
 

  JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
Skattetillägg efter en 
tillämpning av skatteflyktslagen 
- uppgiftsskyldigheten och 
kammarrättspraxis efter RÅ 2010 ref. 51 

Tim von Oelreich 

 

 

Examensarbete i skatterätt, 30 hp 

Examinator: 

Stockholm, Vårterminen 2016 

 



 
ii 

Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna framställning är RÅ 2010 ref. 51 där rättsfigurerna skatteflykts-

lagen och skattetillägg förenas. De huvudsakliga frågorna som har undersökts är vilken följd 

detta förenande har fått för uppgiftsskyldigheten och hur kammarrätterna i praktiken har 

tillämpat liknande fall där skattetillägg varit aktuellt sedan skatteflyktslagen ansetts tillämplig. 

 Det fastslås inledningsvis att utgångspunkten, innan RÅ 2010 ref. 51, i princip har varit att 

skattskyldiga normalt inte har ansetts vara skyldiga att uttryckligen upplysa i sin deklaration 

om att de erhållit en skatteförmån på grund av ett visst förfarande och att syftet med ett visst 

förfarande normalt ska sakna betydelse för frågan om oriktig uppgift lämnats. Frågan om 

detta har ändrats till följd av RÅ 2010 ref. 51 besvaras i huvudsak på följande sätt. 

 Övervägande skäl talar enligt min mening för att uppgiftsskyldigheten inte kan sägas ha 

blivit utvidgad med avseende på vilka uppgifter en skattskyldig måste lämna i sin deklaration. 

Med andra ord uppställs inte någon direkt skyldighet, genom RÅ 2010 ref. 51, som innebär att 

uppgifter som enbart har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning måste lämnas till led-

ning för beskattningen. Däremot måste skattskyldiga, precis som tidigare, upplysa om om-

ständigheter som gör det möjligt för Skatteverket eller domstol att bedöma ett förfarande på 

ett annat sätt enligt IL eller bestämma den verkliga innebörden av vidtagna rättshandlingar på 

ett annat sätt än den skattskyldige. Vidare konstaterar jag dock att uppgiftsskyldigheten kan 

sägas ha blivit utvidgad till följd av avgörandet i en mer indirekt mening. Detta eftersom 

antalet situationer som kan medföra skattetillägg har utvidgats – tidigare ansågs det osäkert 

om skattetillägg kunde utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen. Detta, i kombination 

med att följden av HFD:s avgörande inte är given, bör medföra ytterligare osäkerhet kring 

vilka uppgifter som måste lämnas till ledning för beskattningen. Sammantaget kan dessa 

faktorer sägas innebära att det är svårt att ge något annat råd än att uppgifter – som enbart kan 

vara av betydelse för skatteflyktslagens tillämpning – bör lämnas till ledning för beskatt-

ningen. 

 Beträffande uppgiftsskyldighetens omfattning i praktiken, med beaktande av den empiriska 

undersökningen av kammarrättsavgörandena, kan undersökta mönster sägas rendera i följande 

slutsats. I praktiken handlar det om att lämna så pass mycket information om ett visst förfar-

ande att Skatteverket kan besluta/inte besluta om att omkaraktärisera rättshandlingarna med 

hänvisning till verklig innebörd eller på annat sätt göra en annan bedömning av ett yrkande 

enligt IL. Detta ser ut att gälla trots att beskattningsgrunden till slut är skatteflyktslagen.  
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 Andra mönster som iakttagits med avseende på kammarrättsavgörandena är att samtliga 

undersökta fall uppvisar en tendens att i det närmaste per automatik påföra skattetillägg sedan 

skatteflyktslagen ansetts tillämplig, att motiveringarna i skattetilläggsdelen och därtill anknyt-

ande bevisfrågor redovisas mycket kort samt att en förutsättning för att skatteflyktslagen ska 

medföra skattetillägg på grund av oriktig uppgift är att Skatteverket inledningsvis fattat ett 

felaktigt beskattningsbeslut på en annan grund än skatteflyktslagen. 

 Det konstateras även att ett och samma uppgiftslämnande kan medföra/inte medföra skatte-

tillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen och att en avgörande faktor för detta, i prak-

tiken, är hur Skatteverket inledningsvis väljer att angripa ett förfarande. 

 Även om kammarrätternas avgöranden inte ifrågasätts vad gäller materiellt utfall, konsta-

teras att vägen till resultatet i vissa fall kan ifrågasättas i ljuset av RÅ 2010 ref. 51. Vissa av-

göranden uppvisar i detta avseende en tendens att inte göra en ny bedömning om oriktig 

uppgift föreligger i förhållande till skatteflyktslagen sedan det ursprungliga beskattnings-

beslutet – som låg till grund för det ursprungliga beslutet om skattetillägg – ansetts felaktigt.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Olika typer av skattebrott, skatteplanering och skatteflykt är i allra högsta grad aktuellt i med-

ierapporteringen för närvarande. Vem har undgått avslöjandet av Panama-härvan och Upp-

drag Gransknings reportage om självrättelser? För att komma till bukt med olika varianter av 

skatteanpassade upplägg kan lag (1995:575) mot skatteflykt (”skatteflyktslagen”) i vissa fall 

tillämpas. Tanken är att skatteflyktslagen ska tillämpas på konstlade och skatteanpassade upp-

lägg som visserligen inte strider mot de materiella beskattningsreglerna men som likväl anses 

strida mot syftet med reglerna. 

 Att skattetillägg kan utgå om oriktiga uppgifter lämnas till ledning för beskattningen har 

sedan gammalt varit en sanktion mot olika typer av skatteundandraganden. Samtidigt saknas 

en uttrycklig koppling i lagen som föreskriver att en tillämpning av skatteflyktslagen kan 

medföra skattetillägg.  

 Bestämmelserna om skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244) (”SFL”) och skatte-

flyktslagen har, var för sig, varit föremål för omfattande debatt och kritik. Är skatteflykts-

lagen förenlig med legalitetsprincipen? Skatteflykt eller genomsyn? Är en påförd sanktions-

avgift i form av skattetillägg en anklagelse för brott enligt Europakonventionen? Vad är 

egentligen en oriktig uppgift? Helt klart är att listan på problem och frågetecken som dessa 

rättsfigurer föranlett kan göras lång. Vad händer när dessa komplicerade rättsliga företeelser 

förenas? Det kan i vart fall sägas vara upplagt för oklarheter och problem. 

 HFD har i RÅ 2010 ref. 51 slagit fast att skattskyldiga kan påföras skattetillägg efter att 

beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen. Detta trots att 

Skatteverket ursprungligen beslutat om skattetillägg på en annan rättslig grund än skatte-

flyktslagen. Utgången var på inget sätt given. Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg 

hade tidigare, i separata mål, kommit till motsatta slutsatser i denna fråga. I samma mål be-

kräftade HFD samtidigt sin restriktiva syn när det kommer till att skatterättsligt omkaraktär-

isera rättshandlingar med hänvisning till verklig innebörd. 

 HFD:s avgörande föranleder en rad frågor. Processen inleddes inte med en sedvanlig an-

sökan – från Skatteverket till förvaltningsrätt – om en tillämpning av skatteflyktslagen. Inne-

bär avgörandet att skattetillägg alltid kan påföras efter en tillämpning av skatteflyktslagen 
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eller krävs speciella omständigheter för att detta ska vara möjligt? Vilken roll har Skatteverket 

i denna process? Uppgiftsskyldigheten ansågs vidsträckt redan innan RÅ 2010 ref. 51. Frågan 

är om uppgiftsskyldigheten blivit än mer omfattande. Måste exempelvis Skatteverket kunna 

avgöra om skatteflyktslagen kan bli tillämplig med ledning av de lämnade uppgifterna? Måste 

skattskyldiga upplysa om syftet med ett förfarande i sin deklaration? 

 HFD:s domskäl i skattetilläggsdelen var vidare mycket kortfattade. Bevisbördan för frågan 

om oriktig uppgift har lämnats ligger på Skatteverket och beviskravet är högt ställt. Till saken 

hör även att det finns andra möjligheter till befrielse från skattetillägg. Många av dessa frågor 

besvarades inte uttryckligen av HFD i avgörandet. Samtidigt saknas ett efterföljande avgör-

ande från HFD där saken utvecklas. Med anledning av detta finns det anledning att undersöka 

hur förvaltningsdomstolarna tolkat och tillämpat domen i verkligheten. 

 Som det framgår ovan är ämnet för denna uppsats skattetillägg när beskattningsunderlaget 

fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen. Varför är det viktigt att belysa detta ämne? 

Skattetillägg medför i många fall en straffavgift på mångmiljonbelopp. Samtidigt innebär det 

en anklagelse om brott. När skattetillägget dessutom påförs med stöd av skatteflyktslagen – en 

av de mest svårtillämpade och oförutsägbara lagarna i Sverige – bör företag och privat-

personer kunna ställa krav på förutsägbarhet och ordentliga bevisprövningar. Till saken hör 

också att mängden information som skattskyldiga har tillgång till förmodligen är större än 

någonsin och transaktioner tenderar att bli alltmer komplicerade. I detta informationsmaterial 

måste den skattskyldige vara noggrann med vilken information som ska redovisas till Skatte-

verket för att undgå att påföras skattetillägg. Det är alltså av största vikt att ha kunskap om 

verkningarna av HFD:s avgörande, både i teorin och i praktiken. Det kan även konstateras att 

ämnet är relativt begränsat behandlat i litteraturen och många frågetecken finns. Detta medför 

enligt min mening ytterligare anledning att belysa ämnet.  

 Till sist ska det framhållas att ämnet är förhållandevis komplicerat. Målgruppen för denna 

uppsats är en genomsnittlig läsare av Svensk Skattetidning/Skattenytt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I RÅ 2010 ref. 51 har HFD kommit fram till att det är möjligt, under vissa omständigheter, att 

påföra skattetillägg när beskattningsunderlaget har fastställts med en tillämpning av skatte-

flyktslagen. Av naturliga skäl är således detta avgörande utgångspunkten för den här upp-

satsen. Mina huvudsakliga syften med uppsatsen är att undersöka och redogöra för vissa kon-

sekvenser av HFD:s avgörande i skattetilläggsdelen och hur man i de delarna ska förhålla sig 

till det nya rättsläget. Detta omfattar dels ett försök att lyfta fram ett par problematiska fråge-
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tecken av HFD:s avgörande och dels att undersöka om uppgiftsskyldigheten har blivit mer 

omfattande på grund av domen.  

 Mot bakgrund av ovan angivet syfte har följande frågeställningar utformats: 

 

1. Uppgiftsskyldighetens omfattning: Har uppgiftsskyldigheten blivit mer vidsträckt med 

anledning av RÅ 2010 ref. 51? Måste uppgifter, som enbart har betydelse för skatte-

flyktslagens eventuella tillämpning, lämnas till ledning för beskattningen? 

2. Kammarrättspraxis efter Rå 2010 ref. 51: Går det att se några övergripande mönster 

för när skattetillägg påförs efter en tillämpning av skatteflyktslagen? Om så är fallet, 

hur kan dessa mönster förklaras? 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Ämnesspecifika avgränsningar 

I litteraturen har ett par skribenter uttryckt viss tveksamhet om HFD:s avgörande i skatte-

tilläggsdelen är fortsatt relevant för tolkningen av (den nya) lagtexten som gällt sedan beskatt-

ningsår 2004.1 HFD:s avgörande rörde lagtexten som gällde beskattningsår 2000. Med änd-

ringar i lagtexten avses i detta fall vissa ändringar av bestämmelserna om skattetillägg och 

uppgiftsskyldigheten. Utgångspunkten för den här uppsatsen är att HFD:s avgörande i skatte-

tilläggsdelen är fortsatt relevant och gällande oavsett vilket beskattningsår det handlar om. 

Anledningen till detta kommer att framgå senare i denna framställning (rubrik 4.3). 

 Det ska även framhållas att enbart nationell rätt beaktas i detta arbete. 

1.3.2 Avgränsningar vad gäller skattetillägg 

Skattetillägg kan bli aktuellt på andra grunder än att oriktig uppgift har lämnats. I denna 

uppsats kommer dock enbart skattetillägg vid oriktigt uppgiftslämnande att behandlas.  

1.3.3 Avgränsningar vad gäller skatteflyktslagen och verklig innebörd 

För den som vill ha en djupgående redogörelse för när skatteflyktslagen blir tillämplig i sig 

hänvisar jag till andra arbeten och praxis. Behandlingen av skatteflyktslagen utgår från ett 

skattetilläggsperspektiv i denna framställning. 

 Omkaraktärisering av en transaktion genom hänvisning till dess verkliga civilrättsliga 

innebörd dyker ofta upp, parallellt med skatteflyktslagen, vid frågor om olika typer av skatte-

undandraganden. Eftersom ämnet för denna uppsats är skattetillägg efter en tillämpning av 

                                                
1 Se bland annat Wittkull, SvSkT 2010:6-7 s. 668-670. 



4  

skatteflyktslagen kommer institutet verklig innebörd bara att behandlas översiktligt för att 

förstå bakgrunden till vissa frågor och för att förklara en eventuell utveckling över tid. 

1.3.4 Avgränsningar vad gäller praxis från HFD och avgöranden från 

kammarrätterna 

Tyngdpunkten – i analyserna av praxis från HFD och kammarrättsavgörandena – kommer att 

ligga på skattetilläggsfrågan och dess samband med beskattningsgrunden. De materiella be-

dömningarna beträffande skatteflyktslagens tillämpning eller den verkliga innebörden av 

rättshandlingar kommer bara att behandlas översiktligt och undantagsvis. 

1.4 Metod och material 

I syfte att beskriva vad som är gällande rätt i Del I har den rättsdogmatiska metoden använts. 

Det har också gjorts ett försök att, i ljuset av gällande rätt, förklara vissa mönster som iakt-

tagits med anledning av undersökningen av kammarrättsavgörandena. Praxis från HFD har 

varit av särskild betydelse som rättskälla i allmänhet och i synnerhet RÅ 2010 ref. 51. Skatte-

flyktslagen och SFL har utgjort ramen för denna framställning. Förarbetena till lagarna har 

haft stor betydelse för förståelsen av utvecklingen av lagtexten och praxis på området. Även 

artiklar från främst Skattenytt och Svensk Skattetidning har varit av stor vikt för tolkningen av 

RÅ 2010 ref. 51 och förståelsen för ämnet i allmänhet. 

 Analysen av uppgiftsskyldighetens omfattning har i första hand analyserats med den rätts-

dogmatiska metoden. De slutsatser som framkommit genom denna analys har sedermera rela-

terats till empiriskt belagda företeelser från undersökningen av kammarrättsavgörandena. 

 I Del II har ett stort antal kammarrättsavgöranden undersökts i syfte att kartlägga vissa 

följder av RÅ 2010 ref. 51 i den praktiska rättstillämpningen. Det rör sig alltså, i detta fall, 

inte om någon rättsdogmatiskt metod utan snarare om en empirisk metod. Det är således vikt-

igt att poängtera att jag inte har försökt att fastställa gällande rätt genom denna empiriska 

undersökning. Generella slutsatser som kommer fram genom dessa undersökningar ska alltså 

inte uppfattas som ett uttryck för gällande rätt. I vissa fall används dock slutsatserna från den 

empiriska undersökningen som argument för att rättsläget i praktiken borde uppfattas på ett 

visst sätt.  

 Sammanlagt har 134 kammarrättsavgöranden undersökts. Av dessa har 39 avgöranden 

granskats närmare eftersom det i dessa fall varit fråga om skattetillägg ska påföras efter att 

skatteflyktslagen ansetts tillämplig. Det är dessa 39 fall som ligger till grund för analysen av 

kammarrättsavgörandena i denna framställning.  
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 Syftet med undersökningen har inte varit att uttömmande hitta alla kammarrättsavgör-

anden, efter RÅ 2010 ref. 51, där frågan varit om skattetillägg ska utgå när beskattnings-

underlaget fastställts med tillämpning av skatteflyktslagen. Jag gör således inte anspråk på att 

uttömmande ha redogjort för samtliga fall av denna karaktär. Syftet har istället varit att under-

söka exempel på hur kammarrätterna har avgjort liknande fall i praktiken. En närmare och 

detaljerad redogörelse för hur denna undersökning har gått till och hur bedömningarna gjorts, 

se bilaga 1 och 2 (”Bilaga 1” och ”Bilaga 2”). Bilaga 1 innehåller en redogörelse för hur 

sökningen gått till och hur vissa frågor bedömts och kvalificerats. Bilaga 2 innehåller en tabell 

där resultatet från den närmare undersökningen presenteras översiktligt i varje enskilt fall. 

1.5 Terminologi  

Vad som menas med rättshandlingarnas verkliga civilrättsliga innebörd, skatterättslig om-

karaktärisering och genomsyn kan framstå som något förvirrande. Bruket och definitionen i 

litteraturen av dessa begrepp kan även vara skiftande. Gemensamt för dessa rättsfigurer är 

dock att Skatteverket eller en domstol gör en annan bedömning än den skattskyldige vad 

gäller den verkliga innebörden av dennes rättshandlingar, vilket leder till en omkvalificering 

av rättshandlingarna. Skillnaden mellan begreppen synes i huvudsak vara i vilken utsträck-

ning en sådan omkvalificering är möjlig att göra och på vilka grunder. 

 I denna framställning kommer begreppet rättshandlingars/transaktioners verkliga innebörd 

att användas. Med detta avses rättshandlingars/transaktioners verkliga civilrättsliga innebörd. 

När det är särskilt påkallat görs skillnad på å ena sidan rättshandlingarnas verkliga civilrätts-

liga innebörd och å andra sidan skatterättslig omkaraktärisering.  

 Termerna ”omkvalificering” och ”omkaraktärisering” av rättshandlingarnas verkliga inne-

börd kommer att användas synonymt. 

 I denna framställning används undantagsvis olika benämningar på Skatteverket. I huvud-

sak används givetvis benämningen ”Skatteverket”. I undantagsfall används dock ”skatte-

myndigheterna” när äldre uttalanden från praxis eller förarbeten återges.  

 Tidigare hette Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) Regeringsrätten. I denna framställ-

ning kommer enbart benämningen HFD att användas i den löpande texten, även om ett avgör-

ande är från tiden då HFD hette Regeringsrätten. Detsamma gäller för benämningarna ”läns-

rätt” respektive ”förvaltningsrätt”, där förvaltningsrätt kommer att användas. 
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1.6 Disposition 

Dispositionen i denna framställning är indelad i två delar (”Del I” och ”Del II”). Indelningen 

syftar till att göra en tydlig skillnad mellan å ena sidan beskrivningar och analyser av gällande 

rätt av mer klassisk rättsdogmatisk karaktär (Del I) och å andra sidan den empiriskt betonade 

undersökningen av kammarrättsavgörandena (Del II). Att undersökningen av kammarrätts-

avgörandena kommer sist i ordningen förklaras av att vissa mönster och tendenser i dessa 

avgöranden kommer att tolkas mot bakgrund av vad som framkommit i Del I. Varje särskilt 

avsnitt i de olika delarna inleds med en beskrivning av vad som kommer att avhandlas i av-

snittet.  

 I Del I kommer bestämmelserna om skattetillägg och skatteflyktslagen att beskrivas över-

siktligt och separerat från varandra. Därefter företas en översiktlig redogörelse för RÅ 2010 

ref. 51 där dessa regelverk förenas. Anledningen till att bestämmelserna om skattetillägg och 

skatteflyktslagen presenteras innan RÅ 2010 ref. 51 grundas på antagandet att avgörandet 

bättre kan förstås om regelverket som är relevant för avgörandet först presenteras.  

 Därefter följer en närmare analys av frågan om uppgiftsskyldigheten kan sägas ha blivit 

mer omfattande till följd av RÅ 2010 ref. 51. Denna ordning syftar till att läsaren ska ha den 

översiktliga redogörelsen för RÅ 2010 ref. 51 i färskt minne när den närmare analysen av 

vissa delar av avgörandet görs. I denna analys granskas avgörandet närmare med avseende på 

rättsgrunden för den oriktiga uppgiften. Även relevanta lagtextfrågor, uttalanden i förarbeten 

och tolkningar i litteraturen avseende rättsgrunden för att påföra skattetillägg efter en tillämp-

ning av skatteflyktslagen berörs närmare i detta avsnitt. Anledningen till att dessa olika 

lagtextfrågor, uttalanden i förarbeten och tolkningar i litteraturen inte redogörs för på ett 

tidigare stadium förklaras av att dessa frågor särskilt aktualiseras i samband med en närmare 

analys av avgörandet. 

 Del II innehåller en presentation och analys av den vidtagna kammarrättsundersökningen. I 

denna del undersöks om det går att iaktta några mönster i den praktiska rättstillämpningen, 

vad gäller skattetilläggsfrågan, efter RÅ 2010 ref. 51. 

 Framställningen avrundas till sist med några reflektioner kring ämnet i stort.  
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2 Allmänt om skattetillägg vid oriktig uppgift 

2.1 Inledning 

Varför behövs påföljder vid oriktigt uppgiftslämnande? Det svenska beskattningssystemets 

funktion och legitimitet bygger i stor utsträckning på att skattskyldiga lämnar korrekta upp-

gifter till ledning för beskattningen. Att uppgiftsskyldigheten fullgörs är vidare nödvändigt för 

att beskattningen ska bli rättvis och likformig. Påföljder vid oriktigt uppgiftslämnande behövs 

alltså för att säkerställa att riktiga uppgifter lämnas i tid.2 

 De ursprungliga bestämmelserna om skattetillägg trädde i kraft den 1 januari 1972.3  

Tidigare hade överträdelser mot skattelagstiftningen bestraffats i huvudsak genom straff-

rättsliga påföljder i allmän domstol. De nya reglerna syftade till att skapa en snabbare, mindre 

kostnadskrävande och mer rättvis handläggning av mindre allvarliga skatteförseelser.4 Detta 

skulle ske genom att undanta polisingripanden och domstolsprövningar från de mindre allvar-

liga förseelserna samtidigt som sanktioner skapades för att understryka angelägenheten att 

upprätthålla skattelagstiftningens intentioner. Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna 

om skattetillägg kan följaktligen sägas vara att öka trycket på de skattskyldiga att uppfylla sin 

uppgiftsskyldighet.5 

 Dispositionen i detta avsnitt kommer i huvudsak att följa lagtextens ordningsföljd och 

systematik. Med andra ord kommer det först att redogöras för de allmänna förutsättningarna 

för att skattetillägg vid oriktig uppgift ska kunna utgå. Därefter följer en närmare redogörelse 

för vad som avses med en oriktig uppgift och uppgiftsskyldigheten. Centralt för denna fram-

ställning är oriktiga uppgifter och skatteanpassade transaktioner. Vid dessa typer av transak-

tioner är problemet oftast att uppgifter som ska lämnas till ledning för beskattningen, beträff-

ande bakomliggande händelseförlopp eller uppgifter om transaktionskedjors delar, utelämnas. 

Med andra ord är problemet att komplexa och svårförståeliga händelser, som kan påverka be-

skattningen, inte redovisas fullständigt eller helt utelämnas.6 Med anledning av detta kommer, 

när frågan om vad som avses med en oriktig uppgift behandlas, fokus att ligga på uppgifter 

som typiskt sätt utelämnas eller är ofullständiga. 

                                                
2 Prop. 1971:10 s. 240. 
3 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 192.  
4 Prop. 1971:10 s. 81. 
5 Prop. 1971:10 s. 240.  
6 Simon-Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 132-135. 
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  I detta avsnitt kommer även vissa bevisfrågor beträffande oriktig uppgift och vem som kan 

besluta om skattetillägg som första instans att behandlas. Särskilt frågan om vem som kan 

besluta om skattetillägg har stor betydelse för analysen i Del II.  

2.2 Vissa allmänna förutsättningar för skattetillägg vid oriktig uppgift 

Skattetillägg kan tas ut på skatter som omfattas av SFL. Alla skatter, bortsett från de som 

undantas i 2 kap. 1 § SFL, omfattas av SFL.7  

 Enligt 49 kap. 4 § SFL ska skattetillägg tas ut när den som till ledning för egen beskattning 

på annat sätt än muntligen lämnar oriktig uppgift under förfarandet eller i mål om egen be-

skattning. Kravet på att den oriktiga uppgiften ska vara lämnad till ledning för beskattningen 

innebär bland annat att uppgiften ska avse det aktuella beskattningsärendet. Om exempelvis 

ett visst beskattningsärende rör beslut om slutlig skatt enligt IL och en oriktig uppgift – som 

har betydelse för detta beslut – lämnas i en bilaga till skattedeklarationen (alltså inte inkomst-

deklarationen) har inte oriktig uppgift lämnats till ledning för beskattningen. Uppgiften har i 

det fallet inte lämnats till ledning för beslutet om slutlig skatt utan till ledning för beslutet om 

arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skatteavdrag.8  

 Frågan om oriktig uppgift har lämnats till ledning för beskattningen ska bedömas utifrån 

objektiva grunder. Med andra ord krävs inte att den skattskyldige uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet lämnat den oriktiga uppgiften.9 Detta medför att den skattskyldiges motiv eller 

syfte normalt saknar betydelse för frågan om skattetillägg, på grund av oriktig uppgift, ska ut-

gå. 

 I detta sammanhang är det även på sin plats att framhålla att en förutsättning för att skatte-

tillägg vid oriktig uppgift ska kunna utgå är att det finns ett orsakssamband mellan det orikt-

iga uppgiftslämnandet och undandragen skatt. Detta framgår bland annat av uttalanden i för-

arbetena10 och implicit av reglerna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. SFL. Skatte-

tilläggets storlek beräknas enligt bestämmelserna i 49 kap. 11-14 §§ SFL. Huvudregeln kan 

sägas vara att skattetillägget uppgår till 40 procent av den skatt som den skattskyldige hade 

undgått om den oriktiga uppgiften inte upptäckts. En grundläggande förutsättning för skatte-

                                                
7 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m.: en kommentar, kommentaren till 49 kap. 2 §, (22/2), 
Zeteo. 
8 Prop. 2010/11:165 s. 935-936.  
9 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 771. 
10 Prop. 2002/03:106 s. 159 och prop. 2010/11:165 s. 937. 
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tillägg är följaktligen att det oriktiga uppgiftslämnandet har eller hade direkt påverkan på 

skatteuttaget.11 

 Orsakssambandet mellan oriktig uppgift och undandragen skatt vad gäller skattetillägg är 

en sak. En annan, men ofta nära kopplat sak, är det nödvändiga orsakssambandet mellan 

oriktig uppgift och ett felaktigt beskattningsbeslut som krävs för efterbeskattning enligt 66 

kap. 27 § SFL. Det räcker i det fallet inte med att det föreligger en oriktig uppgift, utan den 

oriktiga uppgiften måste antingen föranlett ett felaktigt beskattningsbeslut eller att inget 

beskattningsbeslut fattats överhuvudtaget. Dessa olika orsakssamband måste således skiljas 

åt.12 

2.3 Vad är en oriktig uppgift? 

2.3.1 Legaldefinitionen av oriktig uppgift 

Enligt 49 kap. 5 § SFL anses en uppgift vara oriktig om det klart framgår att 

1. en lämnad uppgift är felaktig, eller 

2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. 

En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om  

1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör 

tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller 

2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. 

Det kan direkt konstateras att legaldefinitionen inte ger någon djupare ledning om gräns-

dragningen mellan oriktiga och riktiga uppgifter. Praxis på området är alltså av stor vikt. Bak-

grunden till införandet av legaldefinitionen var just svårigheterna att kortfattat definiera be-

greppet.13 Införandet av bestämmelsen avsåg inte i sig att ändra innebörden av vad som tidig-

are ansetts utgöra oriktig uppgift.14 Äldre prejudikat har alltså inte förlorat sin betydelse på 

grund av införandet av definitionen. Begreppet oriktig uppgift har vidare samma innebörd 

oavsett om det rör sig om skattetillägg eller efterbeskattning.15  

 Vissa oriktigheter i form av förtiganden, osanna uppgifter och ofullständiga uppgifter faller 

under legaldefinitionens första stycke som oriktiga uppgifter.16 Oriktiga uppgifter av karak-

tären förtiganden föreligger om en skattskyldig utelämnar upplysningar som denne varit skyl-

                                                
11 Prop. 2010/11:165 s. 937.  
12 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 41. 
13 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 790. 
14 Prop. 2002/03:106. s. 116.  
15 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 114. 
16 Simon-Almendal, SN 2010, s. 648. 
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dig att lämna till ledning för beskattningen. Osanna uppgifter kan exempelvis bestå av 

felaktiga sifferuppgifter. Att bara delvis redovisa de sakomständigheter som har betydelse för 

Skatteverkets beskattningsbeslut kan medföra att oriktig uppgift föreligger. I det fallet rör det 

sig om ofullständiga uppgifter.17 

 Direkt osanna eller felaktiga uppgifter enligt första stycket punkten 1 medför sällan prob-

lem vid bedömningen om en uppgift ska anses som oriktig. Problem uppkommer oftast vid 

bedömningen om en uppgift ska anses som ofullständig eller utelämnad enligt första stycket 

punkten 2. Utgångspunkten för den bedömningen är den skattskyldiges uppgiftsskyldighet.18 I 

linje med detta kommer det under nästa rubrik att närmare redogöras för just utelämnade upp-

gifter och uppgiftsskyldigheten. Med utelämnade uppgifter avses såväl rena förtiganden som 

ofullständigt redovisade sakförhållanden. 

2.3.2 Utelämnade uppgifter och den skattskyldiges uppgiftsskyldighet 

Som ovan konstaterats är uppgiftsskyldighetens omfattning avgörande för bedömningen om 

en uppgift ska anses som ofullständig eller helt utelämnad. 

 Uppgiftsskyldighetens omfattning utgår från de uppgifter som den skattskyldige är skyldig 

att lämna i sin inkomstdeklaration. Syftet med inkomstdeklarationen är bland annat att lämna 

de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna ta ut skatt enligt IL; se 29 kap. 1 § SFL. 

Detaljerade regler om vilka uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen finns i bland 

annat 31 kap. SFL och i 6 kap. 6-16 §§ skatteförfarandeförordning (2011:1261) (”SFF”). I 

deklarationen är många av de mest grundläggande uppgifterna redan förtryckta. Den skatt-

skyldige är dock skyldig att rätta förtryckta uppgifter som är felaktiga.19 

 Av särskilt betydelse för denna framställning är uppgiftsskyldigheten enligt bestämmelsen 

31 kap. 3 § SFL. Enligt denna regel ska den skattskyldige – utöver de i lagtexten direkt 

utpekade uppgifterna – också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att 

kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst. Mot bakgrund av 

det tidigare angivna syftet med inkomstdeklarationen är tolkningen av denna bestämmelse 

beroende av den materiella skattelagstiftningen. Det medför att bestämmelserna om upp-

giftsskyldigheten måste läsas mot bestämmelserna i IL.20 I normala fall handlar det följakt-

ligen om att upplysa om objektivt bestämbara omständigheter som kan vara av betydelse för 

en beskattning enligt IL. Uppgiftsskyldighetens omfattning kan alltså sägas variera och vara 

                                                
17 Simon-Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 115. 
18 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 45-46.  
19 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 46.  
20 Prop. 2010/11:165. s. 818.  
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beroende av den materiella skattelagstiftningen i enskilda fall.21 Detta försvårar givetvis att 

generellt uttala sig om uppgiftsskyldighetens omfattning. Om detta kan dock sägas följande. 

 Den skattskyldige måste åtminstone lämna så pass mycket information att Skatteverket kan 

upptäcka det skatterättsliga problemet.22 Om det finns tveksamheter kring frågor som kan vara 

av betydelse för en riktig beskattning har uppgiftslämnaren en skyldighet att öppet redovisa 

dessa frågor.23 Den skattskyldige ska alltså upplysa om sådana omständigheter som kan med-

föra att Skatteverket gör en annan bedömning av ett visst yrkande eller handlande. Det krävs 

följaktligen att den skattskyldige har mer eller mindre goda kunskaper om gällande materiella 

beskattningsregler.24  

 Även om en uppgiftslämnare har goda kunskaper om gällande regler kan det vara svårt att 

förutse vilka uppgifter som förväntas lämnas. I detta sammanhang kan det konstateras att upp-

giftslämnaren inte får ge intryck av att ha redogjort fullt ut för relevanta omständigheter när 

det i själva verket visar sig att betydelsefulla omständigheter utelämnats. Har däremot den 

skattskyldige redogjort för relevanta omständigheter men felbedömt skattefrågan är det nor-

malt inte fråga om oriktig uppgift.25 Det rör sig då om ett oriktigt yrkande; se rubrik 2.3.3. 

 Av bland annat RÅ 1997 ref. 1 framgår att skattskyldiga även måste upplysa om sådana 

omständigheter som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma transaktioners och rättshand-

lingars verkliga innebörd på ett annat sätt än den skattskyldige. Detta medför att den skatt-

skyldige inte bara förutsätts ha goda kunskaper om skatterättsliga begrepp och regler – denne 

måste även veta vad vissa civilrättsliga begrepp, som återfinns i den materiella skattelagstift-

ningen, har för innebörd. Detta innebär att skattskyldiga kan vara tvungna att upplysa om 

relevanta transaktioner och händelseförlopp vid äventyr av att Skatteverket gör en annan 

bedömning av den verkliga innebörden av bakomliggande rättshandlingar och transaktioner. 

 Hur avgörs om oriktig uppgift har lämnats? Detta går ofta att ta reda på genom att jämföra 

uppgifterna i deklarationen med de verkliga omständigheterna.26 Vid en sådan jämförelse är 

normalt endast omständigheterna som förelåg vid deklarationstillfället relevanta för bedöm-

ningen. Senare inträffade omständigheter omfattas typiskt sett inte av uppgiftsskyldigheten.27 

                                                
21 Rick, SvSkT 2015:10 s. 852. 
22 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 114. Se även RÅ 2003 ref. 4. 
23 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
24 Prop. 1977/78:136 s.154.  
25 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m.: en kommentar, kommentaren till 49 kap. 5 §, (23/2), 
Zeteo. 
26 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 788.  
27 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 114. 
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2.3.3 Skillnaden mellan oriktig uppgift och ett yrkande som inte kan godtas skatte-

mässigt 

Om omständigheterna som ligger till grund för ett yrkande är felaktiga, ofullständiga, miss-

visande eller helt utelämnade föreligger oriktig uppgift. Om däremot yrkandet i sig inte kan 

godtas skattemässigt men omständigheterna till grund för yrkandet är korrekta, fullständiga 

och öppet redovisade föreligger inte oriktig uppgift. Oavsett hur orimligt ett yrkande är rent 

skattemässigt föreligger alltså inte oriktig uppgift så länge den skattskyldige har redovisat, 

korrekt och öppet, alla relevanta uppgifter till grund för yrkandet.28 Det kan alltså konstateras 

att enbart ett oriktigt yrkande inte automatiskt medför att oriktig uppgift föreligger. Ett orikt-

igt yrkande kan dock givetvis vara förenat med ofullständiga uppgifter vilket medför att orikt-

ig uppgift föreligger.29 

 Gränsdragningen mellan å ena sidan oriktig uppgift i sak och å andra sidan enbart ett 

oriktigt yrkande kan dock vara mycket svårbedömd. Vägledande för den bedömningen är en-

ligt HFD om det oriktiga yrkandet, i sig, typiskt sett innefattar ett påstående i sak som inte 

stämmer överens med de verkliga förhållandena. Om så är fallet ska yrkandet behandlas som 

en oriktig uppgift. Risken för vilseledande av Skatteverket är följaktligen viktig att beakta vid 

gränsdragningen mellan oriktigt yrkande och oriktig uppgift.30 

2.3.4 När är en uppgift inte oriktig? 

Enligt 49 kap. 5 § andra stycket punkten 1 SFL framgår att en uppgift inte är oriktig om den 

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

för ett riktigt beslut. Bestämmelsen tar sikte på uppgifter som visserligen inte är fullständiga 

eller korrekta i sig men som, tillsammans med övriga lämnade uppgifter i deklarationen och 

bilagor till deklarationen, utgör ett tillräckligt underlag för att ett korrekt beslut om slutlig 

skatt ska kunna fattas.31 I RÅ 2006 ref. 18 hade en skattskyldig felaktigt tagit upp ersättning i 

inkomstslaget kapital när ersättningen borde fördelats mellan kapital och tjänst. Uppgifts-

lämnaren hade dock lämnat sådana uppgifter om de verkliga omständigheterna att en fördel-

ning mellan inkomstslagen hade kunnat göras av Skatteverket. Oriktig uppgift ansågs inte ha 

lämnats.  

 Det ovan nämnda avgörandet kan även ses som ett exempel på ett oriktigt yrkande som 

inte samtidigt innebär att oriktig uppgift föreligger (se ovan 2.3.3). 

                                                
28 Simon-Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 117-120.  
29 Andersson & Bokelund Svensson, Skatteförfarandet – praktisk genomgång av skatteförfarandelagen, s. 227. 
30 RÅ 1981 1:25.  
31 Prop. 2002/03:106 s. 117.  
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 I vissa fall kan även Skatteverkets utredningsskyldighet aktiveras. Enligt 49 kap. 5 § andra 

stycket punkten 2 SFL ska nämligen en uppgift inte anses som oriktig om uppgiften uppenbart 

inte kan läggas till grund för ett beslut. Vad innebär kravet på ”uppenbart” i detta fall? 

 I förarbetena förklaras att vissa uppgifter kan vara så ofullständiga eller oriktiga att ett 

riktigt beslut om slutlig skatt inte kan fattas men samtidigt så anmärkningsvärda att Skatte-

verket har en skyldighet att utreda förhållandet närmare.32 I litteraturen har det uttryckts att ut-

redningsskyldigheten aktualiseras om det framgår klart att uppgifterna är ofullständiga.33 

2.3.5 Bevisbördan och beviskravet för oriktig uppgift 

Vem har bevisbördan för att oriktig uppgift föreligger? Bevisbördan för att oriktig uppgift har 

lämnats ligger Skatteverket. Skatteverket ska alltså visa att oriktig uppgift har lämnats till 

ledning för beskattningen.34 Detta har motiverats av rättssäkerhetsskäl; skattetillägg kan uppgå 

till mycket stora belopp. Det rör sig ofta om väsentlig större summor än böter i ett straff-

förfarande.35 

 Enligt Leidhammar har dock den skattskyldige bevisbördan för åberopade rättsfakta om  

1. dessa rättsfakta inte åberopats under den ordinarie beskattningsprocessen och 

2. ett fastställande av dessa rättsfakta skulle medföra att oriktig uppgift inte föreligger.36 

Denna ordning, vad gäller skattetillägg vid oriktig uppgift, kan jämföras med bevisbördans 

placering i det ordinarie beskattningsförfarandet. I det ordinarie beskattningsförfarandet rör-

ande intäkter och kostnader kan bevisbördans placering variera mellan Skatteverket och den 

skattskyldige. Vilken part som ska bära bevisbördan har utvecklats i praxis mot bakgrund av 

vem som har lättast att lägga fram bevisning. Huvudregeln i detta avseende brukar anses vara 

att Skatteverket har bevisbördan för intäktssidan och den skattskyldige för kostnadssidan.37 

 Hur starka måste bevisen vara för att oriktig uppgift ska anses visad? Enligt 49 kap. 5 § 

första stycket SFL anses en uppgift vara oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är 

felaktig eller att en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Be-

viskravet för oriktig uppgift är alltså ”klart framgå”. Tidigare uttrycktes beviskravet som 

”befinns”. Den språkliga ändringen av beviskravet syftade inte till att höja beviskravet utan 

gjordes för att förtydliga beviskravet. Det tidigare beviskravet ansågs nämligen som omodern 

och svårbegriplig. När det talas om olika typer av beviskrav brukar sannolikhetsskalan ”an-

                                                
32 Prop. 2002/03:106 s. 233.  
33 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 115. 
34 Prop. 2002/03:106 s. 51.  
35 Simon-Almendal, SvSkT 2010:1 s. 15. 
36 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 349. 
37 Simon-Almendal, SvSkT 2010:1 s. 13. 
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tagligt”, ”sannolikt”, ”visat/styrkt” och ”uppenbart” användas. Enligt Leidhammar och Alm-

gren motsvaras beviskravet ”klart framgå” av ”visat/styrkt” på denna skala.38 

  Vad gäller intäkter och kostnader i det ordinarie beskattningsförfarandet är inte bevis-

kravet lika högt ställt. Beviskravet i dessa fall brukar anses vara sannolikt.39 Att beviskravet är 

högre ställt för oriktig uppgift vid skattetillägg och efterbeskattning än beviskravet för intäkter 

och kostnader vid den ordinarie beskattningen framgår vidare av bland annat HFD 2012 ref. 

69 I. 

 I brottmål är beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Eftersom skattetillägg i mycket hög grad 

påminner om straffrättsliga sanktioner hade det inte varit förvånande om beviskravet för orik-

tig uppgift vid skattetillägg varit detsamma som i brottmål. Frågan diskuterades i SOU 

2001:25 där den utredande kommittén ansåg att beviskravet för skattetillägg vid oriktig upp-

gift borde höjas till ställt utom rimligt tvivel.40 Regeringen ansåg dock inte att det fanns anled-

ning att höja beviskravet.41  

2.4  Undantag och befrielse från skattetillägg 

Även om det kan konstateras att oriktig uppgift föreligger finns det fall då skattetillägg ändå 

inte får tas ut. Exempel på sådana situationer är enligt 49 kap. 10–10b §§ SFL om uppgiften 

kunnat rättas av Skatteverket med ledning av tillgängliga avstämningsuppgifter inom ett år 

från utgången av det aktuella beskattningsåret eller om den skattskyldige på eget initiativ rätt-

at den felaktiga uppgiften. Inte heller får skattetillägg tas ut om det oriktiga uppgiftslämnandet 

medfört ett obetydligt skatteundandragande. 

 Trots att oriktig uppgift föreligger och ett påförande av skattetillägg inte hindras av 

bestämmelserna om när skattetillägg inte får tas ut, kan det föreligga skäl till befrielse från 

skattetillägg enligt 51 kap. 1 § SFL. Befrielse, helt eller delvis, enligt denna bestämmelse kan 

ske om det anses oskäligt att ta ut skattetillägg i det enskilda fallet. Befrielse kan även ske om 

felaktigheten kan anses som ursäktlig. Exempelvis kan befrielse bli aktuellt om felaktigheten 

eller passiviteten berott på att den skattskyldige felbedömt en ”svår skatterättslig fråga”. 

Denna bestämmelse tar i viss mån hänsyn till subjektiva rekvisit. I vanliga fall utgår dock, 

som konstaterats ovan, skattetillägg enbart på objektiva grunder.42 

                                                
38 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m.: en kommentar, kommentaren till 49 kap. 5 §, (4/3), 
Zeteo. 
39 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 780. Se även SOU 2013:62 s. 516. 
40 SOU 2001:25 s. 226-228. 
41 Prop. 2002/03:106 s. 119. 
42 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 794-795. 
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2.5 Beslut om skattetillägg som första instans 

2.5.1 Vem kan besluta om skattetillägg som första instans? 

Gällande rätt innebär att Skatteverket normalt beslutar om skattetillägg som första instans och 

att förvaltningsrätten saknar möjlighet att som första instans besluta om skattetillägg. Det är 

helt enkelt inte processuellt möjligt att förvaltningsrätten beslutar om skattetillägg som första 

instans.43 

 Utgångspunkten är nämligen att Skatteverket fattar beslut enligt SFL om inte något annat 

är särskilt föreskrivet. Det framgår av uttalanden i förarbeten 44 och allmänna principer inom 

skatteprocessen.45 Det har sedan länge ankommit på Skatteverket att som första instans be-

sluta om skattetillägg.46 Detta kan lätt förstås mot bakgrund av att syftet med införandet av 

bestämmelserna om skattetillägg var att avlasta polis och domstolsväsendet. Avlastningen be-

stod i att ”skattemyndigheterna”, idag Skatteverket, skulle hantera vissa typer av överträdelser 

mot beskattningsreglerna.47 

 I prop. 2002/03:106 övervägdes om Skatteverket fortsättningsvis skulle vara första instans 

att besluta om skattetillägg eller om en annan ordning borde införas. Regeringen kom fram till 

att Skatteverket fortsättningsvis skulle besluta om skattetillägg som första instans.48 

 Enligt 52 kap. 7 § SFL kan skattetillägg bli aktuellt om oriktig uppgift lämnats i ett 

skattemål i allmän förvaltningsdomstol. Även i ett sådant fall ska Skatteverket som första in-

stans fatta beslut om skattetillägg sedan domen vunnit laga kraft.49  

 Vad särskilt gäller mål där förvaltningsrätten beslutar som första instans kan följande säg-

as. För att förvaltningsrätten ska vara behörig att pröva ett sådant mål krävs att det finns ut-

tryckligt stöd i specialförfattning. En allmän bestämmelse om en generell möjlighet att direkt 

väcka talan i förvaltningsrätten har inte övervägts av lagstiftaren. En möjlighet att på så sätt 

kringå myndigheternas beslutskompetens skulle åsidosätta den förvaltningsprocessuella in-

stansordningsprincipen.50 

 I denna kontext ska det tilläggas – i förtydligande syfte – att genom införandet av lag 

(2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall, kan allmän domstol, efter yrkande av åklag-

                                                
43 Se Simon-Almendal, SN 2010, s. 647 och Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m.: en 
kommentar, kommentaren till 49 kap. 5 §, (28/2), Zeteo. 
44 Prop. 2010/11:165. s. 912.  
45 Jmf. Kammarrätten i Göteborg dom 2010-04-26, mål nr 6783-09 och 6788-09.  
46 Prop. 1989/90:74 s. 409. 
47 Se ovan under 2.1.  
48 Prop. 2002/03:106 s. 109.  
49 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 67.  
50 Södergren, Vem dömer i gråzonen?, s. 297-304. 
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are, fatta beslut om skattetillägg som första instans i vissa fall.51 Enligt lagens 1 § är detta 

möjligt när en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl skattetillägg enligt SFL 

som för skattebrott enligt skattebrottslagen (1971:69). Eftersom denna framställning handlar 

om skattetillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen torde denna lag sakna direkt betyd-

else – allmän domstol kan ju inte tillämpa skatteflyktslagen – det kan bara allmän förvalt-

ningsdomstol göra. 

2.5.2 Kort om tidsfristerna för ett beslut om skattetillägg 

Ett beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift ska enligt 52 kap. 3 § SFL meddelas 

senast under det andra året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. I 

samband med ett efterbeskattningsbeslut får dock skattetillägg påföras vilket leder till att 

skattetillägg ofta kan utgå efter den tvååriga tidsfristen som gäller enligt 52 kap. 3 § SFL; se 

52 kap. 5 § SFL. Detta har att göra med att ett beslut om efterbeskattningen generellt sett kan 

göras inom en sexårsfrist. I 52 kap. 6-7 §§ SFL finns även bestämmelser om när en oriktig 

uppgift som lämnats i ett omprövningsärende eller i ett mål om beskattning kan föranleda ett 

beslut om skattetillägg. 

2.6 Sammanfattning av särskilt viktiga aspekter för den fortsatta fram-

ställningen 

En allmän förutsättning för att skattetillägg vid oriktig uppgift ska kunna påföras är att det 

finns ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och ett skatteundandragande. Vidare 

ska frågan om oriktig uppgift lämnats bedömas utifrån objektiva grunder. Detta medför att 

den skattskyldiges motiv eller syfte med att lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter 

normalt ska sakna betydelse för bedömningen om oriktig uppgift har lämnats.  

 Viktigt att ta med sig – vad gäller frågan om vad som är en oriktig uppgift på grund av ute-

lämnade eller ofullständiga uppgifter – är att denna bedömning ytterst utgår från den skatt-

skyldiges uppgiftsskyldighet. Den skattskyldiges uppgiftsskyldighet är i sin tur beroende av 

den materiella skattelagstiftning som gäller i enskilda fall. Detta medför att den skattskyldige 

kan ställas inför mycket svåra avvägningar beträffande vilka uppgifter som behöver lämnas i 

ett enskilt fall. Om det finns tveksamheter kring frågor som kan vara av betydelse för en riktig 

beskattning har uppgiftslämnaren en skyldighet att öppet redovisa dessa frågor. Skattskyldiga 

har i linje med detta en plikt att upplysa om omständigheter som kan medföra att Skatteverket 

gör en annan civilrättslig bedömning av rättshandlingar och transaktioner som ligger till grund 

                                                
51 Prop. 2014/15:131 s. 1.  
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för ett yrkande i deklarationen. I detta sammanhang är det även på sin plats att förtydliga att 

ett yrkande som inte kan godtas skattemässigt inte per automatik medför att en oriktig uppgift 

har lämnats. 

 Även om en uppgift, vid en första anblick, framstår som oriktig finns det fall där en sådan 

uppgift ändå inte ska anses som oriktig. Ett exempel på en sådan situation är fall där Skatte-

verkets utredningsskyldighet aktualiseras. 

 Bevisbördan för att oriktig uppgift har lämnats till ledning för beskattningen ligger på 

Skatteverket och beviskravet är ”klart framgå”. 

 Trots att en oriktig uppgift kan styrkas finns det fall då skattetillägg ändå inte får tas ut och 

situationer där befrielse från skattetillägg på grund av oriktig uppgift kan medges. Exempelvis 

kan befrielse medges, helt eller delvis, om det rör sig om en svår skatterättslig fråga. 

 Gällande rätt innebär att Skatteverket normalt fattar beslut om skattetillägg som första in-

stans och att förvaltningsrätten är processuellt förhindrade att göra detta. 
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3 Transaktioners verkliga innebörd och skatteflykts-

lagen 

3.1 Inledning 

Vad menas med skatteflykt? I motiven till skatteflyktslagen har skatteflykt allmänt definierats 

som: 

 

”[E]tt kringgående av skatteregler med hjälp av mer eller mindre invecklade konstruk-

tioner varigenom den skattskyldige väljer ett annat förfarande än det direkt och närmast 

till hands liggande för att uppnå ett visst resultat och komma förbi en skatteregel som 

normalt skulle ha tillämpats.”52 

 

Enligt Teresa Simon-Almendal (i fortsättningen ”Simon-Almendal”) är det numera enbart 

berättigat att tala om skatteflykt då en eller flera rättshandlingar kan sortera under skatte-

flyktslagens generalklausul.53 Den senare uppfattningen av begreppet skatteflykt kommer fort-

sättningsvis att användas i denna framställning. 

 I rättstillämpningen har inte enbart skatteflyktslagen använts som metod för att angripa 

skatteanpassade transaktioner och rättshandlingar. Ibland hänvisar Skatteverket och domstolar 

till rättshandlingars och transaktioners verkliga innebörd för att underkänna vissa förfaranden 

på civilrättslig grund.54 En förutsättning för att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas är att 

rättshandlingars civilrättsliga innebörd inte kan angripas.55 Avsnittet kommer mot denna bak-

grund att inledas med en översiktlig redogörelse för fastställande av transaktioners och rätts-

handlingars verkliga innebörd. Därefter följer en redogörelse för skatteflyktslagens be-

stämmelser. Denna del inleds med en beskrivning av generalklausulen (2 § skatteflyktslagen) 

samt en kort redogörelse för skatteflyktslagens tillämpningsområde och rättsföljd. Redo-

görelsen för skatteflyktslagen avslutas med några processuella aspekter och en kortare be-

skrivning av syftet med skatteflyktslagens existens. 

 Avsnittet avslutas med en sammanfattning av särskilt viktiga skillnader mellan skatte-

flyktslagen och institutet verklig innebörd. 

                                                
52 Prop. 1996/96:170 s. 11.  
53 Simon-Almendal, SvSkT 2011:4 s. 322.  
54 Leidhammar & Lindkvist, Bevisprövning i mål om genomsyn, s. 14.  
55 Se mer om detta under redogörelsen för skatteflyktslagens tillämpningsområde.  
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3.2 Kort om fastställande av rättshandlingars och transaktioners verkliga 

innebörd 

Den skatterättsliga lagstiftningen bygger i stor utsträckning på begrepp och termer som hämt-

ar sin betydelse från civilrätten. Exempel på sådana begrepp är gåva och aktiebolag. Detta har 

lett till att skattskyldiga sett en möjlighet att manipulera vissa rättshandlingar för att på olika 

sätt minska sin skattebörda. Detta kan bland annat ske genom att företa skentransaktioner eller 

genom att benämna rättshandlingar på ett oriktigt sätt.  

 Med anledning av detta har HFD utvecklat en praxis som gör det möjligt att omkaraktär-

isera vissa rättshandlingar med hänvisning till rättshandlingarnas verkliga civilrättsliga inne-

börd.56 I litteraturen har HFD:s tillvägagångssätt, vad gäller fastställande av transaktioners och 

rättshandlingars civilrättsligt verkliga innebörd, beskrivits på följande sätt. Först bestäms 

rättshandlingarnas civilrättsliga innebörd, därefter kopplas de skatterättsliga verkningarna till 

den.57 Det ska också tilläggas att syftet med de vidtagna rättshandlingarna inte har betydelse 

för bedömningen av rättshandlingarnas verkliga civilrättsliga innebörd; se RÅ 2004 ref. 27.  

 Utöver denna typ av omkaraktärisering på civilrättslig grund har det i rättstillämpning dock 

förekommit en form av skatterättslig omkaraktärisering av rättshandlingar. Kännetecknande 

för denna variant av omkvalificering har tidigare varit att man tagit hänsyn till den skatte-

förmån eller den verkliga ekonomiska innebörden som uppkommit genom en eller flera rätts-

handlingar och i den mån detta ogillats, har rättshandlingarna omkaraktäriserats.58 

 Mot bakgrund av senare praxis från HFD, bland annat RÅ 2004 ref. 27 och avgörandet 

som är centralt för denna framställning – RÅ 2010 ref. 51 – bör någon skatterättslig omkarak-

tärisering av rättshandlingar inte anses vara möjlig. I sådana fall ska istället en prövning mot 

skatteflyktslagen göras. 

3.3 Skatteflyktslagen 

3.3.1 Generalklausulen, tillämpningsområde och rättsföljd 

När föreligger skatteflykt enligt generalklausulen (2 § skatteflyktslagen)? Enligt 2 § skatte-

flyktslagen ska, vid fastställande av beskattningsunderlaget, hänsyn inte tas till en rätts-

handling om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett för-

farande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 
                                                
56 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 728-733. 
57 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 737. 
58 Simon-Almendal, SN 2010 s. 650. 
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2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshand-

lingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande 

skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstift-

ningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 

bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. 

Vad som menas med en ”väsentlig” skatteförmån enligt punkten 1 är inte helt klart. Att det 

borde röra sig om en betydligt större skatteförmån än några tusen kronor framgår dock av 

motiven till lagen.59 

 Särskilt intressant att notera är att skatteförmånen enligt punkten 3 ska ha utgjort det över-

vägande skälet för förfarandet. Ett visst förfarande som leder till en skatteförmån behöver inte 

enbart ha gjorts på grund av skattemässiga skäl. Ett förfarande som visserligen leder till en 

skatteförmån kan också ha genomförts, helt eller delvis, av exempelvis affärsmässiga eller 

organisatoriska skäl – det vill säga icke-skattemässiga skäl. Vi har alltså enbart de skatte-

mässiga skälen i den ena vågskålen, och alla andra skäl i den andra vågskålen. Hur görs denna 

bedömning? Enligt denna bestämmelse ska den skattskyldiges avsikter och syfte med förfar-

andet bedömas. Bestämmelsen ger alltså intryck av att utgå från subjektiva bedömnings-

element.60 Frågan om det övervägande skälet varit skattemässigt eller icke-skattemässigt ska 

dock, enligt uttalanden i förarbetena till lagen, grundas på en objektiv bedömning av samtliga 

omständigheter.61 

 Det är framförallt punkten 4 som medfört flest frågor och praxis från domstolarna. När det 

kommer till att fastställa lagstiftningens syfte är det i första hand lagtextens ordalydelse som 

ska tolkas. Detta förhindrar dock inte att förarbeten används för att klargöra vad syftet med 

lagtexten är.62  

 Vad gäller generalklausulen, betraktat i sin helhet, ska det även konstateras att rekvisiten 

inte ger något direkt uttryck för att någon oriktig uppgift måste ha lämnats för att general-

klausulen ska bli tillämplig.63 

 Tillämpningsområdet för skatteflyktslagen framgår av 1 § skatteflyktslagen. Enligt denna 

bestämmelse gäller skatteflyktslagen vid fastställande av underlag för att ta ut statlig och 

                                                
59 Prop. 1996/97:170 s. 45. 
60 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 739-741. 
61 Prop. 1996/97:170 s. 44. 
62 Prop. 1996/97:170 s. 40.  
63 Simon-Almendal, SN 2010 s. 645-647. 
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kommunal inkomstskatt. Detta ska dock inte förstås som att enbart kringgåenden av be-

stämmelser om fastställande av kommunal och statlig inkomstskatt omfattas av skatteflykts-

lagen. Även kringgåenden eller utnyttjanden av andra skattebestämmelser omfattas av skatte-

flyktslagen i den mån kringgåendet påverkar den skattskyldiges inkomstbeskattning.64 I detta 

sammanhang ska det även framhållas att skatteflyktslagen är subsidiär i förhållande till den 

ordinarie beskattningen enligt IL.65 Detta framgår av bland annat RÅ 2004 ref. 52 I och HFD 

2012 ref. 20. En prövning mot det ordinarie regelverket måste följaktligen alltid göras först, 

innan det kan bli fråga om att pröva skatteflyktslagen. Ett förfarande som medför en tillämp-

ning av skatteflyktslagen ska alltså vara oantastligt enligt vanliga materiella beskattnings-

regler.  

 Om förutsättningarna för att tillämpa skatteflyktslagen är uppfyllda kan rättsföljden fast-

ställas genom tre olika metoder enligt 3 § skatteflyktslagen.  

1. Beslut om fastställande av beskattningsunderlaget fattas som om rättshandlingen inte 

företagits. 

2. Om istället förfarandet framstår, med hänsyn till det ekonomiska resultatet och bortsett 

från skatteförmånen, som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande 

förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det för-

farandet. 

3. Om de ovan nämnda grunderna för beslutet om fastställande av beskattningsunderlaget 

inte går att tillämpa eller framstår som oskäliga, ska underlaget för att ta ut skatt istället 

uppskattas till ett skäligt belopp. 

3.3.2 Processuella aspekter  

En huvudprincip inom skatterätten är att Skatteverket fattar beskattningsbeslut som första 

instans (se ovan rubrik 2.5.1). Enligt 4 § första stycket skatteflyktslagen prövas skatteflykts-

lagens tillämplighet av förvaltningsrätten efter framställan från Skatteverket. I fortsättningen 

används ordet ansökan istället för framställan. Vad har motiverat avsteg från den tidigare 

nämnda huvudprincipen i detta fall?  

 I prop. 1980/81:17 motiverades detta av att skatteflyktsfrågor till sin natur ofta är så svåra 

att prövningen redan från början borde ske under domstolsmässiga former. Avsteget motiver-

ades alltså huvudsakligen av rättssäkerhetsskäl.66 I prop.1996/97:170 var frågan åter på bordet 

och det övervägdes att flytta beslutskompetensen från domstol till skattemyndigheterna. I 

                                                
64 Prop. 1996/97:170 s. 46.  
65 Holstad, m.fl. SvSkT 2014:4 s. 314-315.  
66 Prop. 1980/81:17 s. 35.  
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samma proposition föreslogs en reformering av generalklausulen. Den osäkerhet som remiss-

instanserna uttryckt mot förslaget till reformering av generalklausulen medförde dock att 

Regeringen inte ansåg att det var lämpligt att flytta ner beslutskompetensen till skattemyndig-

heterna förrän praxis hade vuxit fram avseende den reformerade generalklausulen. Den då-

varande ordningen behölls alltså och kvarstår än idag.67 

  Enligt andra stycket föreskrivs att tidpunkten för ansökan om skatteflyktslagens tillämp-

ning ska göras inom de tidsfrister som anges för efterbeskattning i 66 kap. 27, 29-34 §§ SFL. 

Enligt 66 kap. 27 § SFL framgår bland annat att efterbeskattning kan ske om oriktig uppgift 

har lämnats. Hänvisningen till efterbeskattningsreglerna kan ge intryck av att oriktig uppgift 

är ett krav för att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas. Så är emellertid inte fallet. Av lag-

textens ordalydelse, praxis och uttalanden i förarbeten framgår det med tydlighet att oriktig 

uppgift inte är ett krav för att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas.68 Hänvisningen till regler-

na om efterbeskattning tar således sikte på inom vilka tidsfrister som en ansökan om tillämp-

ning av skatteflyktslagen kan göras. En tillämpning av skatteflyktslagen kan alltså påkallas 

inom sex år efter utgången av det aktuella beskattningsåret. 

3.3.3 Varför finns skatteflyktslagen? – Syfte och bakgrund 

Den första skatteflyktslagen trädde i kraft den 1 januari 1981. Åtgärder mot skatteflykt hade 

dock långt innan dess diskuterats men inte föranlett någon lag mot skatteflykt. Efter den första 

skatteflyktslagens införande var lagen föremål för ändringar, översyner och reformer. Lagen 

hann till och med upphävas och återinföras innan den fick sin slutliga utformning genom 

införandet av en reformerad skatteflyktslag år 1998. Sedan den 1 januari 1998 har alltså 

skatteflyktslagen gällt i sin nuvarande utformning med undantag från ett fåtal förändringar.69 

 Hur hanterades skatteflykt innan införandet av den första skatteflyktslagen? Tidigare in-

fördes specialförfattningar som riktades mot särskilda kringgåendetransaktioner. Problemet 

med detta ansågs dels vara att även specialförfattningar kunde kringgås genom att ändra delar 

av upplägget och dels att lagstiftaren enbart i efterhand kunde reagera mot ett visst förfarande. 

Att kräva att lagstiftaren i den ordinarie lagstiftningsprocessen skulle kunna förutse alla tänk-

bara möjligheter att kringgå lagen ansågs inte heller rimligt. Dåvarande system mot skatte-

flykt betraktades alltså som otillräckligt.70 

 Behovet av en skatteflyktslag har motiverats huvudsakligen av följande skäl: 

                                                
67 Prop. 1996/97:170 s. 48-49. 
68 Prop. 1989/90:74 s. 468-469. Se även RÅ 2003 ref. 92 och HFD 2013 ref. 85. 
69 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 25-26.  
70 Prop. 1980/81:17 s. 12-13.  
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1. Den grundläggande principen om likformig och rättvis tillämpning av skattelagstift-

ningen äventyras om vissa individer, genom olika skatteflyktsförfaranden, tillåts lägga 

över en del av sin skattebörda på andra skattebetalare. 

2. Det allmänna förtroendet för beskattningssystemet hotas genom vetskapen om att vis-

sa individer kan undanhålla stora summor från beskattning. 

3. Tidigare metoder mot skatteflyktsförfaranden fungerade inte.71 

4. Det antogs att mycket stora belopp undanhölls från beskattning genom olika skatte-

flyktsförfaranden.72 

Argument mot ett införande av skatteflyktslagen har i huvudsak varit av rättssäkerhets-

karaktär. Skattskyldiga ska på förhand kunna förutse vad som är tillåtet och otillåtet, vilka 

inkomster som föranleder beskattning och vilka kostnadsavdrag som får göras.73 Skatteflykts-

lagen som verktyg för det allmänna gentemot den enskilde har vidare ifrågasatts ur ett rätts-

samhällsperspektiv.74 

 Det huvudsakliga syftet med skatteflyktslagen är alltså att förhindra olika kringgåendeför-

faranden av den materiella beskattningslagstiftningen.75  

 Slutligen kan det konstateras att syftet med skatteflyktslagen inte är att kriminalisera 

skatteflyktsförfaranden. Det som avsetts är istället att göra skatteflyktsförfaranden verknings-

lösa. Detta sker genom att beskattningen fastställs med bortseende från det konstlade transak-

tionsförfarandet.76 

3.4 Sammanfattning – särskilt om viktiga skillnader mellan en tillämpning 

av skatteflyktslagen respektive institutet verklig innebörd 

Förfaranden som präglas av befarade skatteflyktsförsök eller oriktiga benämningar av rätts-

handlingar kan vara svåra att direkt upptäcka för Skatteverket. Detta kan medföra att ett ur-

sprungligt beslut om slutlig skatt i vissa fall måste omprövas till nackdel för den skattskyldige 

(efterbeskattning). En efterbeskattningsvis tillämpning av skatteflyktslagen som görs inom 

föreskriven tid kräver inte att oriktig uppgift föreligger. Däremot kräver ofta efterbeskattning 

med hänvisning till rättshandlingarnas verkliga innebörd att oriktig uppgift föreligger enligt 

66 kap. 27 § punkterna 1a–b SFL. I det senare fallet fastställs inte beskattningsunderlaget med 

                                                
71 Prop. 1980/81:17 s. 11 och prop. 1996/97:170 s. 33-34.  
72 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 20.  
73 Ds B 1978:6 s. 68-69. 
74 Prop. 1996/97:170 s. 15. 
75 Ds B 1978:6 s. 75.  
76 Ds B 1978:6 s. 60-61.  
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en tillämpning av skatteflyktslagen, utan grundas på en beskattning enligt ordinarie materiella 

beskattningsregler, företrädesvis IL. 

 Som tidigare framkommit i detta avsnitt skiljer sig en tillämpning av skatteflyktslagen och 

institutet verklig innebörd, enligt min mening, på framförallt två centrala sätt utöver det ovan 

anförda. Frågan om en skatteförmån uppstått och den skattskyldiges avsikt med att benämna 

en rättshandling på ett visst sätt ska sakna betydelse för den civilrättsliga bedömningen av 

rättshandlingarnas verkliga innebörd. Dessa förhållanden utgör dock – tvärtom – avgörande 

förutsättningar för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig. På omvänt sätt torde omständig-

heter, som behövs för att bedöma en rättshandlings civilrättsliga innebörd, inte nödvändigtvis 

vara av betydelse för en tillämpning av skatteflyktslagen. Olika fakta och omständigheter kan 

således vara av varierande betydelse för en tillämpning skatteflyktslagen å ena sidan, och för 

rättsinstitutet verklig innebörd å andra sidan. 

 Dessa centrala skillnader i materiellt tillämpningshänseende kan vara bra att lägga på 

minnet inför den senare analysen av uppgiftsskyldigheten och kammarrättsavgörandena.  
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4  Skatteflykt och skattetillägg på grund av oriktig 

uppgift – RÅ 2010 ref. 51 

4.1 Inledning 

Varken skatteflyktslagen eller SFL innehåller en bestämmelse som uttryckligen reglerar för-

hållandet att skattetillägg vid oriktig uppgift kan utgå när beskattningsunderlaget fastställts 

med en tillämpning av skatteflyktslagen. Det finns däremot inte heller någon uttrycklig be-

stämmelse som utesluter att skattetillägg kan utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen om 

uppgifterna som lämnats till ledning för beskattningen är oriktiga.77 

 I RÅ 2010 ref. 51 har HFD kommit fram till att bestämmelserna om skattetillägg och 

skatteflyktslagen inte förhindrar att skattetillägg i vissa fall kan utgå när beskattningsunder-

laget fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen. 

 Vad är det viktiga i detta avgörande? I denna framställning är avgörandet i skattetilläggs-

delen särskilt centralt. Uppmärksamheten kommer följaktligen riktas mot vad HFD kommit 

fram till i den delen. Kopplingen mellan beskattningsgrund och påfört skattetillägg har dock 

betydelse med avseende på vilka uppgifter som bör vara relevanta att lämna till ledning för 

beskattningen. Med anledning av detta kommer det först att redogöras för vilken beskatt-

ningsgrund som instanserna funnit tillämplig i målet och därefter kommer bedömningarna i 

skattetilläggsdelen att redovisas. Därefter kommenteras frågan – som väckts av vissa författ-

are i litteraturen – om avgörandet är fortsatt relevant mot bakgrund av vissa lagtextförändring-

ar. Avslutningsvis sammanfattas innebörden av HFD:s avgörande och vissa frågetecken lyfts 

fram. En närmare analys av vissa delar av HFD:s avgörande kommer att göras i avsnitt 5. 

4.2 RÅ 2010 ref. 51 

4.2.1 Vad handlade målet om? 

I förevarande fall hade en skattskyldig, genom en serie av transaktioner, placerat sitt ägande 

av ett aktiebolag inom ramen för en utländsk kapitalförsäkring. Det rörde sig alltså om en 

form av kapitalförsäkringsupplägg.78 Syftet med upplägg av denna karaktär är att undvika att 

inkomstskatt, på utdelning och kapitalvinst, tas ut enligt reglerna om kvalificerade andelar i 

fåmansföretag. I detta fall gjordes det, något förenklat och översiktligt beskrivet, genom att ett 
                                                
77 Jmf. Simon-Almendal, SN 2010 s. 656. 
78 Se mer om hur skatteverket ser på dessa upplägg: ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag”, version 2012-
06-28. http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323744.html?date=2006-12-28&q=Kapitalförsäkring  
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utländskt bolag med anknytning till den skattskyldiges kapitalförsäkring stod som formell 

ägare till det aktiebolag som den skattskyldige arbetade och var ensam styrelseledamot i.  

 När aktiebolaget, som den skattskyldige varit verksam i, avyttrades menade Skatteverket 

att den skattskyldige skulle anses vara den verkliga ägaren av bolaget och således beskattas 

för den kapitalvinst som uppkom genom försäljningen med hänvisning till att de genomförda 

rättshandlingarna hade en annan verklig innebörd. Skattetillägg påfördes även på grund av 

oriktig uppgift. 

 Frågan i detta fall var i första hand om den skattskyldige kunde inkomstbeskattas för den 

vinst som uppkom vid försäljningen av aktiebolaget och i så fall på vilken beskattningsgrund. 

Det var även fråga om den skattskyldige hade lämnat oriktig uppgift till ledning för beskatt-

ningen och om skattetillägg i så fall kunde påföras.  

4.2.2 Beskattningsgrunden – verklig innebörd eller skatteflyktslagen? 

Samtliga instanser kom fram till att den skattskyldige kunde inkomstbeskattas för den vinst 

som uppkom genom försäljningen av aktiebolaget – men på olika grunder. 

 Förvaltningsrätten ansåg att rättshandlingarna inte kunde ges någon annan verklig innebörd 

än de som angivits av den skattskyldige. Däremot menade förvaltningsrätten att skatteflykts-

lagen var tillämplig på förfarandet.  

 Kammarrätten ansåg att det inflytande och den kontroll som den skattskyldige haft över 

aktiebolaget, händelseförloppen och transaktionerna medförde att han haft den verkliga kon-

trollen över aktiebolaget och dess resultat. Kammarrätten uteslöt att huvudsyftet med transak-

tionerna varit ett annat än att de genererade vinstmedlen i bolaget skulle tillfalla den skatt-

skyldige genom kapitalförsäkringen. Den skattskyldige beskattades alltså med hänvisning till 

rättshandlingarnas verkliga innebörd. 

 HFD ansåg att utredningen i målet inte gav tillräckligt stöd för slutsatsen att rättshandling-

arnas verkliga innebörd varit en annan än det som handlingarna formellt gav uttryck för. Den 

skattskyldige kunde alltså inte beskattas med hänvisning till rättshandlingarnas verkliga inne-

börd. 

 HFD kom dock fram till att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet. Detta medförde 

att den skattskyldige skulle beskattas som om han själv ägt och sålt aktierna i aktiebolaget. 

4.2.3 Skattetillägg på grund av oriktig uppgift? 

Samtliga instanser ansåg att det fanns grund för skattetillägg trots att olika bedömningar gjor-

des avseende beskattningsgrunden. 



28  

 Förvaltningsrätten konstaterade att den skattskyldiges underlåtenhet att redovisa inkomst-

erna från försäljningen, eller i alla fall upplysa Skatteverket om att hans kapitalförsäkring 

indirekt ökat i värde på grund av försäljningen, medförde att oriktig uppgift förelåg. Skatte-

tillägg påfördes på grund av oriktig uppgift.  

 Kammarrätten konstaterade helt kort att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift genom att 

inte lämna tillräckliga uppgifter i sin deklaration och att grund för efterbeskattning således 

fanns. I skattetilläggsfrågan gjorde kammarrätten samma bedömning som Skatteverket och 

förvaltningsrätten.  

 HFD fann att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift och att grund för skattetillägg fanns. 

HFD:s motivering i skattetilläggsdelen var relativt kort men är viktig för denna framställning. 

Mot den bakgrunden återges motiveringen ordagrant nedan. 

 

”G.H. har i en bilaga till sin självdeklaration under rubriken bankmedel, ränta och till-

gång endast uppgett ”Quaestus” som tillgång med ett värde på 89 458 kr. Uppgifterna är 

substanslösa och kan inte ligga till grund för taxeringen. Genom att i sin självdeklaration 

inte redovisa relevant information för en riktig bedömning av aktuella transaktioner har 

G.H. lämnat oriktig uppgift. Det finns därför grund för påförande av skattetillägg. Det 

förhållandet att taxeringen skett med stöd av skatteflyktslagen, dvs. på en annan rättslig 

grund än den som Skatteverket har tillämpat, föranleder ingen annan bedömning. Skäl för 

befrielse från skattetillägget har inte kommit fram.” 

 

Nedan följer en översiktlig bild över de olika instanserna bedömning avseende beskattnings-

grunden och skattetillägget. 

 

SKV FR KR HFD 

Efterbeskattning – 
rättshandlingarnas 
verkliga innebörd  

Beslut om skattetillägg 

Efterbeskattning – 
rättshandlingarnas 
verkliga innebörd  

 

Fastställer skattetillägg 

Nytt 
andrahandsyrkande=skatte

flyktslagen 

Efterbeskattning – 
rättshandlingarnas 
verkliga innebörd  

 

Fastställer skattetillägg 

Skatteflyktslagen 

Efterbeskattning – 
rättshandlingarnas 
verkliga innebörd  

 

Fastställer skattetillägg 

Skatteflyktslagen 
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4.3 Är HFD:s avgörande i skattetilläggsdelen fortsatt relevant?  

I målet rörde det sig om beskattningsår 2000 och de bestämmelser som då torde varit rele-

vanta har en annan utformning och ordalydelse idag.  

 Enligt 5 kap. 1 § taxeringslag (1990:324) respektive 2 kap. 3 § lagen (1990:325) om själv-

deklaration och kontrolluppgifter gällde följande för det aktuella beskattningsåret 2000:  

 

”Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 

oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut.” 

 

”Var och en bör, utöver vad som framgår av deklarationsformulären, meddela de ytter-

ligare upplysningar som kan vara av betydelse för egen taxering.” 

 

Det ska poängteras att legaldefinitionen för oriktig uppgift vid denna tidpunkt inte hade 

införts. Vidare är ordalydelsen av den allmänna uppgiftsskyldigheten en annan nu än den var 

då. Enligt bland annat Wittkull medför detta en viss tveksamhet om betydelsen av HFD:s av-

görande för beskattningsår från och med 2004 och framåt.79 Vad var det som förändrades från 

och med 2004? Vid denna tidpunkt blev legaldefinitionen av oriktig uppgift gällande. Denna 

bestämmelse och bestämmelsen om uppgiftsskyldigheten lyder, i relevanta delar, idag på följ-

ande sätt enligt 49 kap. 5 § första stycket SFL respektive 31 kap. 3 SFL: 

 

”En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att  

1. en lämnad uppgift är felaktig, eller 

2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.” 

 

”Den som är deklarationsskyldig ska också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket 

behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande 

inkomst.” 

 

Wittkull menar att den intressanta skillnaden är att legaldefinitionen fastslår att en utelämnad 

uppgift måste avse en uppgift som den skattskyldige varit skyldig att lämna. Kopplingen till 

uppgiftsskyldigheten framgår således direkt av lagtexten. Uppgiftsskyldighetens yttersta om-

fattning regleras i 31 kap. 3 SFL (se ovan). Lydelsen av denna bestämmelse överfördes från 3 

kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter till SFL och medförde 
                                                
79 Wittkull, SvSkT 2010:6-7 s. 668-670. Se även Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av 
skatteflyktslagen, s. 100-101.  
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bara redaktionella förändringar. För att skattetillägg ska kunna påföras vid utelämnade upp-

gifter måste uppgifterna avse omständigheter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga be-

slut om slutlig skatt. Wittkull menar att eftersom Skatteverket inte kan fatta beslut om slutlig 

skatt med stöd av skatteflyktslagen omfattas alltså inte uppgiftsskyldigheten av uppgifter som 

Skatteverket behöver för att kunna göra en ansökan om skatteflyktslagens tillämpning till för-

valtningsrätten. Wittkull anser att det på grund av detta kan ifrågasättas om HFD:s avgörande 

är fortsatt relevant.80 

 Detta resonemang är på inget sätt ologiskt. Enligt min mening fäster dock Wittkull av-

görande vikt vid kopplingen mellan legaldefinitionen och bestämmelsen om uppgiftsskyldig-

heten. Detta får anses följa av att han menar att rättsläget förändrats i och med införandet av 

legaldefinitionen, inte införandet av den ändrade lydelsen av uppgiftsskyldighetsbestämmel-

sen. Som tidigare framgått syftade dock införandet av legaldefinitionen inte till att ändra 

något i sak, utan enbart att tydliggöra vad som avses med en oriktig uppgift enligt gällande 

rätt. Kopplingen fanns således redan vid tidpunkten för beskattningsåret 2000, om än inte 

uttryckligen i lagen.  

 Enligt min mening borde således frågan snarare vara om införandet av den ändrade lyd-

elsen i uppgiftsskyldighetsbestämmelsen förändrar rättsläget. Tidigare gällde att skattskyldiga 

bör lämna övriga uppgifter som kan vara av betydelse för egen taxering (se ovan). Den änd-

rade lydelsen som trädde i kraft år 2002 stipulerade istället att uppgifter som skattemyndig-

heten behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensions-

grundande inkomst ska lämnas. Det kan utifrån lagtextens ordalydelse argumenteras för att 

uppgifter om skatteflyktslagens tillämpning kan vara av betydelse för egen taxering men inte 

för möjligheterna för Skatteverket att fatta beslut om beskattningen. Av förarbetena till lagen 

framgår inte att någon innehållsmässig skillnad, beträffande vilka uppgifter som ska lämnas 

och till vilket syfte, var avsedd. Snarare förtydligades denna bestämmelses betydelse för upp-

giftsskyldigheten genom att ordet ”bör” ersattes med ”ska”.81 

 Till saken hör också att kammarrätterna i en mängd fall (se avsnitt 6) åberopat RÅ 2010 

ref. 51 även om det rört sig om senare beskattningsår än 2003. Även om dessa avgöranden 

inte är av prejudikatvärde kan detta i viss mån peka mot att HFD:s avgörande alltjämt är rele-

vant eftersom HFD inte tagit upp frågan på nytt. Sammanfattningsvis kan det alltså konstat-

eras att övervägande skäl talar starkt för att HFD:s avgörande är fortsatt relevant och att lag-

textens ordalydelse idag kan ligga till grund för en analys av HFD:s avgörande. 

                                                
80 Wittkull, SvSkT 2010:6-7 s. 668-670. 
81 Prop. 2001/02:25 s. 162-163.  
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4.4 Sammanfattning av innebörden av HFD:s avgörande och vissa fråge-

tecken 

För det första slår HFD fast att en omkvalificering inte kan göras av rättshandlingar som 

formellt och civilrättsligt är vad de utger sig för att vara. En civilrättsligt oantastlig handling 

ska således inte omkaraktäriseras enbart på grund av att den skattskyldige erhållit en skatte-

förmån. Att någon skatterättslig omkaraktärisering inte ska göras är dock inte något helt nytt 

från HFD utan detta synsätt har framgått av tidigare avgöranden; se bland annat RÅ 2004 ref. 

27 och RÅ 2008 not. 169. För det andra innebär HFD:s dom att skattetillägg kan påföras när 

beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen. Ett prejudikat med 

den direkta innebörden saknades innan detta avgörande.82 

 Vissa frågetecken har dock uppstått med anledning av domen i denna del. HFD uppger 

visserligen vilka upplysningar som lämnats i deklarationen. Det framgår emellertid inte vilka 

uppgifter som G.H borde lämnat till ledning för beskattningen. Vad är ”relevant informa-

tion”? Det framgår bara att de lämnade uppgifterna inte är tillräckliga och att relevant inform-

ation utelämnats. Frågan är på vilken rättsgrund denna information borde lämnats? Det är inte 

heller tydligt hur bevisprövningen skett i förevarande fall. För det första anges inte bevistemat 

för den oriktiga uppgiften. Vilken typ av oriktig uppgift ska bevisas? För det andra förs inget 

resonemang kring bevisbördans placering eller vilket beviskrav som gäller.83 Det är vidare 

intressant att notera att HFD inte redogör för hur och varför det är möjligt att påföra skatte-

tillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen när Skatteverket initialt beslutade om skatte-

tillägg efter att beskattningsunderlaget fastställts på en annan grund än skatteflyktslagen. Är 

det verkligen helt självklart? Det kan även noteras att HFD inte behandlar frågan om befrielse 

från skattetillägg på grund av det skulle kunnat röra sig om en ”svår skatterättslig fråga”. Det 

bör dock inte nödvändigtvis betyda att befrielse på en sådan grund aldrig skulle kunna vara 

möjlig i ett annat fall där omständigheterna eller processföringen är annorlunda.84  

 Med anledning av dessa frågetecken kan det vara intressant att undersöka om uppgifts-

skyldigheten har blivit mer omfattande till följd av avgörandet och hur kammarrätterna be-

dömt andra fall där det varit fråga om skattetillägg sedan skatteflyktslagen ansetts tillämplig. 

Detta kommer att göras i de följande avsnitten.  

                                                
82 Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 506 och Simon-Almendal, SN 2010, s. 655. 
83 Simon-Almendal, SN 2010 s. 654.  
84 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 101. 
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5 En närmare analys av frågan om uppgiftsskyldig-

heten har ökat till följd av RÅ 2010 ref. 51 

5.1 Inledning 

Detta avsnitt inleds med en problemformulering som ligger till grund för analysen av RÅ 

2010 ref. 51 och därtill förknippad lagtext, uttalanden i förarbetena och tolkningar i littera-

turen. Denna problemformulering är tänkt att fungera som en närmare utveckling av denna 

uppsats frågeställning 1.  

 För att kunna förstå och tolka HFD:s avgörande i denna del följer en redogörelse för vad 

lagtexten och förarbetena säger om möjligheterna att påföra skattetillägg, efter en tillämpning 

av skatteflyktslagen, om uppgifter – som enbart har betydelse för en tillämpning av skatte-

flyktslagen – har utelämnats. 

 Därefter ska några tolkningar i litteraturen avseende rättsgrunden för påförandet av skatte-

tillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen i det aktuella avgörandet beskrivas och ana-

lyseras. Avsnittet avslutas med en sammantagen analys av rättsgrunden för påförandet av 

skattetillägget i målet och vad detta bör innebära för uppgiftsskyldigheten. 

5.2 Problemformulering 

Ett syfte med denna uppsats är att utreda om uppgiftsskyldigheten har utvidgats genom RÅ 

2010 ref. 51. En avgörande faktor i det sammanhanget är på vilken rättsgrund som upp-

gifterna i förevarande fall ansågs oriktiga. Ansågs uppgifterna otillräckliga för en beskattning 

enligt IL eller för en omkvalificering av rättshandlingarna? Eller ansågs uppgifterna otillräck-

liga för att en bedömning enligt skatteflyktslagen skulle kunna göras? Kanske ansågs upp-

gifterna otillräckliga med hänsyn till såväl en beskattning enligt IL som för en tillämpning av 

skatteflyktslagen? Att inte upplysa om bakomliggande transaktioner och händelseförlopp – 

som medför att Skatteverket kan göra en annan bedömning av ett förfarande enligt IL – kan 

redan enligt gällande rätt utgöra oriktig uppgift. Sådana uppgifter kan givetvis också vara av 

betydelse för att bedöma om skatteflyktslagen kan bli tillämplig i efterhand. Frågan är dock 

om uppgifter som enbart har betydelse för en tillämpning av skatteflyktslagen måste lämnas 

till ledning för beskattningen? 

 Ponera exempelvis att uppgifter om bakomliggande händelseförlopp och transaktioner 

lämnas och att uppgifterna gör det möjligt för Skatteverket att besluta om skatt enligt IL eller 
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eventuellt besluta om en omkaraktärisering/inte omkaraktärisering av rättshandlingarna. 

Däremot utelämnas uppgifter som gör det möjligt att exempelvis bedöma om syftet med för-

farandet varit att uppnå en skatteförmån (2 § p. 3 skatteflyktslagen). Föreligger en oriktig upp-

gift då? Om så är fallet bör uppgiftsskyldigheten utan tvekan anses ha blivit utvidgad genom 

avgörandet. Syftet med ett visst förfarande ska normalt inte vara av betydelse för frågan om 

oriktig uppgift föreligger eftersom den bedömningen ska ske på objektiva grunder. Hur ska 

RÅ 2010 ref. 51 förstås i denna del? Kan lagtexten, uttalanden i förarbetena eller tolkningar i 

litteraturen vara till någon vägledning för förståelsen i detta avseende?  

5.3 Lagtexten  

Enligt nu gällande lagstiftning har HFD ansett att det finns utrymme att i vissa fall påföra 

skattetillägg efter att beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatteflykts-

lagen. Det saknas dock lagregler som innebär att skattskyldiga måste lämna uppgifter som 

enbart har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning. Men innebär inte HFD:s avgörande att 

oriktig uppgift kan föreligga efter en tillämpning av skatteflyktslagen och att det då också 

finns en skyldighet att upplysa om förhållanden som kanske enbart har betydelse för skatte-

flyktslagens tillämpning? 

  Att en sådan tolkning inte utan vidare kan göras framgår av 31 kap. 3 § SFL där det före-

skrivs att uppgifter, som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om slutlig skatt, måste 

lämnas till ledning för beskattningen. Som bekant kan Skatteverket inte fatta beslut om slutlig 

skatt genom en tillämpning av skatteflyktslagen. Bland annat Hultqvist menar att uppgifter 

om skatteflyktslagens eventuella tillämplighet inte behövs för att fatta ett korrekt beslut om 

slutlig skatt. Därför kan ett utelämnade av sådana uppgifter knappast anses utgöra oriktiga 

uppgifter, åtminstone inte enligt lagens mening. Han förklarar detta bristande logiska sam-

band – mellan bestämmelserna om skattetillägg och skatteflyktslagen – med att lagstiftaren 

aldrig avsett att skattetillägg ska utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen.85  

 Det kan alltså fastslås att lagtexten inte ger något uttryckligt stöd för att uppgifter som 

enbart har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning i efterhand måste lämnas till ledning 

för beskattningen. Det finns däremot inte heller någon uttrycklig bestämmelse som utesluter 

detta.  

                                                
85 Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 505. 
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5.4 Förarbeten 

I propositionen till den första skatteflyktslagen berördes förhållandet mellan skattetillägg och 

skatteflykt. Där uttalades att tanken inte var att utvidga tillämpningsområdet för bestämmel-

serna om skattetillägg genom införandet av skatteflyktslagen. Skatteflykten i sig var följakt-

ligen inte tänkt att automatiskt medföra skattetillägg. Om däremot den skattskyldige försöker 

dölja skatteflykten genom en missvisande beskrivning av de faktiska förhållandena kunde 

skattetillägg bli aktuellt även i ett sådant fall. I anslutning till detta framfördes också att 

oriktig uppgift skulle krävas för att skatteflyktslagen, i en efterbeskattningssituation, skulle 

kunna tillämpas.86 Så långt kan saken framstå som klar – att inte fullständigt redovisa om-

ständigheter som kan innebära skatteflykt – kan medföra att oriktig uppgift föreligger när 

skatteflyktslagen tillämpas. 

 Hultqvist har dock gett uttryck för att dessa uttalanden måste läsas i ljuset av synpunkterna 

som lämnades av Lagrådet i lagstiftningsarbetet och vissa ändringar som följde med anled-

ning av Lagrådets synpunkter.87 Lagrådet menade att en efterbeskattningsvis tillämpning av 

skatteflyktslagen inte borde kräva att oriktig uppgift lämnats. Grunden till denna uppfattning 

var att Lagrådet gjorde skillnad på objektivt bestämda omständigheter som typiskt sett är av 

betydelse för den ordinarie beskattningen och omständigheter som är av betydelse för skatte-

flyktslagens tillämpning. Lagrådet menade att det förmodligen skulle finnas fall där en 

uppgift är objektivt oriktig även om skatteflyktslagen tillämpas. Utmärkande för skatteflykts-

fallen är dock normalt, enligt Lagrådet, att uppgifter är felaktiga eller ofullständiga bara på 

grund av att de inte ger upplysningar om de omständigheter som möjliggör en tillämpning av 

skatteflyktslagen. Dessa omständigheter är vidare synnerligen beroende av en bedömning i 

enskilda fall och i efterhand mot skatteflyktsklausulen. Att inte upplysa om omständigheter 

som medför att skatteflyktslagen kan bli tillämplig borde alltså, enligt Lagrådet, inte generellt 

uppfattas som att oriktig uppgift också lämnats.  

 Med anledning av detta ansåg Lagrådet att det skulle försvaga den praktiska betydelsen av 

skatteflyktsklausulen om oriktig uppgift krävdes i dessa situationer. Detta eftersom skatte-

flyktslagen, i efterbeskattningssituationer, bara skulle kunna bli tillämplig i ett mindre antal 

fall. Lagförslaget ändrades, efter Lagrådets synpunkter, på så sätt att någon oriktig uppgift 

inte krävdes för att efterbeskattningsvis tillämpa skatteflyktslagen.88 

                                                
86 Prop. 1980/81:17 s. 36-37, 148-149.  
87 Hultqvist, SvSkt 2010:5 s. 501-502. 
88 Prop. 1980/81:17 s. 193. 
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 Även Skatteutskottet kommenterade innehållet i propositionen och Lagrådets yttrande och 

fastslog att en tillämpning av skatteflyktslagen inte per automatik skulle medföra att skatte-

tillägg påfördes. För att skattetillägg skulle kunna utgå i dessa situationer krävdes att oriktig 

uppgift förelåg enligt de ordinarie reglerna om skattetillägg.89  

 Enligt min mening kan uttalandena, i den ovan beskrivna ordningen, anses gå från att 

uppgifter, som har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning, alltid kan medföra skatte-

tillägg om de är missvisande eller utelämnade, till att sådana uppgifter kan medföra skatte-

tillägg men då endast om uppgifterna också är otillräckliga för en korrekt beskattning enligt 

IL. Vilken uppfattning bör äga företräde? Mot bakgrund av att Lagrådets argumentation rent 

faktiskt ledde till en förändring av lagförslaget, och Skatteutskottets uttalande i anslutning till 

detta, torde dessa uttalanden väga tyngst.  

 Kontentan av dessa förarbetsuttalanden kan, enligt min mening, sammanfattas på följande 

sätt: 

1. Skattetillägg ska inte utgå per automatik efter en tillämpning av skatteflyktslagen. 

2. En tillämpning av skatteflyktslagen hindrar inte att en objektivt oriktig uppgift beivras 

genom skattetillägg i vissa fall. 

3. Normalt måste även det oriktiga uppgiftslämnandet bestå i att inte ens en korrekt be-

skattning enligt IL varit möjlig att besluta om med ledning av de lämnade uppgifterna. 

Det kan alltså konstateras att relevanta uttalanden i förarbetena inte ger något uttryckligt stöd 

som innebär att uppgifter som enbart har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning måste 

lämnas till ledning för beskattningen.  

5.5 Tolkningar i litteraturen 

Oaktat HFD:s avgörande i detta mål anser Hultqvist, mot bakgrund av uttalanden i förarbet-

ena till skatteflyktslagen, att oriktig uppgift efter en tillämpning av skatteflyktslagen enbart 

kan föreligga i undantagsfall och då när inte heller de lämnade uppgifterna kan ligga till grund 

för en beskattning enligt IL. Vad särskilt gäller HFD:s uttalande att uppgifterna är substans-

lösa och inte kan ligga till grund för en beskattning menar Hultqvist att uppgifterna uppenbar-

ligen kunde ligga till grund för beskattningen eftersom Skatteverkets beskattningsbeslut inte 

fattas med skatteflyktslagen som grund utan enligt IL. Beskattningen var ju i förevarande fall 

korrekt enligt IL eftersom någon efterbeskattning med hänvisning till rättshandlingarnas verk-

liga innebörd inte var möjlig. Hultqvist menar därför att uppgifterna alltså borde kunnat ligga 

                                                
89 SkU 1980/81:8 s. 18-19.  
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till grund för beskattningen.90 Även Simon-Almendal anser att HFD:s domskäl i denna del är 

motsägelsefull.91 

 I syfte att närmare utreda rättsgrunden för den oriktiga uppgiften i förevarande fall gör 

Simon-Almendal en distinktion mellan å ena sidan objektivt oriktiga uppgifter och å andra 

sidan ”andra oriktiga uppgifter”. Bruket av begreppet ”andra oriktiga uppgifter” kan inte 

sägas vara allmänt vedertaget i doktrin eller praxis. För att förstå Simon-Almendals resone-

mang är det dock nödvändigt att försöka redogöra för skillnaden mellan dessa begrepp.  

 Enligt Simon-Almendal är en uppgift objektivt oriktig om den sorterar under legaldefini-

tionen i 49 kap. 5 § första stycket SFL.92 Objektivt bestämbara omständigheter som har betyd-

else för en korrekt beskattning enligt skattelagstiftningen är således objektivt oriktiga om det 

klart framgår att omständigheterna är felaktiga eller har utelämnats. Detta torde vara normal-

fallet av oriktiga uppgifter. Om exempelvis en skattskyldig yrkat avdrag för representations-

kostnader i sin näringsverksamhet enligt 16 kap. 2 § IL men det visar sig att någon representa-

tion rätteligen inte förekommit, föreligger en objektivt oriktig uppgift.  

 Med ”andra oriktiga uppgifter” avser Simon-Almendal i första hand sådana uppgifter som 

anses felaktiga eller utelämnade först efter att Skatteverket eller domstol gjort en annan rätts-

lig bedömning än den skattskyldige av dennes transaktioner och rättshandlingar. Den oriktiga 

uppgiften grundas i detta fall på att den skattskyldige inte lämnat tillräckliga uppgifter för en 

rättslig omkvalificering av rättshandlingarna eller för en tillämpning av skatteflyktslagen. 

Skillnaden synes vara att uppgifterna inte, vid en första anblick, är objektivt oriktiga enligt 

den materiella skattelagstiftningen utan blir oriktiga efter att Skatteverket gjort en annan rätts-

lig bedömning – av bakomliggande begrepp eller transaktioner – än den skattskyldige.93 

 För att återknyta till exemplet vad gäller en objektivt oriktig uppgift kan följande skillnad 

göras vad gäller uppgifter som anses otillräckliga för en omkaraktärisering av rättshandling-

arna. Låt säga att den skattskyldige visserligen lämnat de uppgifter som behövs för att objek-

tivt bestämma om ett avdragsyrkande kan bifallas eller inte enligt materiella beskattnings-

regler. Skatteverket misstänker dock att något begrepp i de lämnade uppgifterna, exempelvis 

”gåva”, rätteligen har en annan verklig innebörd i det enskilda fallet. Om så är fallet och den 

skattskyldige inte lämnat uppgifter om bakomliggande förhållande som kan medföra en sådan 

omkaraktärisering, bör en annan oriktig uppgift föreligga. Märk väl att grunden för oriktig 

uppgift, enligt min tolkning, likväl bör sortera under legaldefinitionens grunder – d.v.s. att 
                                                
90 Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 505-506. 
91 Simon-Almendal, SN 2010, s. 650. 
92 Simon-Almendal, SN 2010, s. 648-650.  
93 Simon-Almendal, SN 2010, s. 649. 
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uppgiften antingen anses som felaktig eller utelämnad – men först efter att Skatteverket gjort 

en annan rättslig bedömning av den skattskyldiges transaktioner och rättshandlingar. 

 Simon-Almendal menar i sin analys av domen att HFD verkar ha utgått från en objektivt 

oriktig uppgift. Med andra ord – de lämnade uppgifterna var inte ens tillräckliga för en 

korrekt inkomstbeskattning enligt IL. Åtminstone anser hon att uppgifterna får antas ha varit 

otillräckliga för en beskattning enligt såväl IL som för en tillämpning av skatteflyktslagen. 

Hon menar vidare att de stora bristerna i uppgiftslämnandet i detta fall förmodligen medförde 

att skattetillägget kunde berättigas oavsett rättslig grund för beskattningen.94 

 I litteraturen har avgörandet även nämnts av Leidhammar och Lindkvist. Utan att närmare 

analysera grunden för HFD:s avgörande i skattetilläggsdelen konstaterar de att HFD påfört 

skattetillägg mot bakgrund av att den skattskyldige inte lämnat tillräckliga uppgifter för en 

korrekt bedömning enligt skatteflyktslagen. Till saken hör dock att de i korthet hänvisar till 

bestämmelsen som föreskriver att den skattskyldige ska lämna de övriga uppgifter som 

Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensions-

grundande inkomst (31 kap. 3 § SFL).95  

 Frågan är om de med detta anser att skattskyldiga, enligt denna bestämmelse, har en lag-

stadgad skyldighet upplysa om omständigheter som enbart behövs för att kunna tillämpa 

skatteflyktslagen? Denna mening går inte att utläsa utan vidare. De uppfattar vidare avgör-

andet som att HFD först tagit ställning till om den skattskyldiges uppgiftslämnande ska med-

föra en tillämpning av skatteflyktslagen. När skatteflyktslagen ansetts tillämplig har skatte-

tillägg påförts. Detta kan förstås mot bakgrund av att Leidhammar och Lindkvist menar att 

den skattskyldige haft en åberopsbörda vad gäller 2 § p. 3 skatteflyktslagen i det aktuella fall-

et. De menar att denna åberopsbörda även fått genomslag i skattetilläggsdelen.  

 Wittkull har kommenterat avgörandet och framförallt ifrågasatt prejudikatvärdet av domen 

enligt nu gällande lagstiftning utan att närmare analysera vilken typ av oriktiga uppgifter som 

förelåg i detta fall (se ovan).96 Detsamma gäller i huvudsak Uggla och Carneborn. De sist-

nämnda författarna framhåller att rättsläget i detta hänseende får betraktas som oklart till dess 

HFD kommit med ett nytt avgörande i denna sak.97 

                                                
94 Simon-Almendal, SN 2010 s. 650-656. 
95 Leidhammar & Lindkvist, SN 2010 s. 731-732.  
96 Wittkull, SvSkT 2010:6-7 s. 668-670. 
97 Uggla & Carneborn, Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, s. 98-101. 



38  

5.6 Sammanfattande analys – på vilket sätt var uppgifterna oriktiga och 

har uppgiftsskyldigheten ökat till följd av avgörandet? 

Mot bakgrund av det ovan anförda återkommer frågan – på vilken grund ansågs uppgifterna 

som oriktiga?  

 Frågan är om uppgifter som enbart har betydelse för skatteflyktslagens eventuella tillämp-

ning kan medföra skattetillägg om de utelämnas. I denna fråga ger lagtexten inte någon klar 

vägledning. Inte heller förarbetena ger något klart och sammanhållet besked i denna fråga 

även om det bör kunna konstateras att huvudregeln är att skattetillägg i skatteflyktssituationer 

enbart kan påföras om uppgifterna som utelämnats också varit otillräckliga för en beskattning 

enligt IL. Det kan dock inte helt uteslutas, enligt dessa uttalanden, att det i vissa situationer 

kan utgå skattetillägg på den grunden att uppgifter som enbart varit av betydelse för skatte-

flyktslagen har utelämnats.  

 Frågan är då om HFD:s avgörande kan sägas tillföra något i denna fråga, annat än att 

konstatera att skatteflyktslagen inte förhindrar att skattetillägg tas ut om objektivt oriktiga 

uppgifter föreligger eller om uppgifter – som behövs för en omkaraktärisering av rättshand-

lingar – har utelämnats. 

 Jag tolkar avgörandet som att HFD ansåg att uppgifterna som lämnats i fallet var otillräck-

liga i objektiv mening och i den meningen att det inte var möjligt för Skatteverket att event-

uellt omkaraktärisera förfarandet. Att beskattningsunderlaget i efterhand fastställdes med en 

tillämpning av skatteflyktslagen hindrade inte att de stora bristerna i uppgiftslämnandet beiv-

rades med skattetillägg på grund av oriktig uppgift. Någon tydlig koppling mellan uppgifts-

lämnandet och skatteflyktslagens materiella bestämmelser går inte att utläsa.  

 En annan sak är att uppgifter, som behövs för att kunna göra en omkvalificering av rätts-

handlingar, ofta kan visa sig vara lika relevanta för en bedömning enligt skatteflyktslagen. 

Med andra ord kan oriktig uppgift föreligga trots att beskattningsunderlaget fastställts med en 

tillämpning av skatteflyktslagen om de lämnade uppgifterna inte heller varit tillräckliga för en 

direkt beskattning enligt IL eller för en eventuell omkvalificering av rättshandlingarna. Enligt 

min mening talar således övervägande skäl för att utelämnade uppgifter, som enbart har 

betydelse för en bedömning och tillämpning av skatteflyktslagen i efterhand, inte kan anses 

utgöra oriktiga uppgifter enligt gällande rätt. Eftersom några säkra slutsatser inte kan dras av 

HFD:s avgörande kan det dock inte uteslutas att ett utelämnande av sådana uppgifter kan 

anses utgöra oriktig uppgift. Rättstillämpningen i kammarrätterna efter HFD:s avgörande kan 

sägas ligga i linje med den ovan framförda slutsatsen. Se mer om detta i Del II.  
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 Vad innebär detta för den skattskyldiges uppgiftsskyldighet? Betyder denna tolkning av 

avgörandet att uppgifter som kan medföra att skatteflyktslagen blir tillämplig inte behöver 

lämnas? Nej, det kan tvärtom sägas att sådana uppgifter i princip alltid borde lämnas men inte 

för att Skatteverket enbart ska kunna göra en bedömning av skatteflyktslagens tillämpning per 

se, utan för att överhuvudtaget kunna fatta korrekta beslut om slutlig skatt och göra en annan 

bedömning av ett förfarande, däri inbegripet en eventuell omkaraktärisering av rättshand-

lingarna. För att förtydliga vad jag menar ska följande exempel ges.  

 Låt säga att en skattskyldig har yrkat att bli beskattad på ett visst sätt men misstänker att 

det bakomliggande förfarandet skulle kunna medföra att Skatteverket gör en annan bedöm-

ning av hur den skattskyldige rätteligen borde bli beskattad. Den skattskyldige upplyser 

därmed i en bilaga till sin deklaration om de bakomliggande transaktionerna och förhållan-

dena på ett sätt som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma om den skattskyldige ska bli 

beskattad på ett annat sätt eller om en omkaraktärisering av vissa transaktioner är nödvändig 

för att uppnå en korrekt beskattning. Det framgår senare att den skattskyldige inte upplyst om 

ett förhållande som visade sig enbart vara av betydelse för ett rekvisit i skatteflyktslagen. Kan 

skattetillägg på grund av oriktig uppgift efter en tillämpning av skatteflyktslagen påföras med 

stöd av HFD:s avgörande? I teorin är svaret: tveksamt, men förmodligen inte. 

 Kan uppgiftsskyldigheten anses ha blivit mer omfattande trots vad som ovan anförts? 

Enligt Simon Almedal medför avgörandet att den skattskyldige måste lämna tillräckliga upp-

gifter för att en korrekt inkomstbeskattning ska kunna göras. Därutöver krävs också att den 

skattskyldige lämnar uppgifter som medför att Skatteverket kan göra en annan rättslig bedöm-

ning av ett förfarande, om uppgifterna inte stämmer överens med de verkliga förhållandena, 

så att det går att tillämpa skatteflyktslagen. Den avgörande frågan i detta sammanhang är om 

det senare uttalandet ska tolkas som att Simon-Almendal anser att det föreligger en skyldig-

het, till följd av avgörandet, att numera upplysa om omständigheter som enbart har betydelse 

för skatteflyktslagens eventuella tillämplighet. Detta skulle utan tvekan, om hennes uppfatt-

ning är korrekt, medföra att uppgiftsskyldigheten har ökat till följd av avgörandet. Mot bak-

grund av att hon i första hand menar att uppgifterna förmodligen ansågs som objektivt orik-

tiga är en sådan slutsats inte given. Å andra sidan uttalar hon att HFD:s rättstillämpning i före-

varande fall ålägger den skattskyldige en mycket omfattande uppgiftsskyldighet, att en sådan 

extensiv uppgiftsplikt inte är rimlig och att frågan är om uppgiftsplikten nu pressats till sin 
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extrem. Dessa uttalanden får sägas tala för att hon, på något plan, anser att uppgiftsskyldig-

heten har ökat till följd av avgörandet.98 

 Enligt min mening talar övervägande skäl för att uppgiftsskyldigheten inte kan sägas ha 

blivit mer omfattande med avseende på vilka uppgifter som måste lämnas. Detta framgår av 

mitt tidigare resonemang. 

 Däremot kan uppgiftsskyldigheten i mer indirekt mening anses utvidgad till följd av avgör-

andet. Tidigare ansågs det vara oklart om en tillämpning av skatteflyktslagen kunde medföra 

skattetillägg. I och med avgörandet klargör HFD att en tillämpning av skatteflyktslagen inte 

förhindrar att skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgår. Med andra ord har antalet situa-

tioner som kan medföra skattetillägg på grund av oriktig uppgift blivit fler. Det framstår som 

att Skatteverket i vissa fall får två chanser, istället för en, att ”vinna” ett mål som kan medföra 

skattetillägg. Detta, i kombination med att följden av HFD:s avgörande inte är given, bör 

medföra ytterligare osäkerhet kring vilka uppgifter som måste lämnas till ledning för beskatt-

ningen. Det i sin tur kan sägas innebära att det är svårt att ge något annat råd än att uppgifter 

som enbart kan vara av betydelse för skatteflyktslagen bör lämnas om man vill vara säker på 

att undgå skattetillägg. Genom denna osäkerhet kan uppgiftsskyldighetens omfattning i prak-

tiken anses blivit utvidgad, trots att avgörandet inte explicit medför att uppgifter som enbart 

kan vara av betydelse för skatteflyktslagen måste lämnas till ledning för beskattningen.  

                                                
98 Simon-Almendal, SN 2010 s. 650-656. 
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6 Praxis i praktiken – kammarrättsavgöranden efter 

RÅ 2010 ref. 51 

6.1 Inledning 

Eftersom det numera har gått drygt fem år sedan HFD:s avgörande kan det vara intressant att 

undersöka när och under vilka förutsättningar som skattetillägg har utgått i kammarrätterna 

efter en tillämpning av skatteflyktslagen. Hur har kammarrätterna tolkat HFD:s avgörande 

och vad har avgörandet inneburit i praktiken för vissa av de frågetecken som uppstått med an-

ledning av målet? Kan några mönster urskiljas? I detta avsnitt ska resultatet presenteras och 

vissa mönster analyseras/förklaras mot bakgrund av gällande rätt. Det kan vara på sin plats att 

påminna om att resultatet från undersökningen utgår från 39 kammarrättsavgöranden där 

skattetillägg påförts efter att beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatte-

flyktslagen.  

 Dispositionen i avsnittet är utformat i huvudsak mot bakgrund av hur bedömningen går till 

beträffande frågan om skattetillägg ska utgå eller inte, och hur vissa iakttagna mönster för-

håller sig till dessa delar. Avsnittet inleds med en redogörelse för hur ofta skattetillägg utgår 

efter en tillämpning av skatteflyktslagen och därtill kopplade frågor om vilka uppgifter som 

lämnats/utelämnats och förhållandet till delar av bevisprövningen. Det kommer även att redo-

göras för om kammarrättsavgörandena kan ge någon vidare praktisk vägledning kring frågan 

om uppgiftsskyldigheten kan sägas ha ökat till följd av RÅ 2010 ref. 51. I denna del kommer 

således resultatet från slutsatserna i avsnitt 5 att jämföras med vissa mönster som framkommit 

i undersökningen av kammarrättsavgörandena. Avsnittet avslutas med en översiktlig och sam-

mantagen analys av resultatet från undersökningen. 

6.2 Resultat och analys 

6.2.1 Frekvens, uppgiftslämnandet och bevisfrågor 

I 39 av kammarrättsavgörandena var det fråga om skattetillägg skulle utgå efter att skatte-

flyktslagen ansetts tillämplig. I samtliga av dessa avgöranden påfördes skattetillägg. Det är 

inte lämpligt att dra några slutsatser från detta resultat utan att beakta vilka typer av uppgifter 

som faktiskt lämnats i dessa avgöranden. I RÅ 2010 ref. 51 framgick att uppgifter beträffande 

de bakomliggande transaktionerna helt hade utelämnats. Det var med andra ord inte särskilt 
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svårförklarat att skattetillägget utgick vid ett sådant fall av fullständigt utelämnande av upp-

gifter.  

 I nio av de undersökta kammarrättsfallen framgår att de skattskyldiga inte lämnat några 

uppgifter överhuvudtaget om de bakomliggande omständigheterna. I ytterligare sju fall är det 

oklart om de skattskyldiga fullständigt utelämnat uppgifter eller om de lämnat vissa upplys-

ningar till ledning för beskattningen. Ett exempel på en sådan motivering är följande: 

 

”Vad gäller frågan om oriktig uppgift har lämnats finner kammarrätten att [X], genom att 

i sin självdeklaration inte redovisa relevant information för en riktig bedömning av 

aktuella transaktioner, har lämnat en oriktig uppgift (jfr RÅ 2010 ref. 51).”99 

 

Det kan alltså, i en motivering som ovan, inte sägas att det tydligt framgår vilka uppgifter som 

den skattskyldige utelämnat respektive lämnat. Det kan inte uteslutas att vissa uppgifter fakt-

iskt lämnats. Enligt min mening tyder dock motiveringar av denna typ på att det förmodligen 

rör sig om ett fullständigt utelämnande av information om bakomliggande transaktioner och 

händelseförlopp. 

 I de resterande 23 fallen framgår dock att de skattskyldiga lämnat vissa upplysningar be-

träffande bakomliggande omständigheter och händelseförlopp som hade viss betydelse för 

bedömningen i det enskilda fallet. I dessa fall har dock uppgifterna inte ansetts tillräckliga och 

inte heller aktiverat Skatteverkets utredningsskyldighet. Det kan således konstateras att det 

inte rör sig om fullständiga utelämnanden av uppgifter, till ledning för beskattningen, i major-

iteten av fallen.  

 Ett ytterligare problem med en allmänt hållen motivering, likt den ovan redovisade, är att 

det inte anges vilka specifika uppgifter som lämnats eller utelämnats till ledning för beskatt-

ningen. I HFD:s avgörande framgick åtminstone vilka specifika uppgifter som lämnats i de-

klarationen. I fem av de undersökta kammarrättsavgörandena framgår det vilka specifika upp-

gifter som lämnats eller som utelämnats till ledning för beskattningen. I resterande 34 fall kan 

detta inte utläsas ur domarna.  

 Detta knapphändiga återgivande av information i avgörandena får givetvis även genomslag 

för bevisprövningen i dessa delar. Inte i något av de undersökta fallen ställer kammarrätterna 

upp ett eget bevistema för oriktig uppgift i det enskilda fallet. Ofta konstateras bara helt kort 

att oriktig uppgift föreligger och varför.   

                                                
99 Kammarrätten i Stockholm dom 2010-11-18, mål nr 3141-3143-10. 
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 Det saknas således en tydlig kronologisk ordning där kammarrätterna först beskriver vad 

som ska bevisas och därefter går in på om det bevisats och varför. Även om en sådan ordning, 

till viss del kan skönjas i det exemplifierande domskälscitatet ovan, har det i denna under-

sökning inte räknats som att ett bevistema ställts upp (se mer om varför i Bilaga 1).  

 Inte heller nämns beviskravet eller bevisbördan för oriktig uppgift i något av kammarrätts-

avgörandena. I allmänhet är motiveringarna i skattetilläggsdelen mycket kortfattade. 

 Att det inte redogörs för varken bevistema, bevisbörda eller beviskrav i kammarrätterna är 

kanske inte speciellt konstigt eftersom detta inte heller gjordes i RÅ 2010 ref. 51. Det kan 

eventuellt också förklaras mot bakgrund av att frågan om vem som bär bevisbördan och hur 

högt beviskravet är i mål om oriktig uppgift oftast är oproblematisk; Skatteverket har bevis-

bördan och beviskravet är ”klart framgår”. Denna anledning kan dock inte vara hela sann-

ingen. HFD nämner bevisbördan och beviskravet i vissa mål om oriktig uppgift; se bland 

annat RÅ 1991 ref. 29 och HFD 2012 ref. 69 I. 

 I analysen av RÅ 2010 ref. 51 ovan har det iakttagits vissa kopplingar mellan omkaraktär-

isering genom hänvisning till rättshandlingarnas verkliga innebörd och en tillämpning av 

skatteflyktslagen. Det kan med andra ord även vara intressant att översiktligt undersöka om 

tidigare avgöranden, där en omkaraktärisering sker och skattetillägg påförs, också saknar ett 

uttryckligt omnämnande av bevisbördan och beviskravet i skattetilläggsdelen. I bland annat 

RÅ 1997 ref. 1, RÅ 1998 ref. 9, RÅ 1998 ref. 58 II, RÅ 2008 ref. 41 och RÅ 2008 not. 113 

har skattetillägg påförts efter att rättshandlingarna omkaraktäriserats med hänvisning till verk-

lig innebörd. Även dessa fall kännetecknas av mycket korta motiveringar i skattetilläggs-

delen och saknar omnämnande av bevisbördan och beviskravet. 

 I mål där olika typer av skatteanpassade arrangemang angrips, och där skattetillägg är 

aktuellt, går det således att se tendenser innebärande korta motiveringar och en avsaknad av 

omnämnande av bevisbörda och beviskrav i domskäl som rör skattetillägg. Denna tendens 

genomsyrar även kammarrättsavgörandena som undersökts här. 

 En annan intressant iakttagelse från resultatet som redovisats ovan är givetvis att samtliga 

fall medförde skattetillägg – trots att det inte alltid rörde sig om ett fullständigt utelämnande 

av uppgifter till ledning för beskattningen. Resultatet ger i det närmaste intryck av att skatte-

tillägget utgår per automatik sedan skatteflyktslagen ansetts tillämplig och på samma grund 

som om institutet verklig innebörd hade tillämpats istället för skatteflyktslagen. Går det att ge 

någon övergripande förklaring till detta? 

 En följd av RÅ 2010 ref. 51 var, som redogjorts för ovan, att HFD slog fast att någon 

skatterättslig omkaraktärisering med hänvisning till rättshandlingarnas verkliga innebörd inte 
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ska göras för att underkänna en uppkommen skatteförmån utan skatteflyktslagen ska tillämpas 

i fall där rättshandlingarnas civilrättsliga innebörd inte kan angripas. Hultqvist har i detta 

sammanhang ställt sig frågan om ”bubblan i mattan bara flyttat sig” från ett ”obegripligt 

genomsynsresonemang” till skatteflyktslagen. Förklaringen till att han använder ordet ”bubb-

lan” borde vara att han i grund och botten är kritiskt till såväl genomsynsresonemang som en 

tillämpning av skatteflyktslagen. Han ställer sig vidare frågan om HFD bara har bytt beskatt-

ningsgrund för att komma fram till samma resultat.100 

 Det som här har diskuterats rör beskattningsgrunden. Skattetillägg å andra sidan ska tas ut 

om en oriktig uppgift har lämnats till ledning för beskattningen och detta har, eller hade kunn-

at, föranleda ett skatteundandragande. För att en efterbeskattning av skattskyldiga ska vara 

möjlig, genom en omkaraktärisering av rättshandlingarna, krävs ofta att oriktig uppgift har 

lämnats enligt 67 kap. 27 § SFL. Dessutom krävs att den oriktiga uppgiften medfört ett fel-

aktigt beskattningsbeslut. Som ovan konstaterats i Del I anses oriktig uppgift ha lämnats om 

den skattskyldige inte upplyst om förhållanden som gör det möjligt att göra en annan bedöm-

ning av rättshandlingarnas verkliga innebörd. Detta får till följd att oriktig uppgift ofta per 

automatik föreligger om Skatteverket eller domstol gör en annan rättslig bedömning än den 

skattskyldige av rättshandlingarnas verkliga innebörd samtidigt som den skattskyldige inte 

upplyst om de bakomliggande förhållandena som föranlett denna motsatta bedömning. Efter-

som det då föreligger en oriktig uppgift som medfört ett felaktigt beskattningsbeslut kan alltså 

efterbeskattning ske. Som sagt är oriktig uppgift även ett krav för att skattetillägg ska kunna 

påföras. Eftersom oriktig uppgift är ett krav för såväl ett efterbeskattningsbeslut som för 

skattetillägg går det att förstå att skattetillägg i det närmaste per automatik kan komma att 

påföras vid efterbeskattning i sådana fall.101 

 När det kommer till en tillämpning av skatteflyktslagen bör det dock inte vara lika själv-

klart att skattetillägg per automatik kan påföras om lagen anses tillämplig. Som bekant krävs 

inte att oriktig uppgift lämnats för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig. Som framhållits i 

Del I föreligger även vissa skillnader beträffande de fakta och omständigheter som behövs för 

att tillämpa å ena sidan institutet verklig innebörd och å andra sidan skatteflyktslagen. Enligt 

min mening borde detta även få genomslag i bedömningen vad gäller skattetillägg på grund 

av oriktig uppgift. Sedan domstolarna funnit att ett beslut om efterbeskattning – med hän-

visning till institutet verklig innebörd – är felaktigt och istället tillämpat skatteflyktslagen 

borde, enligt min mening, även beslutet om skattetillägg på ett tydligt sätt omprövas med 

                                                
100 Hultqvist, Dagens juridik, Skatteflykt i stället för genomsyn – har bubblan i mattan bara flyttat sig? 
101 Se för ett liknande resonemang Simon-Almendal, SN 2010 s. 649.  
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beaktande av den nya beskattningsgrunden (skatteflyktslagen). Frågan om kammarrätterna, på 

ett tydligt sätt, gör en ny sådan bedömning är temat under följande rubrik. 

6.2.2 En ny bedömning? 

Det har i detta sammanhang gjorts intressanta iakttagelser vad gäller kammarrätternas hän-

visningar till förvaltningsrätternas bedömningar beträffande frågan om grunden för oriktig 

uppgift. Ett stort antal av de undersökta kammarrättsfallen har avgjorts vid samma tidpunkt 

(2013-09-30) av Kammarrätten i Stockholm.102 Dessa fall kan sägas påminna om ett liknande 

skatteflyktsförfarande som var för handen i det så kallade ”cypernmålet” (HFD 2012 not. 30). 

 Dessa fall rör således i princip samma förfarande som företagits av ett stort antal fastig-

hetsbolag, bland annat fastighetsbolag inom Fabege-koncernen. Motiveringarna i kammar-

rättsdomarna är alltså i allmänhet i princip lika, bortsett från vissa beräkningar i enskilda fall, 

och samtliga motiveringar i skattetilläggsdelen är i princip identiska. Intressant att notera i 

kammarrättens motiveringar beträffande frågan om oriktig uppgift har lämnats är att de i 

samtliga fall hänvisar till förvaltningsrätternas bedömning. Förvaltningsrätterna hade dock 

konstaterat att oriktig uppgift förelåg, och att grund för skattetillägg fanns, efter att beskatt-

ningsgrunden fastställts genom att omfördela en viss erhållen ersättning enligt IL med hänvis-

ning till rättshandlingarnas/transaktionernas verkliga innebörd. I kammarrätten konstaterades 

att någon sådan omfördelning inte var möjlig men istället tillämpades skatteflyktslagen. 

Denna ordning förstärker intrycket av att grunden för oriktig uppgift – efter att skatteflykts-

lagen tillämpats – i praktiken är densamma som om en beskattning med hänvisning till verklig 

innebörd hade företagits. 

 Detta är naturligtvis underligt eftersom den initialt bedömda oriktiga uppgiften framkomm-

er som en följd av att Skatteverket och förvaltningsrätten gjort en annan bedömning av rätts-

handlingarnas verkliga innebörd. När denna bedömning senare visar sig felaktig, bör som sagt 

även frågan om oriktig uppgift föreligger prövas på nytt utifrån de nya förutsättningarna 

(skatteflyktslagen). Det är möjligt att en sådan ny bedömning gjordes, men det framgår inte 

med tydlighet av kammarrättens domskäl. I dessa fall kan det tvärtom snarare se ut som att 

kammarrätten inte gör en sådan ny bedömning eftersom de, beträffande frågan om oriktig 

uppgift, hänvisar till förvaltningsrättens bedömning (som ju grundade sig på verklig inne-

börd), och sedan konstaterar att: 

                                                
102 Se Bilaga 2.  
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”Av RÅ 2010 ref. 51 framgår att det förhållandet att taxeringen sker med stöd av 

skatteflyktslagen, dvs. på en annan rättslig grund än den som Skatteverket tillämpat i 

omprövningsbeslutet, inte ska medföra någon annan bedömning”.103 [fetlagt här]. 

 

Enligt min mening kan ett sådant tillvägagångssätt inte sägas ligga i linje med HFD:s avgör-

ande. Som bekant tar HFD i sina domskäl ställning till varför uppgiften var oriktig efter att 

skatteflyktslagen ansetts tillämplig och konstaterar att det finns grund för skattetillägg. Där-

efter slås fast att ändringen av den ursprungliga beskattningsgrunden inte föranleder någon 

annan bedömning. I just detta fall och under de specifika omständigheterna föranledde den 

ändrade beskattningsgrunden alltså inte någon annan bedömning. Avgörandet ger dock inget 

stöd för att skattetillägg ska utgå i alla fall där oriktig uppgift bedömts föreligga på en annan 

beskattningsgrund än den som senare anses tillämplig. 

 Det är dock i hög grad troligt att den materiella bedömningen av frågan om oriktig uppgift 

föreligger hade bedömts på precis samma sätt om en ny och tydlig prövning hade gjorts uti-

från den nya beskattningsgrunden. Min poäng är således inte att dessa kammarrättsavgör-

anden är materiellt felaktigt dömda, utan snarare att vägen dit kan ifrågasättas i vissa fall. Till 

saken hör också att i 18 av 23 av dessa fall hade den skattskyldige trots allt lämnat vissa upp-

gifter om de bakomliggande transaktionerna (exakt vilka uppgifter framgår inte). Detta för-

stärker ytterligare uppfattningen av att en ny prövning borde redovisats på ett tydligare sätt. 

Hur ska man annars kunna veta vilka uppgifter som ska lämnas och på vilken grund dessa 

uppgifter ska lämnas till ledning för beskattningen? 

 Givetvis finns även domar där en ny prövning görs på ett något tydligare sätt och utan 

hänvisning till förvaltningsrättens bedömning. Exempel på sådana domar utgör ett par av-

göranden från Kammarrätten i Stockholm. Karaktäriserande för dessa avgöranden är dess-

utom dels att det framgår – om än kortfattat och utan angivande av bevistema, bevisbörda 

eller beviskrav – vilka specifika uppgifter som utelämnats till ledning för beskattningen, och 

dels att uppgifterna var helt utelämnande.104 

 De ovan angivna exemplen på mer eller mindre tydliga bedömningar kan sägas utgöra typ-

fall på hur kammarrättsavgörandena ser ut i dessa delar. Problemet med att en ny bedömning, 

av frågan om oriktig uppgift föreligger utifrån den nya beskattningsgrunden, inte tydligare 

redovisas är enligt min mening dels att det inte går att veta vilka uppgifter som måste lämnas 

                                                
103 Se bland annat Kammarrätten i Stockholm dom 2013-09-30, mål nr 3952-3953-10.  
104 Kammarrätten i Stockholm dom 2011-06-21, mål nr 4817-4824-09 och Kammarrätten i Stockholm dom 
2011-06-21, mål nr 4825-4832-09. 
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och dels att avgörandena ger ett eventuellt felaktigt intryck av att skattetillägg per automatik 

utgår om skatteflyktslagen blir tillämplig och det sedan är fråga om skattetillägg. 

6.2.3 Befrielse från skattetillägg på grund av ”svår skatterättslig fråga”? 

Som ovan konstaterats utgick skattetillägg i samtliga fall. I två av domarna fanns dock en 

skiljaktig mening framförd av en och samma person och med samma lydelse. Den skiljaktige 

ville helt befria från skattetillägg och ansåg att den oriktiga uppgiften var ursäktlig eftersom 

det rörde sig om en svår skatterättsligt fråga. Majoriteten höll visserligen med om att de 

skatterättsliga frågorna varit svårbedömda när den skattskyldige lämnat sin deklaration men 

menade att: 

 

”Dessa svårigheter har dock uppstått i och med att [X] genom ett förfarande med 

upprepade interna aktieöverlåtelser har försökt kringgå att bli beskattad enligt de sär-

skilda reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Det kan mot den bakgrunden inte anses 

ursäktligt att [hen] inte nämnt någonting om de bakomliggande transaktionerna.”105 

 

I ett annat fall menade den skattskyldige att det skulle vara oskäligt att ta ut skattetillägg efter-

som skattefrågan varit komplicerad. Domstolen menade dock att den skattskyldige borde för-

stått, mot bakgrund av transaktionerna som företagits, att ett förfarande av sådan karaktär 

skulle kunnat angripas med stöd av skatteflyktslagen. På den grunden ansåg domstolen att det 

saknades anledning att anta att underlåtenheten att redovisa de bakomliggande omständig-

heterna hade berott på en felbedömning av skattereglerna och befrielse medgavs därmed inte. 

Vad gällde den tidigare, mer relevanta frågan, om oriktig uppgift förelåg och på vilken grund, 

instämde och hänvisade kammarrätten till förvaltningsrättens bedömning. I förvaltningsrätt-

ens domskäl framkom dock inget annat än att uppgifterna varit otillräckliga eftersom relevant 

information inte lämnats till ledning för beskattningen.106 

 Frågan om befrielse på grund av att det rör sig om en svår skatterättslig fråga har berörts i 

många av de andra fallen, men som sagt, inte medfört befrielse från skattetillägg. Varför sker 

inte befrielse i dessa fall?  

 Enligt 51 kap. 1 § första stycket SFL är grunden för befrielse från en särskilt avgift att fel-

aktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig, eller att det annars skulle vara oskäl-

igt att ta ut avgiften med fullt belopp. Enligt andra stycket ska, vid bedömning om felaktig-

                                                
105 Kammarrätten i Stockholm dom 2010-06-15, mål nr 8220-8221-09 och Kammarrätten i Stockholm dom 
2010-06-15, mål nr 8222-8223-09. 
106 Kammarrätten i Göteborg dom 2015-12-15, mål nr 4260-14, 4263-4264-14. 
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heten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig, särskilt beaktas bland annat om felet berott 

på en felbedömning av en skatteregel eller betydelsen av faktiska omständigheter. Begreppet 

”svår skatterättslig fråga” sorterar, enligt motiven till SFL, in under denna bestämmelse även 

om det inte uttryckligen anges. Vidare framgår att det ska röra sig om en objektivt svår skatte-

rättslig fråga. Varken i prop. 2010/11:165 eller i prop. 2002/03:106 dras dock uttryckliga 

paralleller mellan svåra skatterättsliga frågor och skatteflyktslagen.107  

 Att förhållandet mellan befrielse från skattetillägg och skatteflyktslagen inte närmare be-

rördes genom införandet av SFL medför enligt Simon-Almendal att denna fråga alltjämt kvar-

står som oklar. Enligt henne borde dock skatteflyktsmålen generellt sett hänföras till svåra 

skatterättsliga frågor. Detta beror på att utgången i skatteflyktsmålen ofta är svåra att förutse 

för den skattskyldige.108  

 Kammarrättsdomarna karaktäriseras i denna del av att det visserligen inte förnekas att det 

kan röra sig om en svår skatterättslig fråga. I avgörandena anses det, trots detta, inte som ur-

säktligt att underlåta att upplysa om de bakomliggande omständigheterna. En sådan slutsats 

bör inte anses strida mot ordalydelsen i lagtexten. Att det rör sig om en svår skatterättslig 

fråga leder ju inte automatiskt till att befrielse ska medges – felbedömningen av den skatte-

rättsligt svåra frågan måste också anses som ursäktlig eller att det annars framstår som oskäl-

igt att ta ut skattetillägg. Däremot ska sådana faktorer särskilt beaktas. 

6.2.4 Beslutsordningen och vissa följder av den 

I 39 av 39 avgöranden var beskattningsgrunden som låg till grund för skattetillägget hos 

Skatteverket en annan än skatteflyktslagen. Typfallet kan sägas vara att Skatteverket ompröv-

ar ett beslut om slutlig skatt till nackdel för en skattskyldig (efterbeskattning) genom hänvis-

ning till rättshandlingarnas verkliga innebörd. Därefter påförs också skattetillägg på grund av 

oriktig uppgift. 

 När målet senare överklagas till förvaltningsrätten lägger Skatteverket till ett yrkande om 

att skatteflyktslagen ska tillämpas i andra hand. I kammarrätten konstateras att någon beskatt-

ning med stöd av IL genom omkaraktärisering av rättshandlingarna, eller på annan grund, inte 

är möjlig. Därefter prövas skatteflyktslagens tillämplighet. Kammarrätten konstaterar i dessa 

fall att skatteflyktslagen är tillämplig och påför skattetillägget som under hela processen varit 

en del av saken. Det rör sig således i huvudsak om precis samma mönster som i RÅ 2010 ref. 

51. Nedan illustreras detta mönster genom en bild. Notera att bedömningen i förvaltnings-

                                                
107 Prop. 2010/11:165 s. 442-443 och prop. 2002/03:106 s. 143-145. 
108 Simon-Almendal, SN 2012 s. 760-773.  
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rätten har hoppats över i bilden. Det relevanta i denna del av undersökningen är ju att jämföra 

Skatteverkets ursprungliga beslut med kammarrätternas slutliga avgörande. 

 

 

Vad är intressant att notera i detta sammanhang? För det första kan det konstateras att skatte-

tillägg aldrig utgår efter att Skatteverket enbart gjort en sedvanlig ansökan till förvaltnings-

rätten om skatteflyktslagens tillämpning. För det andra framgår det att Skatteverkets ur-

sprungliga efterbeskattningsbeslut i samtliga fall har ansetts felaktigt i kammarrätterna. Om 

det ursprungliga beslutet hade fastställts av kammarrätterna hade yrkandet om skatteflykts-

lagens tillämpning fallit bort. Detta ger intryck av att en avgörande förutsättning för att 

skattetillägg ska kunna utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen är att kammarrätterna 

ändrar Skatteverkets ursprungliga efterbeskattningsbeslut. Med andra ord, avgörandena pekar 

mot att Skatteverket måste fatta ett felaktigt beslut som första instans för att det ska vara 

möjligt att påföra skattetillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen. Kan det verkligen 

vara så? Går detta mönster att förklara? 

 En första fråga att besvara är: Vem kan besluta om skattetillägg som första instans? Mot 

bakgrund av redogörelsen i Del I innebär gällande rätt att Skatteverket normalt beslutar om 
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skattetillägg som första instans och att förvaltningsrätten saknar möjlighet att som första 

instans besluta om skattetillägg.109 

 Nästa fråga är: Vem beslutar om skatteflyktslagens tillämpning? Som framgår av Del I är 

det enbart allmän förvaltningsdomstol som kan besluta om skatteflyktslagens tillämpning 

efter ansökan från Skatteverket. Skatteverket har alltså ingen möjlighet att besluta om slutlig 

skatt genom att tillämpa skatteflyktslagen på eget bevåg. 

 Denna beslutsdelning, som första instans, vad gäller beslut om skattetillägg och en tillämp-

ning av skatteflyktslagen kan något förenklat illustreras med följande bild.  

 

Anledningen till att skattetillägg inte utgår efter enbart en vanlig ansökan till förvaltnings-

rätten är alltså att de allmänna förvaltningsdomstolarna inte kan, som första instans, besluta 

om skattetillägg. Varför kan då inte Skatteverket besluta om skattetillägg och sedan göra en 

ansökan till förvaltningsrätten om skatteflyktslagens tillämpning? En förutsättning för att 

skattetillägg vid oriktig uppgift ska kunna utgå är att det finns ett orsakssamband mellan det 

oriktiga uppgiftslämnandet och undandragen skatt.110 Eftersom Skatteverket inte kan besluta 

                                                
109 I detta sammanhang ska det dock noteras att Skatteverket anser att det framstår som tveksamt om det går att 
kombinera enbart en framställan om skatteflyktslagens tillämpning i förvaltningsrätt, med ett yrkande om 
skattetillägg på grund av oriktig uppgift. Skatteverket utesluter således inte helt möjligheterna att 
förvaltningsrätten i en sådan situation, som första instans, skulle kunna besluta om skattetillägg.109 Grunderna för 
denna uppfattning av gällande rätt framgår dock inte med tydlighet. Se Skatteverket, Vägledning - När har en 
oriktig uppgift lämnats? 
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/340160.html?q=skatteflykt*#h-Inget-krav-pa-
orsakssamband-for-skattetillagg 
110 Prop. 2002/03:106 s. 159.  
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om beskattningsunderlaget genom en tillämpning av skatteflyktslagen, borde Skatteverket inte 

heller ha någon möjlighet att påföra skattetillägg och beräkna skattetilläggets storlek på den 

beskattningsgrunden. 

 Däremot har Skatteverket möjlighet att fatta beskattningsbeslut eller efterbeskattnings-

beslut på annan grund än skatteflyktslagen. Om oriktig uppgift anses ha lämnats kan också 

skattetillägg tas ut om det finns ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och undan-

dragen skatt. Om besluten sedan överklagas finns det inget som hindrar att Skatteverket 

framställer ett andrahandsyrkande om skatteflyktslagens tillämpning först i förvaltningsrätten. 

Eftersom skattetilläggsfrågan varit en del av saken redan hos Skatteverket finns heller inget 

som hindrar att de allmänna förvaltningsdomstolarna prövar den frågan.111 

 Det ovan förda resonemanget kan vara en tänkbar förklaring till resultatet från undersök-

ningen.  

 Eftersom Skatteverkets ursprungliga efterbeskattningsbeslut verkar vara av avgörande 

betydelse för frågan om skattetillägg ska utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen bör det 

vara teoretiskt möjligt för Skatteverket att utnyttja denna konstruktion. Utnyttjandet skulle 

teoretiskt sett kunna bestå i att Skatteverket medvetet fattar ett felaktigt beslut för att möjlig-

göra att skattetillägg i vissa särskilda fall ska kunna utgå efter en tillämpning av skatteflykts-

lagen i högre instans. Detta istället för att göra en vanlig ansökan till förvaltningsrätt om en 

tillämpning av skatteflyktslagen (vilket ju inte kan medföra skattetillägg). 

 I detta hänseende är ett avgörande från Kammarrätten i Jönköping särskilt intressant. I det 

aktuella målet rörde det sig om ett kapitalförsäkringsupplägg som var likt det som HFD av-

gjorde i RÅ 2010 ref. 51. Som bekant ansågs en omkaraktärisering av rättshandlingarna med 

hänvisning till verklig innebörd inte möjlig på det upplägget utan skatteflyktslagen skulle 

tillämpas istället. Det skulle följaktligen kunna tänkas att enbart en ansökan om skatteflykts-

lagens tillämpning skulle ligga närmast till hands i ett sådant fall. I det aktuella kammarrätts-

avgörandet hade Skatteverket dock ursprungligen beslutat om efterbeskattning genom att om-

kvalificera rättshandlingarna med hänvisning till verklig innebörd och samtidigt beslutat om 

skattetillägg. Skatteverkets ursprungliga beslut var daterat den 13 april 2013. Det är nästan tre 

år efter RÅ 2010 ref. 51. Kammarrätten i Jönköping konstaterade helt kort att förfarandet lik-

nade det som varit föremål för bedömning i RÅ 2010 ref. 51 och avfärdade möjligheterna att 

efterbeskatta den skattskyldige med hänvisning till rättshandlingarnas verkliga innebörd. Där-

efter ansågs skatteflyktslagen tillämplig och skattetillägg påfördes.112 

                                                
111 Jmf. Kammarrätten i Stockholm dom 2009-12-09, mål nr 9605-08 och 9606-08,  
112 Kammarrätten i Jönköping dom 2015-01-07, mål nr 689-14. 
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 Här kan det dock vara på sin plats att framhålla att jag inte har några belägg för att 

Skatteverket i verkligheten systematiskt utnyttjar denna möjlighet på något sätt. Att besluten 

tas i denna ordning och på detta sätt kan ha naturliga förklaringar som jag inte känner till. En 

annan aspekt som är viktig att lyfta fram i denna kontext är skatteflyktslagens subsidiaritet i 

förhållande till den ordinarie beskattningen enligt IL (se Del I). Skatteflyktslagen får bara 

tillämpas om en beskattning enligt IL inte är möjlig. Att bedöma rättshandlingars verkliga 

karaktär är något som Skatteverket gör inom ramen för den ordinarie beskattningen och efter-

beskattning enligt IL. För att försäkra sig om att en beskattning inte är möjlig enligt IL är det 

tänkbart att Skatteverket börjar med att fatta beslut om efterbeskattning på den grunden. Om 

beslutet överklagas kan Skatteverket sedan göra en ansökan om skatteflyktslagens tillämpning 

i andra hand.  

 Som Simon-Almendal har framhållit kan dock en sådan garderande processföring medföra 

betydande svårigheter för den skattskyldige. Detta eftersom den skattskyldige tvingas försvara 

sig mot två alternativa grunder, varav en helt ny grund, istället för att fokusera på den grund 

som är mest relevant i det enskilda fallet.113 Detta föranleder givetvis också ytterligare pro-

cesskostnader för den skattskyldige.  

6.2.5 Uppgiftsskyldigheten i praktiken 

I den närmare analysen av RÅ 2010 ref. 51 (avsnitt 5) ställdes frågan om uppgifter som enbart 

har betydelse för skatteflyktslagens tillämpning numera måste lämnas till ledning för beskatt-

ningen. Med anledning av detta har kammarrättsavgörandena undersökts i syfte att se om 

någon sådan koppling framkommit i praktiken. 

  Inget av de undersökta kammarrättsavgörandena ger ett uttryckligt stöd för att de lämnade 

uppgifterna enbart varit oriktiga i den meningen att Skatteverket inte kunnat göra en riktig 

bedömning av förfarandet enligt skatteflyktslagens materiella bestämmelser. Det rör sig oftast 

om motiveringar som liknar HFD:s motivering i RÅ 2010 ref. 51. Följande motiveringar från 

två olika domar är typexempel: 

 

”Vad gäller frågan om oriktig uppgift har lämnats finner kammarrätten att [X], genom att 

i sin självdeklaration inte redovisa relevant information för en riktig bedömning av 

aktuella transaktioner, har lämnat en oriktig uppgift (jfr RÅ 2010 ref. 51).”114  

 

                                                
113 Simon-Almendal, SN 2010, s. 651.  
114 Kammarrätten i Stockholm dom 2010-11-18, mål nr 3141-3143-10. 
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”Av RÅ 2010 ref 51 följer att skattetillägg ska tas ut om oriktig uppgift lämnats. [X] har 

inte i sin deklaration lämnat klargörande upplysningar om förhållandena kring Addendi 

och kapitalförsäkringen. Det föreligger därmed grund för att påföra skattetillägg.”115  

 

Det kan således inte sägas framgå med tydlighet om uppgifterna enbart ansetts otillräckliga 

för en beskattning enligt IL, en beskattning enligt skatteflyktslagen eller en beskattning enligt 

såväl IL som skatteflyktslagen. Motiveringarna i dessa delar ger således inte någon ytterligare 

klarhet i hur detta ska uppfattas. Exempelvis har inte något domskäl – som uttryckligen kon-

staterar att oriktig uppgift föreligger på grund av att den skattskyldige inte upplyst om sitt 

syfte med ett förfarande eller inte upplyst om en eventuell skatteförmån – kunnat iakttas. Det 

kan därmed inte sägas med säkerhet om uppgifterna endast varit otillräckliga för en bedöm-

ning om skatteflyktslagens tillämplighet eller om uppgifterna varit otillräckliga för en beskatt-

ning enligt IL. 

 Den framförda slutsatsen i avsnitt fem var att övervägande skäl talar för att uppgifts-

skyldigheten inte blivit mer omfattande med avseende på vilka uppgifter som måste lämnas. 

Rättstillämpningen i kammarrätterna efter HFD:s avgörande ligger i linje med den framförda 

slutsatsen. I kammarrättsavgörandena framkommer nämligen en praktiskt nödvändig koppling 

mellan Skatteverkets ursprungliga beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift – som 

sker efter omkaraktärisering av rättshandlingarna med hänvisning till verklig innebörd – och 

det senare fastställda beslutet om skattetillägg. Med beaktande av denna ordning kan det alltså 

konstateras att Skatteverket ursprungligen måste ansett att oriktig uppgift förelåg efter att 

beskattningsunderlaget fastställts med tillämpning av en annan beskattningsgrund än skatte-

flyktslagen. Att skatteflyktslagen senare tillämpas istället för den ursprungliga beskattnings-

grunden medför aldrig någon förändrad inställning till frågan om oriktig uppgift också 

föreligger i förhållande till skatteflyktslagen. 

 Vad innebär detta för den skattskyldiges uppgiftsskyldighet? I praktiken bör det alltså 

handla om att lämna så pass mycket information om ett visst förfarande att Skatteverket kan 

besluta/inte besluta om att omkaraktärisera rättshandlingarna med hänvisning till verklig inne-

börd eller på annat sätt göra en annan bedömning av ett yrkande enligt IL. Detta ser ut att 

gälla trots att den slutliga beskattningsgrunden är skatteflyktslagen. En annan sak är att sådana 

uppgifter också, i många fall, kan visa sig vara lika relevanta för en bedömning av skatte-

flyktslagens tillämplighet i efterhand. 

                                                
115 Kammarrätten i Jönköping dom 2015-01-07, mål nr 689-14. 
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6.2.6 En samlad analys av resultatet från undersökningen 

Den samlade undersökningen av samtliga undersökta kammarrättsavgöranden (134) visar att 

om skatteflyktslagen inte anses tillämplig utgår givetvis inte skattetillägg på grund av oriktig 

uppgift. Om kammarrätterna däremot anser att skatteflyktslagen är tillämplig – och sedan har 

att ta ställning till frågan om oriktig uppgift lämnats och grund för skattetillägg finns – utgår 

alltid skattetillägg. Något mellanläge, som innebär att skatteflyktslagen anses tillämplig men 

kammarrätterna inte anser att det finns grund för skattetillägg, har inte iakttagits. Med andra 

ord; om den skattskyldige vinner i skatteflyktsfrågan sker varken en förhöjd beskattning eller 

ett uttag av skattetillägg. Om däremot den skattskyldige förlorar i skatteflyktsfrågan och det 

sedan är fråga om skattetillägg ska utgå, sker såväl en förhöjd beskattning som ett uttag av 

skattetillägg. De ekonomiska skillnaderna för dessa olika utfall kan givetvis vara mycket 

stora.  

 Hultqvist har tidigare iakttagit ett liknande mönster där beskattningsunderlaget istället 

fastställts med hänvisning till den verkliga innebörden av rättshandlingarna.116 Med anledning 

av detta finns det skäl att återkomma till tanken att skattetillägget på något sätt ser ut att ha 

följt med i den förändrade synen på vilken beskattningsgrund – verklig innebörd eller 

skatteflyktslagen – som bör tillämpas. På vilket sätt följer skattetillägget med i praktiken och i 

det enskilda fallet med beaktande av kammarrättsavgörandena? Som ovan konstaterats upp-

visar samtliga avgöranden samma mönster beträffande de ursprungliga besluten som tagits av 

Skatteverket. Först beslutar Skatteverket ofta om efterbeskattning och fastställer beskattnings-

underlaget på en annan grund än skatteflyktslagen. Sedan beslutas också om skattetillägg på 

grund av oriktig uppgift. Mellan det första och det andra beslutet föreligger i detta fall det 

nödvändiga orsakssambandet, som krävs för att skattetillägg ska kunna tas ut, eftersom det 

oriktiga uppgiftslämnandet har lett till en skattelättnad. Därefter överklagar den skattskyldige 

båda besluten till förvaltningsrätten och i samband med det yrkar Skatteverket, i sin tur, att 

skatteflyktslagen ska tillämpas i andra hand på förfarandet. 

 I kammarrätten konstateras att någon omkaraktärisering av rättshandlingarna inte kan 

göras. Då är yrkandet om skatteflyktslagens tillämpning och det ursprungliga beslutet om 

skattetillägg kvar att pröva. Skatteflyktslagen bedöms sedan vara tillämplig och skatte-

tillägget, som följt med hela vägen från Skatteverket, påförs. Det ska poängteras att om 

yrkandet om skatteflyktslagens tillämpning i andra hand inte gjorts hade båda besluten, som 

ursprungligen tagits av Skatteverket, ansetts felaktiga. Det vill säga – inte heller skattetillägg 

                                                
116 Hultqvist, SvSkT 2008:2 s. 147-148.  
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hade kunnat utgå eftersom något skatteundandragande inte påvisats. Orsakssambandet mellan 

oriktig uppgift och skatteundandragandet saknas således i det fallet. När skatteflyktslagen 

istället anses tillämplig ”repareras” detta orsakssamband men på en annan grund än den ur-

sprungliga. Att detta är möjligt i vissa fall kan anses framgå av HFD:s uttalande i RÅ 2010 

ref. 51 som lyder: ”Det förhållandet att taxeringen skett med stöd av skatteflyktslagen, dvs. på 

en annan rättslig grund än den som Skatteverket har tillämpat, föranleder ingen annan 

bedömning.” Som ovan framkommit saknas dock i vissa kammarrättsfall en ny och tydlig 

prövning av frågan om den initialt bedömda oriktiga uppgiften, som framkommit som en följd 

av en tillämpning av institutet verklig innebörd, fortsättningsvis ska anses som oriktig sedan 

det ursprungliga beskattningsbeslutet ansetts felaktigt.  

 Denna ordning leder i praktiken till ett underligt resultat i kammarrättspraxis; en tillämp-

ning av skatteflyktslagen kan medföra skattetillägg men bara om Skatteverket dels fattar ett 

beslut som sedermera ändras av domstol och dels fattar ett beslut om skattetillägg på den fel-

aktiga grunden. En annan förutsättning för att skattetillägg ska utgå i dessa situationer är 

givetvis också att den skattskyldige överklagar besluten. Ett undantag från det som ovan sagts 

föreligger dock om den oriktiga uppgiften lämnats i en pågående domstolsprocess som enbart 

rör skatteflyktslagens tillämpning. I dessa fall kan skattetillägg utgå sedan domen vunnit laga 

kraft enligt 49 kap. 4 § SFL och 52 kap. 7 § SFL.  

 Dessa slutsatser leder till frågor under följande antaganden. Antag att en skattskyldig gen-

omför ett förfarande som enligt gällande rätt helt klart utgör skatteflykt enligt skatteflykts-

lagen utan att på något sätt upplysa om de bakomliggande omständigheterna i sin deklaration. 

Antag vidare att Skatteverket upptäcker detta och att Skatteverket också anser att förfarandet 

enligt gällande rätt helt klart bör föranleda en tillämpning av skatteflyktslagen. Antag till sist 

att Skatteverket inte medvetet fattar felaktiga beslut för att kunna påföra skattetillägg. Under 

dessa förutsättningar borde Skatteverket således ansöka om att förvaltningsrätten förklarar att 

skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Om så sker saknas dock möjligheter att påföra 

skattetillägg eftersom förvaltningsrätten inte kan besluta om skattetillägg som första instans. 

Underlåtenheten att lämna upplysningar om detta förfarande kan således i detta fall inte be-

ivras trots att det rör sig om ett klart fall av skatteflykt samtidigt som den skattskyldige inte på 

något sätt upplyst om de bakomliggande förhållandena. 

 Om förutsättningarna istället ändras genom att det inte är lika klart, som det sällan är med 

skatteflyktslagen, om att ett visst förfarande utgör skatteflykt eller om det eventuellt rör sig 

om oriktigt benämnda rättshandlingar. Samtidigt antas att den skattskyldige på samma sätt 

som tidigare underlåtit att upplysa om de bakomliggande omständigheterna i sin deklaration. 
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Om Skatteverket i detta fall beslutar att omkaraktärisera rättshandlingarna, påföra skatte-

tillägg och sedan i förvaltningsrätten/kammarrätten yrkar att skatteflyktslagen ska tillämpas i 

andra hand, är det dock möjligt att underlåtenheten att redovisa de bakomliggande omständ-

igheterna beivras genom skattetillägg. 

 Dessa hypotetiska situationer tyder på att det avgörande i praktiken, beträffande frågan om 

skattetillägg ska utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen, är hur Skatteverket väljer att 

angripa ett visst förfarande – inte uppgiftslämnandet i sig. Formellt sett måste givetvis oriktig 

uppgift föreligga. Problemet är att ett och samma uppgiftslämnande kan leda/inte leda till 

skattetillägg och att det i hög utsträckning är beroende av hur Skatteverket väljer att angripa 

förfarandet med avseende på fastställandet av beskattningsunderlaget. Borde det inte vara 

tvärtom? Nämligen att ett och samma uppgiftslämnande ska medföra/inte medföra skatte-

tillägg oavsett om Skatteverket väljer att direkt göra en ansökan till förvaltningsrätten eller 

senare i en process framställa ett yrkande om skatteflyktslagens tillämpning. 

 Det kan spekuleras i att en sådan ordning skulle medföra att skattetillägg i de allra flesta 

situationer skulle påföras vid en tillämpning av skatteflyktslagen och således i en betydligt 

större omfattning. Detta då det borde ligga i sakens natur att inte upplysa om omständigheter 

som skulle kunna avslöja ett kostsamt försök att kringgå en högre beskattning. I vissa fall 

skulle utelämnandet av uppgifter också kunna bero på att den skattskyldige helt enkelt inte 

uppmärksammat att ett visst förfarande skulle kunnat angripas med stöd av skatteflyktslagen 

eller genom en omkaraktärisering av rättshandlingarna eller helt enkelt gjort en annan bedöm-

ning av dessa frågor.117 Om det i dessa fall alltid skulle vara möjligt att påföra skattetillägg 

efter en tillämpning av skatteflyktslagen – alltså även i fall där enbart en vanlig ansökan om 

skatteflyktslagen görs – kan det spekuleras i att ordningen skulle uppröra och träffa betydligt 

fler skattskyldiga. 

 Om det å andra sidan aldrig skulle vara möjligt att påföra skattetillägg efter en tillämpning 

av skatteflyktslagen saknas ett kraftfullt verktyg för att på ett effektivt sätt avhålla skatt-

skyldiga från att försöka kringgå den materiella skattelagstiftningen. De mönster och den ord-

ning som går att urskilja från undersökningen av kammarrättsavgörandena kan alltså sägas 

vara en form av mellanting – skattetillägg kan utgå efter en tillämpning av skatteflyktslagen – 

men bara under speciella och något slumpartade omständigheter.  

 Det kan vidare spekuleras i att den nuvarande ordningen innebär att relativt få fall medför 

skattetillägg när beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen, 

                                                
117 Jmf. beträffande ”annan bedömning i dessa frågor” Simon-Almendal, SN 2010, s. 649-656. 
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vilket inte upprör eller uppmärksammas av alltför många skattskyldiga. Samtidigt medför 

ordningen att ingen som försöker att undvika en högre beskattning – genom olika typer av 

skatteanpassade arrangemang – kan vara säker på att inte drabbas av skattetillägg. Denna 

ordning kan tänkas utgöra en outtalad kompromiss mellan å ena sidan de skattskyldigas för-

troende för skattesystemet och rättssäkerheten, och å andra sidan ett effektivt och allmän-

preventivt system som syftar till att förebygga skatteundandraganden. Oavsett om detta var 

tanken från HFD eller inte, kan det förklara varför ordningen inte ändrats eller på andra sätt 

inte blivit särskilt uppmärksammad. Denna något konstiga ordning lär bestå till dess våg-

skålen tippar över åt något håll.  
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7 Avslutande reflektioner 
I inledningen till denna uppsats konstaterades att olika typer av skatteanpassade arrangemang 

bland stora företag och förmögna individer har varit föremål för omfattande debatt och kritik. 

I den allt mer globaliserande marknaden för varor och tjänster med ett därtill överlappande 

och differentierat skatteregelverk, har möjligheterna att förhindra skatteplanering och skatte-

flyktsförfaranden – genom olika gränsöverskridande förfaranden – blivit allt svårare för 

länder och skattemyndigheter. Samtidigt görs krafttag för att anpassa skatteregler till den 

ökade internationaliseringen. Arbetet som Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling (”OECD”) bedriver genom projektet Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) är 

ett exempel på detta, ett annat är samordningen av mervärdesskattefrågor inom EU. Att 

företag och privatpersoner ska betala ”rätt” och likvärdig skatt tas alltså på allra största allvar 

av stater och skatteorganisationer. 

 I denna uppsats har skattetillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen behandlats och 

en rad olika mönster iakttagits i kammarrättspraxis efter RÅ 2010 ref. 51. I kammarrättspraxis 

har framförallt beslutsdelningen i första instans av skattetilläggsfrågan respektive en tillämp-

ning av skatteflyktslagen föranlett en något underlig ordning. Frågan om skatteflyktsförfaran-

den bör, eller inte bör, föranleda skattetillägg har däremot inte behandlats närmare. Detta ska 

inte heller göras i detta avsnitt. Det kan däremot konstateras att om lagstiftaren ser anledning 

att skärpa synen på rättsföljderna av ett skatteflyktsförfarande och därmed utöka möjlig-

heterna till att påföra skattetillägg efter en tillämpning av skatteflyktslagen torde det kunna 

göras på följande sätt. Lagstiftaren skulle kunna se till att en och samma instans, som första 

instans, kan besluta om såväl skattetillägg som en tillämpning av skatteflyktslagen. Detta 

skulle exempelvis kunna göras genom att skatteflyktslagens 4 § kompletteras med en före-

skrift som ger förvaltningsrätten möjlighet att som första instans pröva frågan om skattetillägg 

på grund av oriktig uppgift i samband med en ansökan, från Skatteverket, om skatteflykts-

lagens tillämpning. Om lagstiftaren å andra sidan menar att skattetillägg inte bör vara en 

möjlig påföljd efter att ett förfarande angripits med en tillämpning av skatteflyktslagen kan 

den möjligheten enkelt lagstiftas bort. 

 Mot bakgrund av den utveckling och uppfattning om skatteflyktsförfaranden och andra 

typer av skatteplanering som kan skönjas i rådande världsklimat torde en skärpning av 

reglerna, enligt min mening, ligga närmare till hands än den motsatta åtgärden. Som framgår 

av den samlade analysen av kammarrättsavgörandena är min uppfattning dock att den rådande 

ordningen förmodligen kommer att bestå oförändrad under den närmaste tiden.  
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Bilaga 1 
Sökningen, frågorna och bedömningsgrunder 
I databasen Zeteo har en avancerad/detaljerad sökning gjorts. En sökning i Zeteos databas 

innebär att allt material och alla dokument innehållande sökorden visas.118 Sökningen gjordes 

på följande kriterier. 

1. Sökord i den översta fritextrutan: skattetillägg skatteflykt 

2. Datumavgränsning: 2010-06-11 – 2016-01-28 

3. Informationstyp (1): Avgöranden 

4. Informationstyp (2): Kammarrättsavgöranden 

En sökning i den översta raden i den avancerade/detaljerade sökfunktionen innebär att enbart 

dokument som innehåller båda orden visas.119 Anledningen till att ”skatteflykt” användes som 

sökord istället för exempelvis ”skatteflyktslagen” var för att lagen i dess utskrivna form heter 

”Lag (1995:575) mot skatteflykt”. Anledningen till att startdatumet sattes till 2010-06-11 var 

att RÅ 2010 ref. 51 avgjordes dagen innan. 

 Sökningen gav 137 träffar. Tre av dessa sökträffar utgjorde dock kopior av samma av-

görande. Totalt undersöktes således 134 olika kammarrättsavgöranden. Många av dessa av-

göranden har samma avgörandedatum. Detta har att göra med att saken som varit föremål för 

prövning i dessa fall påminner om varandra men rör olika företag eller personer. Det ska även 

poängteras att ett och samma avgörande i sak kan ha fler målnummer än ett. Ett och samma 

avgörandedokument kan således ha flera målnummer. Enligt Kammarrätten i Göteborg beror 

detta ofta på att avgörandet exempelvis kan röra fler än ett beskattningsår eller liknande men 

bedömningen i sakfrågan och bakgrunden är densamma. Att avgörandena i vissa fall har fler 

än ett målnummer hänger också ihop med underinstansernas beslut och val av hur de regi-

strerar sina mål. Rent formellt och i statistiken rör det sig således om fler mål men ett avgör-

ande.120 I denna undersökning har jag valt att utgå från de enskilda avgörandena i sak. 

  I nästa steg undersöktes dessa avgöranden för att kartlägga i vilka fall som det varit fråga 

om skattetillägg efter att skatteflyktslagen ansetts tillämplig i kammarrätterna. I 39 av dessa 

134 avgöranden hade kammarrätterna att ta ställning till om skattetillägg skulle utgå efter att 

kammarrätten först konstaterat att skatteflyktslagen var tillämplig. Övriga avgöranden känne-

tecknas exempelvis av att kammarrätten i vissa fall avgjort beskattningsfrågan på en annan 

                                                
118 http://www.wolterskluwer.se/sos/#/zeteo3/manual/zeteo3-20-Sokning  
119 http://www.wolterskluwer.se/sos/#/zeteo3/manual/zeteo3-20-Detaljerad-sokning  
120 Denna information inhämtades genom ett telefonsamtal till en anonym jourjurist på Kammarrätten i 
Göteborg, 2016-04-11. 
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rättslig grund än skatteflyktslagen, att skattetilläggsfrågan inte längre var aktuell i kammar-

rätterna, eller att Skatteverkets talan om efterbeskattning och/eller en tillämpning av skatte-

flyktslagen ogillats vilket medfört att skattetilläggsfrågan inte prövats. I ett fåtal fall har det 

även rört sig om mål som inte överhuvudtaget varit relevanta men som dykt upp i söknings-

resultatet för att de i någon del innehåller orden skattetillägg och skatteflykt. 

 De 39 fallen granskades närmare med avseende på följande frågor. 

1. Förutsatt att skatteflyktslagen har ansetts tillämplig och det sedan är fråga om 

skattetillägg, hur ofta påförs då skattetillägg? 

2. A) Framgår det uttryckligen av domen vilka specifika uppgifter som den skattskyldige 

lämnat, likt RÅ 2010 ref. 51, eller utelämnat? B) Var uppgifterna helt otillräckliga 

/utelämnade, delvis otillräckliga/utelämnade eller är det oklart?  

3. Framgår det av domen om de oriktiga uppgifterna enbart varit oriktiga i den mening att 

uppgifterna inte varit tillräckliga för att göra en bedömning om skatteflyktslagen varit 

tillämplig? 

4. I de fall som skattetillägg utgått efter en tillämpning av skatteflyktslagen; är beskatt-

ningsgrunden – som Skatteverket ursprungligen fastställt beskattningsunderlaget med – 

en annan än skatteflyktslagen? 

5. Ställer kammarrätten upp ett bevistema för oriktig uppgift? 

6. Nämner kammarrätten vem som bär bevisbördan för oriktig uppgift? 

7. Nämner kammarrätten vilket beviskrav som gäller för oriktig uppgift? 

En sammanställning från denna undersökning finns i Bilaga 2. Att just dessa frågor utgör 

grunden för undersökningen beror på att dessa frågor ansetts mest intressanta att undersöka 

mot bakgrund av vilka frågor som uppstått med anledning av RÅ 2010 ref. 51. 

 Metoden för att undersöka frågeställning ett (1) var att kvantitativt räkna hur många av de 

39 fallen som medförde skattetillägg respektive inte medförde skattetillägg. De fall där 

kammarrätterna visserligen påfört skattetillägg men ändrat dess storlek i förhållande till 

Skatteverkets ursprungliga beslut har räknats som att skattetillägg påförts. 

 Undersökningen av frågeställning två (2) kräver en närmare redogörelse för hur bedöm-

ningen och kvalificeringen gått till eftersom bedömningen av de uppställda kriterierna skulle 

kunna tolkas olika av olika bedömare. För att ta reda på vilka uppgifter som faktiskt lämnats 

eller utelämnats har kammarrätternas domskäl i första hand granskats. Om kammarrätten hän-

visar/instämmer i förvaltningsrättens bedömning i fråga om oriktig uppgift har även för-

valtningsrättens domskäl (bilagda till kammarrättsavgörandena) i skattetilläggsdelen under-

sökts för att försöka utröna vilka uppgifter som faktiskt lämnats/utelämnats. I detta fall har 
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specifika uppgifter ansetts lämnade om det framgår av avgörandet specifikt vilken/vilka upp-

gifter/inkomster som lämnats/utelämnats och som medfört det oriktiga uppgiftslämnandet. 

Exempel på när sådana specifika uppgifter kan utläsas ur ett avgörande är följande skrivelse: 

”…genom att inte redovisa utdelningarna från Akademikliniken HJ AB i sina deklarationer 

eller på annat sätt lämna erforderliga uppgifter om dessa…”121. Dessa fall har besvarats som 

”Ja” i undersökningsmaterialet. Avgöranden som besvaras med ett ”Nej” karaktäriseras av 

svepande och oprecisa formuleringar av typen: ”…genom att inte redovisa relevant inform-

ation för en riktig bedömning av aktuella transaktioner har X lämnat oriktig uppgift till led-

ning för taxeringen.” Även om det inte specifikt framgår av domstolarnas domskäl vilka upp-

gifter som lämnats eller utelämnats kan det i vissa fall ändå framgå att vissa upplysningar 

lämnats eller att inga uppgifter alls lämnats, i andra fall är det dock oklart. På omvänt sätt 

framgår det inte alltid, trots att specifika lämnade/utelämnade uppgifter framgår av domen, 

om andra uppgifter trots allt lämnats eller om inga uppgifter överhuvudtaget lämnats. Detta är 

bakgrunden till att dessa kategorier valts i B-delen under frågeställning två.  

 Frågeställning tre (3) undersöktes genom att se om det framgår av kammarrättens domskäl 

att uppgifterna varit otillräckliga för en tillämpning av skatteflyktslagen. I de fall som 

kammarrätterna hänvisar till förvaltningsrättens bedömning i frågan om oriktig uppgift har 

även dessa domskäl i skattetilläggsdelen undersökts. Fall där det framgår att uppgifterna varit 

otillräckliga för en ”beskattning”/”taxering” i allmänhet har inte räknats hit utan under-

sökningen har varit inriktad på att hitta ett uttryckligt samband i domskälen mellan den orikt-

iga uppgiften och skatteflyktslagens materiella bestämmelser. 

 Frågeställning fyra (4) undersöktes genom att jämföra beskattningsgrunden för Skatte-

verkets ursprungliga omprövningsbeslut (såsom det framgår av domarna) med beskattnings-

grunden som kammarrätterna sedermera ansåg tillämplig i avgörandena. 

 Vad gäller de bevisinriktade frågeställningarna fem (5), sex (6) och sju (7) har enbart dom-

skälen i kammarrätterna beaktats. När kammarrätterna har hänvisat till förvaltningsrättens 

bedömning i fråga om oriktig uppgift har således förvaltningsrättens eventuella angivande av 

bevistema, beviskrav och bevisbörda inte beaktats. Detta hänger samman med att undersök-

ningen i denna del tar sikte på vad just kammarrätterna uttryckligen skrivit i sina domskäl. Att 

ställa upp ett eget bevistema och nämna beviskravet och bevisbördan fyller nämligen ett eget 

syfte, enligt min mening, för resten av motiveringen av domen.  

                                                
121 Kammarrätten i Stockholm dom 2011-06-21, mål nr 4817-4824-09. 
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 Vad särskilt gäller frågeställning fyra kan det vara på sin plats att förtydliga vad som avses 

med bevistema i denna framställning och dessutom ge ett vägledande exempel. Med bevis-

tema avses vad en part har att bevisa för att vinna bifall till sin talan. Vad består bevistemat 

av?  

 Bevistemat består av ett eller flera rättsfakta. Ett rättsfaktum är en faktisk omständighet 

som krävs för att en viss rättsföljd ska kunna utdömas. Normalt kan ett eller flera rättsfakta 

direkt avspegla olika rekvisit i materiell lagstiftning. Vanligtvis består ett bevistema av flera 

delbevisteman. Med andra ord krävs ofta att mer än ett rättsfaktum är bevisat för att en 

rättsföljd ska inträda. Det är därför viktigt att domstolen prövar varje delbevistema för sig 

innan uttalanden görs beträffande bevistemat som helhet.122 Att en domstol anger ett bevis-

tema i sina domskäl tydliggör vilka rättsfakta som är relevanta och ska prövas. Det kan alltså 

ses som ett medel för domstolen att stämma av att det händelseförlopp som ska bevisas har 

prövats i alla led. Ett invecklat händelseförlopp kan kräva ett mer detaljerat bevistema.123 Ned-

an ges ett vägledande exempel på hur ett bevistema kan formuleras av HFD i ett särskilt fall 

om oriktig uppgift. 

 

”Frågan i målet gäller om bolaget, som i sin självdeklaration för 2009 års taxering 

redovisade ett underskott, lämnat en oriktig uppgift genom att inte redovisa under-

skottet i den ruta i deklarationen som avsåg underskott som omfattas av avdrags-

spärr.”124 

 

När kammarrättsavgörandena har undersökts har jag alltså letat efter liknande formuleringar 

av kammarrätterna. Jag har gjort skillnad på sådana formuleringar som direkt konstaterar att 

oriktig uppgift föreligger och på formuleringar som bara anger bevistemat utan att samtidigt 

konstatera att oriktig uppgift föreligger. Den senare formen räknas som att ett bevistema 

ställts upp. Denna skillnad har gjorts för att belysa vikten, enligt min mening, av att ett bevis-

tema ställs upp enskilt från bedömningen av frågan. Syftet med detta är bland annat, som 

framgår ovan, att kunna stämma av om alla relevanta rättsfakta i ett händelseförlopp har 

prövats.  

                                                
122 Diesen m.fl., Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 49. 
123 Persson Österman, F-skattesedelns rättsverkningar, del II - Domstolsavgöranden avseende F-skattsedelns 
rättsverkningar – särskilt vid påstående om skenavtal, s. 9.  
124 HFD 2014 ref. 22. 
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Bilaga 2 
Sammanställning av kammarrättsavgörandena – tabell  

 
Sifforna i den första redan nedan motsvarar de frågor som utformats enligt Bilaga 1 ovan.  

 
Domstol Målnummer

(Zeteo 

rubrik)* 

Avgöran

dedatum 

1 2.A. 2.B. 3 4 5 6 7 

Kammarrätt-

en i 

Göteborg 

4260-14 2015-12-

15 

x Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2676-12 2013-02-

04 

x Ja Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Jönköping 

689-14 2015-01-

07 

x Ja Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Jönköping 

2220-12 2013-05-

31 

x Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

3952-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

6114-10 2014-02-

06 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

6115-10 2014-02-

06 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

6113-10 2014-02-

06 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2960-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

3785-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

Nej Ja Nej Nej Nej 
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Stockholm nade 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4007-10 2013-09-

30 

x Nej Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4005-10 2013-09-

30 

x Nej Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4006-10 2013-09-

30 

x Nej Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4004-10 2013-09-

30 

x Nej Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4003-10 2013-09-

30 

x Nej Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2961-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2971-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2956-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4287-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2908-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2905-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2902-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

3897-10 2013-11-

22 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 
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Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2970-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2969-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2972-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2967-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4264-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2968-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

3899-10 2013-11-

22 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

6477-10 2013-11-

06 

x Ja Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

2958-10 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4817-09 2011-06-

21 

x Ja Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

5988-11 2013-09-

30 

x Nej Delvis 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

3141-10 2010-11-

18 

x Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

3138-10 2010-11-

18 

x Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt- 8220-09 2010-06- x** Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 
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en i 

Stockholm 

15 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

8222-09 2010-06-

15 

x** Nej Oklart Nej Ja Nej Nej Nej 

Kammarrätt-

en i 

Stockholm 

4832-09*** 2011-06-

21 

x Ja Helt 

uteläm-

nade 

Nej Ja Nej Nej Nej 

           
* Sökbart målnummer, samma mål kan dock ha fler 

målnummer; se rättsfallsförteckningen. 

      

** Skiljaktig 

mening.  

          

*** Vid en senare sökning (2016-04-21) på målet i Zeteo framkommer att avgörandet 

numera saknas i fulltext där. Det finns dock på Karnov.  

   

 


