott. 
Det betyder att det för straffansvar inte krävs att ett skatteundandragande 

11 HFD, Mål 6861-13, dom av den 8 oktober 2014, se Ekobrottmyndighetens remissyttrande, 
2014-12-19, s. 2 f. NJA 2013 s. 1076 och NJA 2014 s. 371.

12 Ekobrottsmyndighetens remissyttrande, 2014-12-19, s. 3.
13 Prop. 2014/15:131, s. 130. Således kan även förundersökningskungörelsen (1947:948) bli till-

lämplig avseende skattetilläggsfrågan.
14 Prop. 2014/15:131, s. 143 ff.
15 Prop. 2014/15:131, s. 145 ff.
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faktiskt har gjorts, utan att fara härför har uppkommit.16 Ekobrottsmyn-
digheten och åklagarmyndigheten har därför uttryckt farhågor för att 
skattefrågan kan komma att uppta alltför mycket tid i förundersökningen 
vilket kan komma i konflikt med de skyndsamhetskrav som föreligger i 
brottmålet, t.ex. om den misstänkte sitter häktad. De förslog därför att 
den nya lagen borde begränsas till situationer där talan om skattetillägg 
kan ske utan väsentlig olägenhet (ventil), vilket emellertid inte anamma-
des av regeringen.17 Regeringen utgår ifrån att beskattningsfrågan i regel 
kommer att vara avgjord hos Skatteverket när frågan om skattetillägg blir 
aktuell hos åklagaren.18

Vad beträffar möjligheterna för åklagaren att ändra åtalet, dvs. till tale
ändring enligt 45:5 st. 3 RB, anges i 7 § LTS att denna omfattar även skatte-
tillägget.19

Olika beslut av åklagaren som innefattar en skuldprövning, såsom 
beslut om åtalsunderlåtelse och strafföreläggande, kan ställa till en del 
problem även med den valda samordningsmodellen. Ett problem i lika-
behandlingshänseende skulle kunna inträffa om åklagaren beslutar om 
åtalsunderlåtelse enligt 20:7 RB för skattebrottet. Det skulle kunna med-
föra att skattetillägget faller bort och det därefter inte finns någon möj-
lighet för Skatteverket att fatta beslut om skattetillägg eftersom en slutlig 
skuldprövning gjorts.20 Möjligheten till åtalsunderlåtelse bör enligt rege-
ringen emellertid inte kunna leda till att talan om skattetillägg inte ge-
nomförs, eftersom åtalsunderlåtelse endast får ske om något väsentligt all-
mänt intresse ej åsidosätts. Regeringen framhåller att om ”åklagaren med-
delar beslut om åtalsunderlåtelse avseende en felaktighet eller passivitet 
som även skulle kunna medföra skattetillägg om åtal väcktes i ärendet, 
skulle till synes lika fall behandlas olika beroende på enskilda omständig-

16 Prop. 2014/15:131, s. 151.
17 Prop. 2014/15:131, s. 146.
18 Prop. 2014/15:131, s. 131, s. 147 ff. På s. 150 ges ett förslag till hur en stämningsansökan kan 

utformas.
19 Prop. 2014/15:131, s. 151 f.
20 Prop. 2014/15:131, s. 154.



822 S K AT T E N Y T T   •   2 0 1 5

heter i ärendet.”21 Någon särskild reglering i detta avseende har därför inte 
bedömts som nödvändig.22

I vissa fall kan åklagaren utfärda ett s.k. strafföreläggande istället för att 
väcka åtal, även om det finns bevis för att ett brott har begåtts (48 kap. RB). 
Förutsättningen för detta är att påföljden inte är högre än böter och/eller 
villkorlig dom (48:5 RB). Det innebär att ett skriftligt meddelande skickas 
hem till den misstänkte enligt vilket denne kan erkänna brottet och godta 
straffet (48:8–9 RB). Ett godkänt strafföreläggande gäller som en laga-
kraftvunnen dom (48:3 RB). Ett beslut om strafföreläggande innebär 
således en slutlig skuldprövning. Här anses nya regler nödvändiga, som 
medför att ett skattetillägg ska kunna omfattas av ett strafföreläggande 
(9–11 §§ LTS).23 I remissvaren har varnats för att om skattetillägget om-
fattas av strafföreläggandet kommer det troligen att leda till att fler skatte-
brott går till åtal, eftersom risken ökar att den enskilde inte godtar straf-
fet.24 Denna uppfattning torde ha fog för sig om skattefrågan är tvistig och 
stora summor står på spel. Å andra sidan kan inte bortses från den enskil-
des intresse av att slippa åtal och rättegång.

5.3 Tvångsåtgärder
Skattetillägget är som bekant inte en brottspåföljd utan en administrativ 
sanktion enligt svensk rätt. Av denna anledning ska utredningsåtgärder 
avseende skattetillägg inte kunna vara grund för frihetsberövande och 
andra tvångsåtgärder enligt 24–28 kap. RB, såsom anhållande, häktning, 
beslag och hemliga tvångsmedel eller husrannsakan.25 Regeringen hänvi-
sar i denna del till de tvångsåtgärder som står till buds i skatteprocessen 
är tillräckliga, t.ex. genomsökning av verksamhetslokaler och omhänder-
tagande av handlingar, för vilka finns regler i 45 kap. SFL.26 Vidare kan 

21 Prop. 2014/15:131, s. 154 m h t departementschefens uttalande i prop. 1984/85:3, Om åtals
underlåtelse, s. 22.

22 Prop. 2014/15:131, s. 152; Reglerna om åtalsunderlåtelse är delvis sammankopplade med 
reglerna om förundersökningsbegränsning i 23:4 a § p. 2. Vad beträffar åklagarens möjlighe-
ter till förundersökningsbegränsning p.g.a. att åtalsunderlåtelse kan antas bli aktuell, utgör 
denna möjlighet inte ett problem i ovannämnda avseende med hänsyn till att beslutet härom 
inte innebär att någon slutlig skuldprövning görs, varför Skatteverket därefter kan besluta om 
skattetillägg, se s. 155.

23 Prop. 2014/15:131, s. 168 ff.
24 Prop. 2014/15:131, s. 168.
25 Prop. 2014/15:131, s. 131–132.
26 Prop. 2014/15:131, s. 131.
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reglerna om kvarstad sägas likna reglerna om betalningssäkring i 46 kap. 
SFL, varför SFL:s regler ska vara tillämpliga och för övrigt inte vara en 
fråga för åklagaren eller de allmänna domstolarna.27 Att samordna kvar-
stad och betalningssäkring har ansetts alltför komplicerat både med hän-
syn till effektiviteten i förfarandet som rättssäkerheten för den enskilde.28

5.4 Domstolsprocessen
Handläggningen av skattetillägget i brottmålet styrs enligt förslaget som 
nämnts av RB.

I processen i den allmänna domstolen kommer RB:s regler angående 
kallelse, delgivning och huvudförhandling vara tillämpliga vad gäller 
handläggningen av skattetilläggsfrågan.29 Ledande principer för proces-
sen i brottmål är bevisomedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen 
(30:2 RB).30 Det innebär en betydande skillnad i förhållande till skatte-
tilläggsprocessen i förvaltningsdomstol som enligt huvudregeln är skrift-
lig och enligt vilken domstolen har ett förhållandevis omfattande utred-
ningsansvar i enlighet med den s.k. officialprincipen (8–9 §§ förvaltnings-
processlagen (1971:291), FPL).31 Rätten i brottmålet har emellertid en 
särskild utredningsskyldighet vid huvudförhandlingen enligt 46:4 st. 2 RB 
att tillse att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att inget 
onödigt dras in i målet.32

Tidsgränserna rörande beslutet om skattetillägg i allmän domstol 
följer brottets preskriptionstid (se de särskilda preskriptionsreglerna i 
14–14 c §§ SBL). Detta torde inte utgöra någon större skillnad jämfört 
med tidigare med hänsyn till de möjligheter som redan idag finns enligt 
66:32 SFL att förlänga fristen för efterbeskattning.33

27 Prop. 2014/15:131, s. 132.
28 Prop. 2014/15:131, s. 133. Det skulle vara knepigt om Skatteverket först ”betalningssäkrar” ett 

belopp, som sedan måste upphöra för att skattetilläggsärendet hamnar hos åklagaren. Innan 
åklagaren hinner besluta om kvarstad finns det en risk för att egendomen undanskaffas i mel-
lanperioden. Om istället både betalningssäkring och kvarstad skulle kunna vara möjligt, finns 
risk för dubbelt ianspråktagande av egendom hos den enskilde. Härvid skulle ytterligare sam-
ordningsregler och spärreglering krävas vilket regeringen inte anser motiverat (se s. 133–134).

29 Prop. 2014/15:131, s. 131.
30 Prop. 2014/15:131, s. 136 f.
31 I remissbehandlingen diskuterades om inte rätten till muntlig förhandling på motsvarande sätt 

borde utökas i skattetilläggsförfarandet i förvaltningsdomstol och om inte 67:37 SFL borde 
ändras i enlighet härmed (prop. 2014/15:131, s. 138).

32 Prop. 2014/15:131, s. 138.
33 Prop. 2014/15:131, s. 160.
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Det kan förekomma skillnader i vilken bevisning som får användas i 
de respektive sanktionsprövningarna, när det t.ex. föreligger en använd
ningsbegränsning rörande ett visst bevisunderlag. Det betyder att det i 
brottmålsprocessen kan komma att finnas underlag som endast får utgöra 
bevisning för att styrka brottmålet.34 Detta kan till exempel vara aktuellt 
vid tillämpningen av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp 
i brottmål, där den information som lämnats ut kan vara villkorad på så 
sätt att den endast kan användas i brottmålet. Regeringen framhåller att 
åklagaren så långt det är möjligt bör söka tillstånd att få använda denna 
information även vad beträffar skattetillägget. I de fall där information på 
grund av detta inte får användas, men som har avgörande betydelse för 
skattetilläggsfrågan, kan åklagaren tvingas att avstå från att föra talan om 
skattetillägg.35

Överklagande av skattetillägg som påförs i enlighet med LTS ska be-
akta RB vad beträffar överklagandefristerna i RB i 14 § st. 1 LTS. Mer kon-
kret innebär det att när en dom om skattetillägg från förvaltningsrätten 
överklagas gäller en frist om två månader som börjar löpa från den dag 
då den som beslutet gäller fick del av det (67:28 SFL), i jämförelse med 
en tingsrättsdom, som måste överklagas inom tre veckor från den dag då 
dom meddelades (51:1 RB). Enhetligheten i processen är här det bärande 
skälet till varför ett avsteg från likabehandlingsprincipen har ansetts mo-
tiverat.36

I hovrätt gäller normalt prövningstillstånd för skattebrottmål. I skatte-
tilläggsprocessen gäller fri fullföljd. För att upprätthålla likabehandlings-
principen i det här avseendet, har regeringen föreslagit en särregel som 
säger att prövningstillstånd inte krävs i hovrätten avseende frågan om 
skattetillägg om denna ensam överklagas dit (14 § st. 2 LTS). Denna ord-
ning kan troligen komma att te sig förvirrande för den enskilde. Flera re-
missinstanser har vidare framfört att den föreslagna regleringen kan få 
till följd att den enskilde avstår från att överklaga ”brottmålsdelen” för att 
istäl let garanteras en prövning av skattetillägget.37

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att prövningstillstånd krävs 
när skattetillägget överklagas tillsammans med brottmålet även av andra 

34 Prop. 2014/15:131, s. 134.
35 Prop. 2014/15:131, s. 135.
36 Prop. 2014/15:131, s. 177.
37 Prop. 2014/15:131, s. 179.
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skäl. En första fråga är om det är effektivt att ha tre prejudikatinstanser 
beträffande skattetilläggen och vad detta innebär för säkerställandet av 
likabehandlingsprincipen. En annan viktig aspekt är att såväl brottmålet 
som skattetillägget kan vara avhängigt av utgången i ett skattemål i för-
valtningsdomstol. Även om det i den allmänna domstolen finns möjlig-
heter till vilandeförklaring och förtursförklaring är det inte säkert att detta 
räcker för att säkerställa skyddet mot materiellt oriktiga domar. De skatte-
rättsliga spörsmålen kan som bekant vara komplicerade och det är därför 
inte sällan som utgången i ett skattemål kan vara osäker, varför fri fullföljd 
till hovrätten torde vara motiverad i detta fall. Med hänsyn till att pröv-
ningstillståndsinstitutet i stor utsträckning präglas av skönsmässighet, får 
det inte heller bortses från den risk som föreligger för att det används som 
arbets- och balansregulator.38

Skatteverket har inte någon egen rätt att överklaga ett beslut eller en 
dom från allmän domstol enligt propositionen. Regeringen framhåller 
emellertid med stöd av 7:5 RB att Skatteverket kan begära omprövning 
hos överåklagaren av ett beslut att inte överklaga en tingsrättsdom som 
fattats av en kammaråklagare.39

5.5 Den materiella prövningen
Prövningen av de materiella frågorna ska styras av SFL. Med beaktande av 
likabehandlingsprincipen framhåller regeringen att det är av vikt att be-
dömningen av ett skattetilläggsärende så långt möjligt ska ske på samma 
sätt oavsett var det prövas.40 Även om det är samma regelverk som gäller 
vid beslut om skattetillägg, torde likformigheten bli en större utmaning än 
tidigare, då antalet beslutsinstanser utökas till att avse inte bara Skattever-
ket, förvaltningsdomstolarna utan också åklagare och allmänna domsto-
lar.

Det föreligger viktiga skillnader mellan de respektive sanktionspröv-
ningarna som ska ingå i den samordnade prövningen. En viktig skillnad 
är att skattetillägget är ett objektivt brott emedan skattebrotten bedöms 

38 Se t.ex. Fast, Katarina, Rättssäkerhet och effektivitet: en omöjlig kombination i den svenska 
skatte processen? – en rapport om förslaget att införa prövningstillstånd i skattemål i kammarrät
ten, Svenskt Näringsliv, Stockholm, mars 2003 s. 113; Simon-Almendal och Nyquist framhåller 
att det utifrån domstolspraxis har visats att ändringsfrekvensen sjunker när prövningstillstånd 
införs samt att risk för materiellt felaktiga domar ökar (SOU 2013:62, s. 524).

39 Prop. 2014/15:131, s. 180.
40 Prop. 2014/15:131, s. 128.
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utifrån den tilltalades oaktsamhet eller uppsåt (subjektiva rekvisit). 
Denna skillnad kan komma att uppfattas som svårbegripliga för den en-
skilde. Det gäller särskilt om domstolen inte finner att den tilltalade kan 
dömas till böter eftersom den inte bedömer att denne varit oaktsam, men 
att denne alltjämt kan påföras skattetillägg.41 Objek tiva brott är emeller-
tid godtagbara, så länge som det finns tillräckliga be frielse grunder.42 I ett 
förfarande med samlad sanktionsprövning kan denna skillnad emellertid 
inte bara vara svår att förklara för den enskilde utan också leda till even-
tuella skillnader rörande tolkningen av befrielsegrunderna beroende på 
om skattetillägget påförs i allmän domstol eller förvaltningsdomstol. Det 
har tidigare föreslagits att skattetillägget bör förses med subjektiva rekvi-
sit, vilket också synes fungera i såväl Norge som Finland.43 Med hänsyn 
till valet av en samlad sanktionsprövning hade det varit lämpligt om även 
denna fråga hade utretts.44

Samordningen av sanktionerna innebär att olika beviskrav kommer att 
gälla vid den sammantagna prövningen. I skattetilläggsfrågan tillämpas 
ett lägre beviskrav (”klart framgår”) medan det i brottmålet ska vara visat 
”utom rimligt tvivel” att den tilltalade är skyldig. Denna ordning står inte 
heller i strid med artikel 6 EKMR, bl.a. beroende på sanktionens statsfi-
nansiella betydelse vilket nyligen bekräftats i målet Lucky Dev.45 Frågan 
om skillnader i beviskrav var emellertid omdiskuterad under utredning-
ens gång och det har ifrågasatts om inte beviskravet borde vara högre i 
skattetilläggsfrågan eftersom denna de facto är en straffrättslig sanktion.46 
Det har vidare påpekats att skillnaderna i beviskrav kan vara svåra att för-
stå för den enskilde, inte minst om denne frikänns.47 Svårigheten att till-
lämpa skilda beviskrav i samma process har också dryftats. Detta sker 
emellertid redan i viss utsträckning i såväl de allmänna domstolarna som i 

41 Detta exempel är hämtat från Justitieombudsmannens remissyttrande 2013-11-14, dnr R 97-
2013.

42 Se t.ex. Janosevic ./. Sverige, ansökan nr 34619/97, dom av den 23 juli 2002, §§ 100–104.
43 SOU 2001:25, s. 228 ff. Se även Särskilt yttrande av Simon-Almendal, SOU 2013:62, s. 521.
44 Se t.ex. Justitieombudsmannens remissyttrande 2013-11-14. Enligt JO medför skillnaden i krav 

på subjektiva rekvisit att förslaget med två sanktioner i samma domstol framstår som mindre 
lämplig.

45 Lucky Dev, § 67.
46 Särskilt yttrande av Leidhammar, SOU 2013:62, s. 515 samt särskilt yttrande av Simon-Almen-

dal och Nyquist, SOU 2013:62, s. 523.
47 Göteborgs tingsrätt framhöll i sitt remissyttrande att denna åtskillnad kan upplevas som märk-

lig eller stötande, remissyttrande av Göteborgs tingsrätt 2013-11-15, dnr 346/TGG 2013.
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förvaltningsdomstolarna.48 Oaktat hur det förhåller sig härmed kan av de 
skäl som ovan nämnts inte anses fullt tillfredsställande att skilda beviskrav 
föreligger även om det inte strider mot mänskliga rättigheter. Å andra 
sidan kan ett högre beviskrav inverka menligt på effektiviteten i skatte-
tillägget. I denna del skulle kanske en internationell jämförelse kunna ge 
idéer om det är möjligt att införa en ordning med högre beviskrav utan att 
sanktionen förlorar sin effektivitet.

En stor utmaning rörande den materiella prövningen är att de all-
männa domstolarna i betydligt större utsträckning än tidigare kommer 
att behöva ta ställning i skatterättsliga frågor. Detta gäller i synnerhet om 
domstolen måste besluta om skattetillägg utan att det finns något beslut 
om skatt. Det betyder att Skatteverket eller förvaltningsdomstolen kan 
komma fram till att underlaget för skattetillägget är betydligt lägre eller 
högre än den allmänna domstolen eller t.o.m. att skäl saknas för att ta ut 
skattetillägg. Några regler för att styra samordningen mellan beslutet om 
skattetillägg och beslutet om skatt föreslås emellertid inte i propositionen. 
Hänvisning görs istället till den möjlighet som finns för den allmänna 
domstolen att vilandeförklara brottmålet i väntan på beslut i skattefrågan 
(15 § SBL) samt till möjligheten att ett skattemål ska handläggas med för-
tur i förvaltningsdomstolen (16 § SBL).49 I en sådan ordning kan det tän-
kas att Skatteverkets utredning får en mycket stor betydelse på ett sätt som 
kan rucka på likställdheten i förfarandet, vilket skulle kunna få konse-
kvenser för efterlevnaden av artikel 6 EKMR. Europadomstolen har emel-
lertid i målet Versini funnit att ett förfarande enligt vilket ett skattebrott-
mål slutligen avgjorts utan att det relaterade skattemålet hade avgjorts 
inte i sig står i strid med artikel 6 EKMR, så länge kontradiktionsprinci-
pen upprätthålls på ett tillfredsställande sätt.50 Såsom förslaget är utfor-
mat torde emellertid detta väl kunna tillgodoses. En annan sak är vad det 
innebär för rättstillämpningen att skattemålet och skattetilläggsmålet inte 

48 Prop. 2014/15:131, s. 137.
49 Prop. 2014/15:131, s. 158.
50 Antoine Versini ./. Frankrike, ansökan nr 11898/5, dom av den 11 maj 2010 (domen finns 

endast på franska och isländska). Målet rörde ett skattebrottmål avseende en hotell- och res-
taurangägare. Det relaterade skattemålet var emellertid fortfarande inte avgjort vid tidpunkten 
för den slutliga domen. Brottmålet avgjordes därför enbart på grundval av den bevisning som 
skatteförvaltningen hade lagt fram, varvid en rapport från en oberoende expert, som hade 
förordnats av förvaltningsdomstolen i skattemålet, inte beaktades i brottmålet. Fråga var om 
principen om parternas likställdhet (equality of arms) därmed hade åsidosatts. Förfarandet 
ansågs inte strida mot artikel 6.



828 S K AT T E N Y T T   •   2 0 1 5

alltid är sammankopplade. Hur stor är risken för att de allmänna dom-
stolarnas avgörande i skattefrågan skiljer sig från det avgörande som kan 
antas avgöras senare i skattemålet i den allmänna förvaltningsdomstolen, 
så att själva underlaget för skattetillägget skiljer sig åt? Det går inte att 
bortse från att risken för likabehandlingsproblem kan öka när antalet in-
blandade instanser ökar.

Det faktum att skattefrågor också ska hanteras i de allmänna domsto-
larna, kan som nämnts, vara svårt att förena med den strävan om ökad 
specialisering i skattemål som föreligger i förvaltningsdomstolarna. 
Denna har bl.a. kommit till uttryck i det betänkande som lämnades av Ut
redningen om utvecklad förvaltningsprocess, SOU 2014:76.51 Regeringen 
anför emellertid att inte heller nämnda utredning påverkar dess bedöm-
ning om införandet av en samlad sanktionsprövning.52

Kompetensfrågan har varit omdiskuterad under utredningens gång, 
eftersom det inte finns någon särskild skattekompetens i de allmänna 
domstolarna. Hur de allmänna domstolarna ska tillföras den skatterätts-
liga kompetens som behövs är något som flera av remissinstanserna har 
uttryckt farhågor för.53 Regeringen hänvisar emellertid till möjligheten 
att använda sig av skatterättslig expertis från förvaltningsdomstol.54 En-
ligt RB finns möjlighet för såväl tingsrätt som hovrätt att förstärka rättens 
sammansättning med en person som är eller har varit lagfaren domare i 
allmän förvaltningsdomstol om det finns behov av särskild fackkunskap 
inom rätten i skatterättsliga frågor. Även om möjligheter finns tycks emel-
lertid någon närmare undersökning av vilka möjligheter som förvalt-
ningsdomstolarna i realiteten har att ”låna ut” domare med skattekompe-
tens inte ha företagits. På sikt torde emellertid dessa möjligheter inte vara 
tillfyllest för att hantera dessa mål.

51 Se ovan, not 8, del I. Det ska tilläggas att specialisering i skattemål tycks vara normen i EU. 
Specialisering i skattemål förekommer på olika sätt, t.ex. genom särskilda skatte- eller finans-
domstolar (t.ex. i Danmark, England, Tyskland, Italien och Spanien) eller genom särskilda av-
delningar på domstolarna (Frankrike, Nederländerna). Härom se t.ex. Fast, Katarina, Nyquist, 
Kerstin, Specialisering i skattemål – för bättre rättssäkerhet och effektivitet i skatteprocessen, 
SkatteNytt 2007, s. 21 ff.; Fast 2003, s. 77–111.

52 Prop. 2014/15:131, s. 73.
53 Prop. 2014/15:131, s. 129.
54 Prop. 2014/15:131, s. 161.
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5.6 Hanteringen av sanktionskumulation
Sanktionskumulation innebär att ett brott förutom en påföljd leder till 
andra negativa effekter, såsom andra rättsliga sanktioner till följd av brot-
tet i form av t.ex. skattetillägg.55 I syfte att tillgodose proportionaliteten 
vid påföljdsbestämningen i straffprocessen finns regler om möjlighet till 
strafflindring på denna grund genom billighetsskälen i 29:5 p. 8 Brottsbal-
ken (1962:700), BrB. Motsvarande regler i skattetilläggsprocessen finns 
för närvarande i en av befrielsegrunderna till 51:1 st. 4 SFL som säger att 
befrielse kan ske helt eller delvis om felaktigheten eller passiviteten även 
har medfört att den som avgiften gäller har fällts till ansvar för brott enligt 
SBL eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 
enligt 36:1 b BrB. Enligt propositionen ska regleringen i 51:1 st. 4 SFL slo-
pas till förmån för billighetsskälen i 29:5 BrB.

En fråga är hur detta kommer att påverka tillämpningen av skattetill-
lägget i de allmänna domstolarna. Tvivel har tidigare uttryckts över att ett 
högt skattetillägg skulle kunna konkurrera med en straffrättslig påföljd, 
varför det finns skäl att se över skattetilläggets nivåer. Regeringen fram-
håller emellertid att de båda sanktionssystemen är utformade med hän-
syn till varandra.56 Om farhågorna besannas står man emellertid inför ett 
mer eller mindre omfattande likabehandlingsproblem.

5.7 Offentlig försvarare och rättegångskostnader
Regeringen föreslår att rätten till offentlig försvarare i brottmålet enligt 
21 kap. RB även ska omfatta frågan om skattetillägg (12 § LTS) när skatte-
tillägg hanteras i den allmänna domstolen.57

Reglerna i 31 kap. RB om rättegångskostnader blir tillämpliga även i 
skattetilläggsfrågan (13 § LTS). Det innebär att den tilltalade, om denne 
döms kan komma att bli skyldig att ersätta staten för de kostnader som 
betalats av allmänna medel i ersättning till försvarare. Enligt huvudregeln 
är den tilltalade inte skyldig att betala mer av kostnaden för försvararen 
än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift enligt rätts-
hjälpslagen (1996:1619) (31:1 st. 3 RB). Beloppet kan sättas ned eller efter-
ges med hänsyn till den tilltalades brottslighet och/eller personliga och 

55 Denna grund för strafflindring anges i 29:5 BrB p. 8, den s.k. ”generalklausulen”, se t.ex. Ågren, 
Jack, Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, Jure förlag, 
Stockholm 2013.

56 Prop. 2014/15:131, s. 139.
57 Prop. 2014/15:131, s. 170. Se t.ex. Särskilt yttrande av Leidhammar, SOU 2013:62, s. 519.
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ekonomiska förhållanden (31:1 st. 4 RB). Frikänns den tilltalade gäller att 
den tilltalade normalt ska får ersättning för sina kostnader enligt 31:2 RB.

Det faktum att den enskilde får rätt till offentlig försvarare och att 
RB:s regler om rättegångskostnader är tillämpliga när skattetillägg hand-
läggs enligt LTS innebär en olikbehandling i förhållande till enskilda vars 
skatte tillägg hanteras i förvaltningsdomstol. Detta motiveras med att in-
tresset av en enhetlig process väger tyngre.58 Om den offentliga försvara-
ren även tar sig an skattetilläggsfrågan kan praktiska svårigheter uppstå 
när kostnaderna ska delas upp mellan brottmålet och skattetilläggsfrågan. 
För domstolen skulle det också innebära att ett separat beslut om ersätt-
ningen i skattetilläggsfrågan måste fattas enligt 43 kap. SFL. Detta kan 
emellertid tänkas föranleda nya diskussioner om möjligheterna till rätts-
hjälp i skatte tilläggsmål i förvaltningsdomstol. Av praxis i såväl HFD som 
Europadomstolen framgår att det inte föreligger någon rätt till rättshjälp 
i skatte tilläggsmål enligt artikel 6.3 c EKMR.59 Om den föreslagna ord-
ningen genomförs har rättighetsnivån i detta avseende emellertid höjts 
för vissa skattetilläggsärenden, vilket kan motivera en motsvarande ”höj-
ning” även beträffande de som handläggs i förvaltningsdomstol.60

6 VERKSTÄLLIGHET, BETALNING OCH ANSTÅND
Frågor om verkställighet av skattetillägget kommer alltjämt att styras av 
SFL, vilket följer av att den omedelbara kopplingen till brottmålsproces-
sen inte längre gäller när skattetillägget väl har beslutats i allmän dom-

58 Prop. 2014/15:131, s. 173.
59 Se t.ex. RÅ 2003 ref. 56, Beträffande Europadomstolens praxis se t.ex. Synnelius och Edsbergs 

Taxi ./. Sverige, ansökan nr 44298/02, beslut av den 17 juni 2008 och Güney ./. Sverige, ansökan 
nr 40768/06, beslut av den 17 juni 2008. I båda fallen konstaterade Europadomstolen att det 
faktum att de respektive företagarna saknade egna medel inte spelade någon roll eftersom 
rättsintresset inte kunde anses kräva att rättshjälp beviljades. Sistnämnda motiverades bland 
annat med att ingen av dem riskerade att berövas friheten. Vidare fästes vikt vid den svenska 
officialprincipen enligt 8 § FPL, att målen inte varit komplicerade samt att näringsidkare i 
allmänhet får bedömas ha tillräckliga personliga resurser för att kunna lägga fram sin sak.

60 Detta torde emellertid kräva ändringar i rättshjälpslagen (1996:1619). Möjligheterna till rätts-
hjälp i skattetilläggsmål enligt denna lag synes mycket begränsade. Enligt 11 § som anger att 
rättshjälp i angelägenheter som rör skatter endast beviljas vid särskilda skäl. Vidare får enligt 
13 § inte rättshjälp beviljas den som är eller varit näringsidkare i en angelägenhet som har upp-
kommit i näringsverksamheten om det inte finns särskilda skäl… En mer extensiv tolkning av 
särskilda skäl skulle möjligen kunna avhjälpa de mer uppseendeväckande fallen av olikbehand-
ling.
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stol.61 Detta förhållande kommer till uttryck i 15 § LTS. Skattetillägget 
kommer därför att vara omedelbart verkställbart så snart tingsrätten har 
meddelat sin dom (68:1 SFL). På samma sätt som tidigare kommer Skat-
teverket att vara ansvarigt för uträkningen av skattetillägget.

Med hänsyn till att det i den föreslagna ordningen kan saknas ett be-
slut om skatt, har Skatteverket inte något slutligt underlag att beräkna 
skattetillägget på. Det ankommer därför på Skatteverket att vidta de verk-
ställighetsåtgärder som krävs för detta. Skatteverket kan härvid behöva ta 
hänsyn till senare inträffade händelser, t.ex. om ett beslut om skatt som 
har betydelse för skattetillägget ändras av Skatteverket eller förvaltnings-
domstol. Någon reglering i detta avseende anses emellertid inte nödvän-
dig.62

I den situationen att ett beslut om skatt fattas eller ändras efter det att 
allmän domstol har beslutat om skattetillägg och detta beslut avsevärt 
skiljer sig från det som legat till grund för skattetillägget, hänvisar rege-
ringen till de möjligheter till resning som står till buds genom 58:2 p. 4 RB.

Regeringens förslag innebär vidare att beslut om anstånd att betala 
skatt även i det nya förfarandet regleras av 63 kap. SFL. I den föreslagna 
ordningen kommer Skatteverket förvisso att ha mindre inblick i ärendet 
i de fall då skattetillägget har beslutats i allmän domstol, men regeringen 
anser att Skatteverket är beslutande myndighet om skatt och kan förvän-
tas analysera domstolens avgörande på ett tillfredsställande sätt.63

Bestämmelsen om automatiskt anstånd enligt 63:7 SFL är inte aktuell 
för de fall som beslutas enligt LTS, eftersom skattetillägget därmed beslu-
tas genom domstols dom. Några konflikter i förhållande till oskuldspre-
sumtionen enligt artikel 6 EKMR föreligger därmed inte.64

Beslut om betalningssäkring av skattetillägget kommer även i fort-
sättningen att beslutas enligt 46 kap. SFL, såsom framgår av 15 § LTS. I 
detta avseende föreligger risker för att betalningssäkringen drar ut på 
tiden, vilket kan medföra risk för kränkning enligt såväl artikel 6 EKMR 
som artikel 1, första tilläggsprotokollet om egendomsskyddet. Vissa re-
missinstanser hade därför lämnat förslag om förturshandläggning. Rege-
ringen finner emellertid inte en sådan särreglering nödvändig utan hän-

61 Prop. 2014/15:131, s. 182.
62 Prop. 2014/15:131, s. 183 f.
63 Prop. 2014/15:131, s. 185.
64 Prop. 2014/15:131, s. 185.
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visas till möjligheten till förtursförklaring i vissa fall i enlighet med lagen 
(2009:1058) om förtursförklaring i domstol.65

7 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER ÖVER 
PROPOSITIONEN

Regeringens förslag synes väl säkerställa efterlevnaden av dubbelbestraff-
ningsförbudet beträffande skattetillägg och skattebrott. Flera av de syn-
punkter som framförts under utredningens gång har beaktats, vilket har 
lett till väsentliga förbättringar i rättssäkerhetshänseende. Däremot är för-
slaget alltjämt komplext och det finns anledning att fästa avseende på Lag-
rådets varnande ord att ”det föreslagna systemet […] kan befaras skapa 
komplikationer av ett slag som bara delvis kan förutses”. Förslaget innebär 
sammanfattningsvis följande:

• Regleringen omfattar skattetillägg och brott enligt SBL. I den mån 
andra dubbelbestraffningssituationer föreligger får dessa hanteras 
i rättstillämpningen. Till exempel omfattas inte tulltillägg och tull-
brott.

• En spärreglering införs för att motverka att en person prövas två 
gånger för samma felaktighet och passivitet avseende skattetillägg 
och skattebrott. Förslaget omfattar såväl avgjorda som pågående 
processer och är därmed mer långtgående än TP7-4 EKMR.

• En avkriminalisering blir i viss omfattning följden om den utvidga-
de åtalsprövningsregeln i 13 § SBL införs. För skatteundandragan-
den under två prisbasbelopp (88 000 kr år 2015) kommer straff-
rättsliga sanktioner inte att komma ifråga annat än i undantagsfall.

• Skattetillägg och skattebrott ska hanteras vid ett och samma tillfäl-
le. En ny lag om talan om skattetillägg i vissa fall (LTS) införs för att 
möjliggöra en samordning av förfarandena i allmän domstol. Åkla-
garen framställer ett yrkande om skattetillägg i samband med åtal 
om skattebrott. Frågan om skattetillägget får därefter avgöras i de 
allmänna domstolarna. Som helhet kommer det nya förfarandet att 
styras av SFL vad avser den materiella prövningen av skattetillägget 
och av RB beträffande handläggningen i brottmålet.

• Det nya förfarandet företer vissa skillnader jämfört med för-
farandet enligt SFL i förvaltningsdomstol, vilka främst har moti-

65 Prop. 2014/15:131, s. 189.
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verats med behovet av en enhetlig process. Överklagandetiden blir 
3 veckor istället för två månader. För skattebrottmål i allmän dom-
stol gäller normalt prövningstillstånd vilket inte är fallet i skatte-
tilläggsmål enligt SFL. Överklagas enbart skattetillägget till hovrätt 
krävs därför inget prövningstillstånd.

• Det nya förfarandet medför att antalet beslutsfattare rörande skatte-
tillägg utökas. Antalet prejudikatsinstanser ökar till tre i vissa fall 
(HD, HFD och hovrätt). Det nya förfarandet får antas bli mer tids-
krävande än den nuvarande ordningen. Det kan medföra konflikter 
med kravet på skälig tid, varför skyndsamhetskravet i myndigheter 
och domstolar blir särskilt viktigt att beakta vid tillämpningen.

• Kravet på skatterättslig kompetens i de allmänna domstolarna 
ökar. Inledningsvis får kompetensförsörjningen huvudsakligen ske 
genom adjunktion av domare eller före detta domare från förvalt-
ningsdomstolarna.

• Verkställighet, betalning och anstånd beträffande skattetillägget 
kommer även i fortsättningen att regleras via SFL.

Genomförs de föreslagna regeländringarna kommer troligen nya änd-
ringar att behöva genomföras tämligen omgående med hänsyn till dess 
komplexitet och det faktum att rättsutvecklingen på dubbelbestraffnings-
området även fortsättningvis får antas vara dynamisk. Det finns skäl att 
befara att LTS är för snäv och att ytterligare dubbelbestraffningssituatio-
ner kan göra sig gällande. Införs straffansvar för juridiska personer, vil-
ket för närvarande utreds, måste även efterlevnaden av principen om ne 
bis in idem i svensk rätt anpassas till detta. Samordningen mellan de båda 
processordningarna får vidare antas generera diverse likabehandlings-
problem, som kanske inte kan anses godtagbara i alla avseenden.

Förslaget kan sägas innebära en tillnärmning mellan de två domstols-
ordningarna. Detta ger anledning att diskutera en framtida sammanslag-
ning av dem parat med en ny processrättslagstiftning. Målsättningen 
framöver bör vara att söka skapa större enhetlighet och samordning bland 
de ”straffprocesser” som för närvarande hanteras parallellt i såväl förvalt-
ningsrättslig som straffrättslig ordning. Denna målsättning skulle bättre 
kunna uppnås genom en och samma domstolsordning. De processrätts-
liga regelverk som finns idag skulle kunna samordnas och moderniseras 
för att skapa ännu bättre förutsättningar för att tillgodose rättssäkerheten 
samt medföra betydande besparingar för det allmänna på sikt.
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För berörda tjänstemän, åklagare, domare och enskilda, som nu när-
mar sig reglerad mark, framträder en svårgenomtränglig om än ej oge-
nomtränglig regelskog. Trots de svårigheter som väntar går färden ändå i 
rätt riktning, mot bättre rättssäkerhet i skattetilläggsförfarandet.

8 REFLEKTIONER OM NÅGRA TÄNKBARA 
DUBBELBESTRAFFNINGSSITUATIONER

Avslutningsvis ska några reflektioner lämnas om några tänkbara dubbel-
bestraffningssituationer som kan bli aktuella framöver.

Tulltillägget omfattades av utredningsdirektiven, men har som nämnts 
i avsnitt 2 utelämnats i propositionen av flera skäl. Ett av dem är det på-
gående arbetet med ett direktiv inom EU angående en unionsrättslig ram 
för tullrättsliga sanktioner och överträdelser i syfte att åstadkomma en 
tillnärmning mellan medlemsstaternas numera diversifierade sanktions-
system för att hantera överträdelser av det EU-rättsliga tullregelverket, 
vilket kan leda till stora förändringar.66 Regeringen framhåller vidare att 
Europadomstolen än så länge inte har konstaterat att tulltillägget utgör ett 
straff enligt EKMR samt att företrädaransvar inte kan bli aktuellt vid tull-
tillägg.67 Regeringen konstaterar emellertid att oaktat om tulltillägget är 
att betrakta som ett straff eller ej, är det mycket få fysiska personer som 
träffas av tulltillägg.

Det torde inte vara någon tvekan om att stora förändringar är förestå-
ende beträffande tullrättsliga sanktioner inom EU, men det finns också 
anledning att anta att de harmoniseringssträvanden som pågår på områ-
det kan låta vänta på sig. Härom vittnar t.ex. det faktum att Riksdagen vid 
en subsidiaritetsgranskning enligt 10:6 RO under våren 2014 har bedömt 
att kommissionens förslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.68 
Till samma slutsats har även andra länders parlament kommit, däribland 
Danmark.

Vad beträffar tulltillägget och EKMR, torde det inte vara nödvändigt 
att invänta praxis från Europadomstolen rörande det svenska tulltillägget 

66 Prop. 2014/15:131, s. 65–66, se vidare KOM(2013) 884, Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner. Förslaget 
innefattar även processuella regler såsom rörande ne bis in idem.

67 Prop. 2014/15:131, s. 66 f.
68 Skatteutskottets utlåtande 2013/14:SkU35, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om 

en unionsrättslig ram för tullsrättsliga överträdelser och sanktioner samt Riksdagens skrivelse 
2013/14:370.
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med hänsyn till att det redan finns flera avgöranden rörande motsvarig-
heter till detta, såsom fallen Mamidakis och Moon.69

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten påpekade i sina re-
missyttranden att frågan om skattetilläggets förhållande till företagsbot 
borde utredas. Företagsbot stadgas i 36:7 BrB och innebär att för de fall 
ett brott har begåtts i utövningen av viss näringsverksamhet och denna 
inte har varit riktad mot näringsidkaren, ska näringsidkaren åläggas före-
tagsbot om denne 1) inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för 
att före bygga brottsligheten eller om 2) brottet har begåtts av en person i 
ledan de ställning eller med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verk-
samheten. En förutsättning är att brottet är av viss svårighetsgrad och att 
det för brottet är föreskrivet strängare straff än böter. Företagsboten utgör 
enligt svensk rätt en särskild rättsverkan av brott70 och kan påföras både 
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och juridiska personer 
(lägst 5000 kr, högst 10 miljoner kr). Denna rättsverkan gäller alla rätts-
områden, även skatteområdet.71 Företagsboten är normalt primär i för-
hållande till det individuella straffansvaret, vilket kan motverka sanktion-
skumulation och därmed förenade dubbelbestraffningseffekter.72 Detta 
gäller i synnerhet när påföljderna drabbar den enskildes privatekonomi 
direkt, såsom vid enskild näringsverksamhet.73 Företagsboten kan således 
vara primär i förhållande till ett skattebrott, men vad som gäller för skatte-

69 Se t.ex. Mamidakis ./. Grekland, ansökan nr 35533/04, dom av den 11 januari 2007. Se även 
Grifhorst ./. Frankrike, ansökan nr 28336/02, dom av den 26 februari 2009; Moon ./. Frankrike, 
ansökan nr 39973/03, dom av den 9 juli 2009. För en kommentar se Fast Lappalainen, Katarina, 
Skattetillägget i stridslinjen – en studie i europeiseringen av svensk skatterätt i Bahr von, Stig, 
Björne, Gunnar, Fast Lappalainen, Katarina, Lodin Sven-Olof (red.) Sveriges skatter 1945 till 
2015 – en Jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år, Jure förlag, Stockholm 2015, s. 129 ff.

70 Prop. 1985/86:23, om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot), s. 18 ff.
71 Företagsbotsinstitutet har funnits i svensk rätt sedan 1986, se prop. 1985/86:23. Reglerna änd-

rades 2006 i syfte att göra denna sanktion mer effektiv, varvid institutet utvidgades och fick sin 
nuvarande utformning. Se prop. 2005/06:59 Företagsbot.

72 I en dom, mål B5960-10, dom av den 3 december 2012, fann emellertid HD mot bakgrund av 
omständigheterna i det aktuella fallet att det individuella straffansvaret skulle gälla framför 
företagsboten.

73 Vid tillkomsten av företagsbotsinstitutet gjordes överväganden rörande dubbelbestraffnings-
effekter då man valde att konstruera företagsboten som en särskild rättsverkan av brott, se 
prop. 1985/86:23, s. 21. För att täcka upp för eventuella dubbelbestraffningseffekter infördes 
även en jämknings- och eftergiftsmöjlighet i 36:10 BrB. Denna ändrades emellertid i samband 
med reformen 2006 (2005/06:59, s. 39) och hänvisning gjordes till att det är tillräckligt att 
eventuella dubbelbestraffningseffekter istället hanteras via billighetsskälen i 29:5 BrB. Se även 
ovan not 71.
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tillägget, som inte utgör en straffrättslig sanktion, är oklart. Enligt den 
analys som företagits av Utredningen om vissa frågor om näringsförbud 
beträffande företagsboten och dess förhållande till EKMR, är det mycket 
som talar för att företagsbot omfattas av artikel 6 EKMR.74 I propositio-
nen anges emellertid att frågan om företagsbot och skattetillägg inte har 
omfattats av direktiven och att Utredningen om rättssäkerhet i skatteför
farandet (RIS-utredningen) inte heller närmare behandlat denna.75 Det 
hade emellertid varit värdefullt om regeringen i detta avseende hade kun-
nat bygga vidare på den analys som gjorts i ovan nämnda utredning.

Företagsboten kan emellertid aktualisera dubbelbestraffning även av-
seende juridiska personer. I en situation där ett aktiebolag påförts skatte-
tillägg och åklagaren därefter i ett brottmål yrkar att samma aktiebolag 
även ska påföras företagsbot för samma felaktighet eller passivitet vad gäl-
ler då? Europakonventionens TP7-4 reglerar inte denna fråga. Icke desto 
mindre kan principen om ne bis in idem också omfatta juridiska perso-
ner, även om skyddsintresset kanske inte betraktas som lika högt som när 
det gäller fysiska personer. I EU-rätten skyddas t.ex. juridiska personer av 
principen om ne bis in idem som allmän rättsprincip, vilket t.ex. framgår 
av EU-domstolens praxis i fallet Toshiba från 2012.76 Att ta ställning till 
hur skyddet mot dubbelbestraffning ter sig för juridiska personer är en 
både aktuell och angelägen fråga, inte minst sedan straffansvar för juri-
diska personer ånyo är aktuell i en ny utredning avseende en översyn av 
regleringen av företagsbotsinstitutet som tillsattes i maj 2015.77 Stadgan-
dena om ne bis in idem i 30:9 och 45:1 RB torde i sådana fall komma att bli 
tillämpliga. Förhoppningsvis kan denna utredning också bringa klarhet 
generellt rörande frågor om företagsbot och dubbelbestraffning eftersom 
denna också har att ta ställning till hur frågor om sanktionskumulation 

74 SOU 2012:84, s. 123. Denna analys företogs i syfte att diskutera potentiella dubbelbestraff-
ningssituationer avseende näringsförbudet.

75 Prop. 2014/15:131, s. 64.
76 Mål C-17/10, Toshiba Corporation m.fl. ./. Tjeckiska konkurrensmyndigheten, dom (stora kam-

maren) av den 14 februari 2012 (överträdelser av konkurrenslagstiftning). Oliver och Bombois 
påpekar att EU-domstolen i målet inte nämner artikel 50 i EU:s rättighetsstadga utan diskute-
rar dubbelbestraffningsproblematiken utifrån den allmänna rättsprincipen om ne bis in idem, 
se Oliver, Peter, Bombois, Thomas, Ne bis in idem en droit européen: un principe à plusieurs 
variantes, Journal de droit européen 2012, s. 270.

77 Dir. 2015:58, Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska 
personer, s. 6 ff. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.
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bör lösas. Dessvärre synes direktiven till denna utredning i denna del en-
dast ta sikte på företagsbotens relation till det individuella straffansvaret.78

Näringsförbud är en annan administrativ sanktion med en påtagligt 
straffrättslig karaktär som kan aktualiseras i samband med såväl skatte-
tillägg som skattebrott. Denna reglering kan vara problematisk i förhål-
lande till den nya reglering avseende skattetillägg och skattebrott som nu 
föreslås. Nyligen infördes en ny lag om näringsförbud (2014:836) och i 
förarbetena till lagen konstaterades att näringsförbudet säkerligen är att 
betrakta som ett straff enligt artikel 6 EKMR, även om någon direkt mot-
svarighet till det svenska näringsförbudet ännu inte prövats av Europa-
domstolen.79 Bland de dubbelbestraffningssituationer som analyserades 
i relation till näringsförbudet fanns såväl skattetillägg som skattebrott.80 
Utredningen om vissa frågor om näringsförbud hade därför föreslagit 
regler om begränsning av möjligheterna att föra talan om näringsförbud 
samt en begränsning av att förlänga ett näringsförbud med utgångspunkt 
i dubbelbestraffningsförbudet.81 I den efterföljande propositionen ute-
lämnades emellertid dessa mot bakgrund av att det för närvarande före-
ligger en snabb utveckling i frågan i rättspraxis och att det sällan torde 
inträffa situationer i processen om näringsförbud där förbudet kan bli ak-
tuellt.82 Oaktat hur det förhåller sig härmed, kan det hållas för troligt att 
ännu en dubbelbestraffningsfara lurar i vassen, vars omfattning ännu inte 
kan förutses.

Avslutningsvis kan konstateras att det föreligger flera tänkbara dubbel-
bestraffningssituationer i förhållande till skattetillägg och skattebrott, som 
inte omfattas av den nya regleringen. Ambitionen framöver bör vara att 
skapa ett system för att förhindra dubbelbestraffning beträffande admi-

78 Dir. 2015:58, s. 9 ff.
79 Prop. 2013/14:215, Ny lag om näringsförbud, s. 49; SOU 2012:84, s. 118 f. Huruvida det norska 

systemet med ”konkurskarantän” i relation till brottslighet omfattande skattetillägg, skattebrott 
och bokföringsbrott utgör dubbelbestraffning enligt TP7-4 har prövats av Europadomstolen 
i Storbråten ./. Norge, ansökan 12277/04, beslut, 1 februari 2007. Europadomstolen fann inte 
att sanktionen var tillräckligt ingripande för att kvalificera inom ”the criminal sphere”., varvid 
någon kränkning av art. 6 och TP74 inte förelåg. I Utredningen (SOU 2012:84) konstatera-
des emellertid att det norska systemet inte är helt jämförbart med det svenska, däribland att 
konkurskarantän endast avser en tid av max 2 år och inte lika omfattande som det svenska 
systemet med näringsförbud. Utgångspunkten för utredningens arbete var därmed att närings-
förbudet är att betrakta som ett straff enligt artikel 6 EKMR.

80 SOU 2012:84, s. 121 och 123.
81 SOU 2012:84, s. 131 ff.
82 Prop. 2013/14:215, s. 53.
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nistrativa sanktioner och påföljd för brott som är komplett, vilket skulle 
motverka onödiga kränkningar av mänskliga rättigheter och inte minst 
en onödig och kostsam hantering i såväl myndigheter som domstolar. 
Fler resningsstormar av det slag som nu förhoppningsvis har bedarrat, 
torde inte vara önskvärda, i den mån de kan undvikas.

Katarina Fast Lappalainen är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms 
universitet.


