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Del 1: Introduktion till ämnet 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det skatterättsliga sanktionssystemet i form av skattetillägg infördes den 1 januari 1972. 

Det huvudsakliga syftet med införandet av skattetillägget var att garantera att de 

skattskyldiga fullgjorde sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.
1
  

 

Sedan införandet av det sanktionsrättsliga systemet i form av skattetillägg har kritik 

riktats mot systemet. Flera olika utredningar har tillsatts och deras betänkanden har lett 

till lättnader i bestämmelserna om skattetillägg. Den senaste i raden av ändringar kom 

genom införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244 (SFL)). En av förändringarna 

var att skattetillägg inte längre får tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med 

ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som varit 

tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret.
2
 Tidigare undantogs 

endast rättelser med ledning av obligatorisk kontrolluppgift som hade varit tillgänglig 

för Skatteverket före utgången av november månad under taxeringsåret.
3
 Om den 

oriktiga uppgiften inte kunnat rättas med ledning av obligatorisk kontrolluppgift, men 

väl kunnat rättas av normalt tillgängligt kontrollmaterial, skulle skattetillägg visserligen 

tas ut, men med en lägre procentsats.
4
 Begreppet normalt tillgängligt kontrollmaterial 

var således inte ett nytt begrepp som infördes genom SFL. Däremot utökades 

undantaget från skattetillägg från att endast gälla rättelser med obligatoriska 

kontrolluppgifter till att även gälla rättelser med normalt tillgängligt kontrollmaterial.  

 

                                                           

1   Prop. 1971:10 s. 97.  

2  49 kap. 10 § SFL. 

3  5 kap. 8 § 2 p. TL. 

4  5 kap. 4 § 2 st. TL. 
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Motivet till denna utvidgning av undantaget var att skattetillägg tidigare togs ut i 

situationer när det inte var motiverat,
5
 eftersom någon risk för skatteundandragande inte 

fanns. Liknande problem tycks dock fortfarande kvarstå. Detta framgår bland annat av 

att Finansdepartementet återigen har tillsatt en utredare som ska se över rättssäkerheten i 

skatteförfarandet, se kommittédirektiv 2012:2012:14, ”Stärkt rättssäkerhet i 

skatteförfarandet”. Utredaren ska lämna sitt betänkande den 9 september 2013. Syftet 

med det uppdraget är att uppnå bättre och enklare regler och att skapa ökad 

förutsebarhet. Enligt direktivet bör utredaren skapa förtydliganden kring uttrycket 

normalt tillgängligt kontrollmaterial och göra överväganden när det gäller om 

skattetillägg ska tas ut när det inte finns fara för skatteundandragande.  Utredaren ska 

bland annat lämna förslag på hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan 

stärkas ytterligare, utan att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller 

kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket minskar. Enligt direktivet ska 

utredaren bland annat klarlägga vad som idag anses utgöra normalt tillgängligt 

kontrollmaterial, bedöma vad normalt tillgängligt kontrollmaterial borde utgöra och se 

över frågan om skattetillägg ska tas ut när det inte finns risk för skatteundandragande.  

 

 

1.2 Syfte  

 

Skattetillägg får enligt 49 kap. 10 § SFL inte tas ut om en oriktig uppgift kan rättas med 

ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Men vad är då ”normalt tillgängligt 

kontrollmaterial”? Och vad menas med att en uppgift kan ”rättas” med ledning av 

normalt tillgängligt kontrollmaterial?  

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera den ovan nämnda svenska bestämmelsen om 

undantag från skattetillägg. Mot denna bakgrund av vad jag kommer fram till i denna 

del är det huvudsakliga syftet med uppsatsen att föreslå regelförbättringar för att 

skattetillägg inte ska tas ut då någon fara för skatteundandragande inte finns, med 

hänsyn till att Skatteverket har tillgång till normalt tillgängligt kontrollmaterial.  

                                                           

5  Prop. 2010/11:165 s. 480. 
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1.3 Avgränsning 

 

I denna uppsats kommer jag endast att analysera betydelsen av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial på inkomstskattens område. Skattetillägg och betydelsen av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial på exempelvis mervärdesskattens och fastighetstaxeringens 

område kommer således inte att beröras.  

 

Uppsatsen kommer endast att behandla betydelsen av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial när oriktig uppgift har lämnats. Den kommer således inte att beröra 

betydelsen av normalt tillgängligt kontrollmaterial när skattetillägg tas ut på grund av 

skönsbeskattning, varken med anledning av avsaknad deklaration eller på grund av 

skönsbeskattning utöver inlämnad deklaration.
6
 

 

Det är endast den svenska interna rätten som kommer att behandlas. Den inverkan som 

EU-rätten och EKMR har på de svenska bestämmelserna om skattetillägg kommer 

således inte att beaktas.   

 

 

1.4 Metod och källor 

 

Avsikten med detta examensarbete är att analysera gällande rätt. För att göra detta 

kommer jag att tillämpa den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden 

innebär att man analyserar och fastställer gällande rätt med hjälp av olika rättskällor. 

Rättskällorna har olika värde beroende på hur nära de beslutsfattande organen i 

samhället, exempelvis riksdagen, de härrör. Enligt denna metod har lagtext normalt 

högst rättskällevärde, därefter kommer förarbeten, prejudikat och doktrin. 

 

                                                           

6  49 kap. 10 § 1 p. SFL är ett undantag från skattetillägg både när skattetillägg tas ut på grund av 

oriktig uppgift och på grund av skönsbeskattning. Det jag anför i uppsatsen kan därför i stort tillämpas 

även då skattetillägg tas ut på grund av skönsbeskattning. Jag har dock av förenklingsskäl valt att hålla 

skönsbeskattning utanför denna uppsats.  



~ 10 ~   

Skatteverket är den myndighet som påför skattetillägg. Av den anledningen kommer jag 

att använda mig av Skatteverkets handledning avseende särskilda avgifter enligt 

taxeringslagen. Denna handledning har samma dignitet som doktrin enligt ovan nämnda 

rättskällehierarki. Däremot får, eftersom det är Skatteverket som påför skattetillägg, 

Skatteverkets uppfattning större genomslag i samhället än vad exempelvis en enskild 

juridisk författares åsikt får.  

 

Problemet med denna handledning är att den behandlar särskilda avgifter enligt 

taxeringslagen (TL) och inte enligt SFL. Normalt tillgängligt kontrollmaterial är dock 

ett begrepp som även funnits med i TL. Innebörden av begreppet tycks inte ha ändrats 

genom SFL.
7
 Undantaget från skattetillägg utökades genom införandet av SFL från att 

endast omfatta rättelser med ledning av obligatoriska kontrolluppgifter, till att omfatta 

rättelser med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Även enligt den tidigare 

bestämmelsen fanns kravet på att en oriktig uppgift skulle kunna ”rättas”. Detta har 

således inte ändrats genom SFL. Även om Skatteverkets handledning således behandlar 

skattetillägg enligt TL, har de begrepp som är relevanta för denna uppsats inte ändrats. 

Av den anledningen anser jag att jag kan hämta ledning av Skatteverkets handledning.  

 

Avsikten med detta examensarbete är att ge förslag på regelförbättringar. I detta arbete 

kommer jag att använda mig av en rättspolitisk diskussion som grundar sig på det jag 

kommit fram till med hjälp av den rättsdogmatiska metoden.  

 

Under de senaste två åren har jag arbetat som skattehandläggare på Skatteverket i 

Uppsala. Under dessa år har jag fått en praktisk erfarenhet av påförande av skattetillägg. 

I mitt arbete uppkommer ofta frågor som rör skattetillägg och jag har fattat en hel del 

beslut om påförande av straffavgiften.  

 

                                                           

7   Se prop. 2010/11:165 s. 943 som hänvisar tillbaka till prop. 2002/03:106 s.123, som i sin tur 

hänvisar tillbaka till prop. 1991/92:43 s. 64 f. som i sin tur slutligen hänvisar tillbaka till prop. 

1977/78:136 s. 151. 
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Jag har beaktat den doktrin som finns på området, exempelvis vad Börje Leidhammar, 

Katarina Fast och Karin Almgren skrivit.
8
 Den doktrin som jag har hittat på området 

behandlar dock inte frågor som rör rättelse av oriktig uppgift med ledning av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial. Den doktrin jag hittat behandlar snarare skattetilläggen i 

stort, andra frågor om skattetillägg eller frågor som rör skattetillägg och 

dubbelbestraffning. Om rättelse med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial har 

nämnts i doktrinen har den tagit upp vad som redan framgår av förarbetena till 

bestämmelsen om rättelse av oriktig uppgift. Rättshierarkiskt är förarbetena av större 

dignitet. Av den anledningen kommer jag att använda mig av dem i stället för att 

hänvisa till doktrinen. Då jag inte hittat särskilt mycket doktrin som är av betydelse för 

min uppsats kommer min argumentation i huvudsak bygga på förarbeten, praxis och 

mina erfarenheter från Skatteverket.  

 

Finansdepartementet har tillsatt en utredare som bland annat ska se över 

bestämmelserna om skattetillägg, se kommittédirektiv 2012:2012:14, ”Stärkt 

rättssäkerhet i skatteförfarandet”. Enligt direktivet ska utredaren bland annat analysera 

frågor som rör normalt tillgängligt kontrollmaterial och risken för skatteundandragande. 

Av direktivet framgår inte rent materiellt någonting annat än vad som redan framgått av 

förarbeten till bestämmelsen om undantag från skattetillägg. Direktivet påvisar dock att 

även regeringen anser att det finns ett behov av regelförbättringar på detta område. Jag 

kommer att använda mig av direktivet då jag finner det behövligt och då det tillför min 

argumentation någonting.  

 

 

1.5 Disposition 

 

I avdelning 1 ger jag en introduktion till ämnet och syftet med uppsatsen. I avdelning 2 

går jag igenom bestämmelserna om skattetillägg vilka återfinns i SFL och på vilket sätt 

                                                           

8
   Jag har exempelvis tittat på vad Karin Almgren och Börje Leidhammar skrivit i boken 

”Skatteprocessen” från 2012 och vad Katarina Fast och Börje Leidhammar skrivit i boken 

”Rättssäkerhet och effektivitet : en omöjlig kombination i den svenska skatteprocessen?” från 2003. 
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Skatteverket gör bedömningen av om huruvida skattetillägg ska tas ut eller inte. Denna 

genomgång är relativt ingående. Enligt min uppfattning har det betydelse för förståelsen 

av de kommande avsnitten att man är någorlunda insatt i bestämmelserna om påförande 

av skattetillägg. I denna del ges även en del exempel. Detta har en pedagogisk tanke då 

jag tror att det ökar förståelsen för innebörden av bestämmelserna och hur de tillämpas i 

praktiken. Exemplen utmärker sig genom att vara skrivna i mindre text och ha större 

sidomarginaler. Något krav på att läsa dessa för att förstå den fortsatta framställningen 

finns dock inte.  

 

I avdelning 3 utvärderas de aktuella bestämmelserna om undantaget från skattetillägg 

när en oriktig uppgift kan rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. 

Termen ”normalt tillgängligt kontrollmaterial” samt vad som krävs för att en oriktig 

uppgift ska anses kunna ”rättas” gås igenom. I avdelning 4 ger jag min syn på hur 

undantaget bör förändras i framtiden. Avdelning 5 är den avslutande delen av denna 

uppsats och i denna ges några avslutande synpunkter i ämnet.  

 

 

1.6 Reservation för eventuella lagändringar med anledning av EU-

domstolens dom i mål C-617/10 Åkerberg Fransson 

 

EU-domstolen har den 26 februari 2013 meddelat dom i målet Åklagaren mot Hans 

Åkerberg Fransson, mål C-617/10. Frågan i målet gällde huruvida artikel 50 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) hindrar att ett 

åtal om skattebrott tas upp till prövning, när den åtalade tidigare har påförts ett 

skattetillägg med anledning av samma oriktiga uppgiftslämnande. Enligt EU-domstolen 

hindrar inte principen ne bis in idem i artikel 50 i stadgan att en medlemsstat för samma 

oriktiga uppgift både tar ut skattetillägg och utdömer ett straff. Detta förutsätter dock att 

skattetillägget inte har straffrättslig karaktär i den mening som avses i artikel 50 i 

stadgan, vilket är upp till den nationella domstolen att avgöra.  

 

Sveriges inställning i detta mål var att EU-domstolen inte var behörig att pröva denna 

fråga. Sveriges uppfattning var att målet rörde svenska interna förhållanden och att 
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målet inte avsåg någon tillämpning av unionsrätten. Nu ansåg sig dock domstolen 

behörig att ta upp frågan. Enligt min mening hade det varit att önska att EU-domstolen 

hade varit tydligare i sitt utlåtande. Jag anser det vara osäkert vilken verkan denna 

kommer att ha på de svenska bestämmelserna om skattetillägg. Klart är att principen ne 

bis in idem i artikel 50 i stadgan inte hindrar en medlemsstat att för samma gärning först 

påföra ett skattetillägg och därefter utdöma ett straff om skattetillägget inte har en 

straffrättslig karaktär. Tyvärr valde EU-domstolen att inte pröva om de svenska 

skattetilläggen har en straffrättslig karaktär eller inte i EU-rättslig mening, utan det är 

upp till den svenska domstolen att pröva detta. Det ges ändå viss vägledning om vad 

som ska beaktas vid denna prövning. Enligt min uppfattning är denna vägledning dock 

svårtillgänglig och abstrakt. Hur denna prövning kommer att utfalla återstår att se.  

 

Det svenska skattetillägget utgör ett straff enligt Europakonventionen. Detta framgår av 

Europadomstolens praxis. Det vore enligt min uppfattning förvånande om skattetilläggen 

betraktas som ett straff enligt Europakonventionen men inte vid tillämpningen av EU-

rättens rättighetsstadga. Men såsom domen är skriven är det dock inte uteslutet att 

skattetilläggen inte betraktas såsom ett straff i EU-rättens mening. Målet kommer med all 

sannolikhet ha inverkan på de svenska bestämmelserna om skattetillägg. På vilket sätt 

går i dagsläget inte att förutspå. Mot bakgrund av att lagstiftaren varit tydlig med att 

skattetilläggen behövs för att rätt uppgifter ska lämnas till Skatteverket och för 

Skatteverkets kontrollverksamhet i syfte att säkra ett korrekt uttag av skatt,
9
 tror jag inte 

att domen kommer att ha sådan inverkan att skattetilläggen tas bort. Däremot tror jag att 

reglerna med all sannolikhet kommer att omarbetas för att få bort den eventuella EU-

rättsliga straffrättsliga karaktären av dem.  

 

Av dessa anledningar vill jag redan på detta stadium i uppsatsen reservera mig för de 

ändringar som eventuellt kommer att företas med anledning av EU-domstolens dom. 

Den analys och de förslag på lagändringar jag tar upp i uppsatsen kan mot bakgrund av 

dessa komma att bli överspelade. Jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå 

ifrån de bestämmelser som är gällande idag. I den fortsatta framställningen kommer jag 

således att bortse från den eventuella inverkan som EU-domen kommer att ha.  

                                                           

9  Se exempelvis Kommittédirektiv 2012:2012:14 och SOU 2001:25 s. 217 f.       
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Del 2: Skattetillägg enligt skatteförfarandelagen  

 

När Skatteverket prövar om skattetillägg ska tas ut sker detta i fyra steg. Till att börja 

med ska Skatteverket utreda om en oriktig uppgift har lämnats. I nästa steg ska verket 

pröva om det finns något undantag från skattetillägg. Skatteverket ska sedan beräkna 

skattetillägget för att slutligen utreda om den finns grund för befrielse från 

skattetillägget.  

 

 

2.1 Steg 1 – Har oriktig uppgift lämnats? 

 

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

lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning.
10

 En uppgift anses lämnad 

”under förfarandet” om den exempelvis har lämnats i en deklaration, i svar på förfrågan 

eller i en begäran om omprövning.
11

 För att en uppgift ska anses vara oriktig ska det 

klart framgå att 

1. en lämnad uppgift är felaktig eller 

2. att en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.
12

  

 

Exempel 1.1 

Olov har begärt avdrag för resor till och från arbetet med 79 000 kr. 

Skatteverket skickar ut en förfrågan till Olov där verket bland annat ber 

honom att inkomma med uppgifter om hur han har beräknat sitt 

reseavdrag, på vilket sätt han gör en tidsvinst på minst två timmar per dag 

genom att åka bil till och från arbetet gentemot att använda allmänna 

kommunikationer och med underlag som visar kostnader för hans resor 

till och från arbetet. I svar på Skatteverkets förfrågan skriver Olov att han 

begär avdrag för arbetsresor med bil. Han skriver också att han inte gör 

                                                           

10  49 kap. 4 § 1 p. SFL. 

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

12  49 kap. 5 § 1 st. SFL. 
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tidsvinst genom att åka bil till och från arbetet men att han måste åka bil 

för att kunna hämta och lämna barnen på dagis. Att hämta och lämna barn 

på dagis betraktas som en privat levnadskostnad för vilken man inte har 

rätt till avdrag.
13

 Olov har således begärt avdrag för resor till och från 

arbetet med bil trots att han inte uppfyller kravet på tidsvinst. Han har 

således lämnat en felaktig uppgift till Skatteverket enligt punkten 1 ovan.  

 

 

Exempel 1.2 

Lisa har under beskattningsåret sålt en fastighet för 2 000 000 kr. Hon 

köpte fastigheten 15 år tidigare för 1 000 000 kr och har under 

innehavstiden lagt ut avdragsberättigade förbättringsutgifter om           

200 000 kr. Hon har således gjort en vinst på 800 000 kr på försäljningen. 

När hon lämnar in deklarationen glömmer hon bort att redovisa denna 

fastighetsförsäljning. Lisa har därmed utelämnat en uppgift som ska 

lämnas till ledning för hennes beskattning enligt punkten 2 ovan.  

 

Det är Skatteverket som har bevisbördan för att en oriktig uppgift har lämnats.
14

 Vid 

påförande av skattetillägg på grund av oriktig uppgift gäller ett högre beviskrav än vid 

nackdelsbeslut under ordinarie förfarande
15

.
16

 Under ordinarie förfarande ska 

Skatteverket göra det sannolikt
17

 att en skattskyldig exempelvis haft en inkomst som 

denne inte redovisat.
18

 Vid påförande av skattetillägg på grund av oriktig uppgift ska 

Skatteverket göra det mycket sannolikt (i praxis används normalt uttrycken visat eller 

styrkt) att en oriktig uppgift har lämnats.
19

 Detta beviskrav ligger någonstans mellan 

                                                           

13  Jfr 9 kap. 2 § IL.  

14   Se bl.a. RÅ 2000 not. 132 och RÅ 2002 ref. 31. 

15  SKV får fatta ett beskattningsbeslut till nackdel för den som beslutet gäller inom två år från 

utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, se 66 kap. 21 § SFL. Man brukar säga att 

beslut som fattas under denna period fattas under ”ordinarie förfarande”. När denna tvåårsperiod har 

gått ut får SKV fatta nackdelsbeslut endast om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda. 

16   Se prop. 2002/03:106 s. 233 och bl.a. RÅ 2000 ref. 31. 

17  RÅ 1983 Aa 39.  

18   Enligt allmänna bevisbörderegler gäller att det är den som har lättast att prestera bevisning som 

också har det ansvaret. Inom beskattningen tar detta sig i uttryck att SKV ska göra inkomstsidan 

sannolik medan den skattskyldige ska göra utgiftssidan sannolik.  

19  SKV handledning s. 80.  
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graderna ”sannolikt” och ”till visshet gränsande sannolikhet” vilket är en förutsättning 

för fällande dom i brottmål.
20

 I definitionen av vad som utgör en oriktig uppgift 

använder lagstiftaren termen att det ska ”klart framgå” att uppgiften är oriktig. Detta 

beviskrav motsvarar enligt förarbetena beviskravet visat/styrkt.
21

  

 

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

tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt 

underlag för ett riktigt beslut.
22

 I dessa fall brukar man säga att den skattskyldige har 

lämnat ett ”oriktigt yrkande”. Skatteverket kan då redan mot bakgrund av uppgifterna 

som lämnats i eller med deklarationen fatta ett korrekt beskattningsbeslut. Den 

skattskyldige har då inte lämnat någon oriktig uppgift utan Skatteverkets särskilda 

utredningsskyldighet
23

 har väckts.
24

  

 

Exempel 1.3 

Det är här samma förutsättningar som i exempel 1.1 ovan. Olov har 

begärt avdrag för resor till och från arbetet med 79 000 kr. Under övriga 

upplysningar har han dock skrivit följande: ”Jag begär avdrag för resor 

till och från arbetet med bil. Jag gör inte en regelmässig tidsvinst på minst 

två timmar per dag genom att åka bil till och från arbetet. Däremot måste 

jag åka bil till och från arbetet för att kunna hämta och lämna mina barn 

på dagis.” Skatteverket kan redan genom att läsa Olovs övriga upplysning 

konstatera att han inte har rätt till det reseavdrag som han begär. Någon 

oriktig uppgift har således inte lämnats. Låt vara att Skatteverket inte 

direkt kan avgöra vilket avdrag Olov har rätt till, han har troligtvis rätt till 

avdrag motsvarande kostnaden för allmänna kommunikationer. Men Olov 

har genom att lämna dessa upplysningar väckt Skatteverkets särskilda 

utredningsskyldighet och någon oriktig uppgift som medför att 

skattetillägg ska tas ut har inte lämnats.  

 

                                                           

20  SKV handledning s. 80.  

21  Prop. 2010/11:165 s. 439.  

22  49 kap. 5 § 2 st. 1 p. SFL. 

23  I SKV handledning på s. 30 kan man läsa om skillnaden mellan SKV:s allmänna och särskilda 

utredningsskyldighet.   

24  Se SKV handledning s. 30 ff. 
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En skattskyldig anses inte heller ha lämnat en oriktig uppgift om uppgiften uppenbart 

inte kan läggas till grund för ett beslut.
25

 Ibland är uppgifter som de skattskyldiga 

lämnar visserligen inte riktiga eller tillräckliga för att Skatteverket ska kunna fatta ett 

korrekt beskattningsbeslut. Däremot kan de vara så anmärkningsvärda att det får anses 

ge upphov till en klar utredningsskyldighet för Skatteverket.
26

 I praxis brukar domstolen 

framhålla att det närmast framstår som uteslutet att det i deklarationen framställda 

yrkandet skulle kunna godtas av Skatteverket utan närmre utredning.
27

 

 

Exempel 1.4 

Elsa har begärt avdrag för resor till och från arbetet med 590 000 kr. Hon 

har under beskattningsåret haft en tjänsteinkomst på 320 000 kr. 

Avdragsyrkandet beror på en felskrivning då det råkat komma med en 

nolla för mycket i avdraget. Rätt avdragsyrkande skulle vara 59 000 kr. I 

detta fall är hennes avdragsyrkande så anmärkningsvärt att Skatteverkets 

särskilda utredningsskyldighet har väckts. Trots att hon lämnat en felaktig 

uppgift till Skatteverket betraktas den inte som en oriktig uppgift. 

 

För att det ska vara fråga om en oriktig uppgift krävs att uppgiften medfört ett för lågt 

skatteuttag eller att ett för högt underskott av näringsverksamhet eller tjänst om 

uppgiften hade godtagits.
28

  

 

 

2.2 Steg 2 – Finns det något undantag från uttag av skattetillägg? 

 

Skattetillägg får inte tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av 

kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som har varit 

                                                           

25  49 kap. 5 § 2 st. 2 p. SFL. 

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

27  Se t.ex. RÅ 2002 ref. 20, RÅ 2002 not. 117, RÅ 2003 ref. 4, RÅ 2005 not. 4 och                      

RÅ 2008 ref. 51.  

28  Detta kan läsas ut av 49 kap. 11 och 14 §§ SFL. Paragrafen är egentligen en beräkningsparagraf 

men den visar att det krävs ett skatteundandragande för att skattetillägg ska kunna tas ut. Vilka 

undandragna skatter som kan medföra skattetillägg framgår av 56 kap. 3 § 1-4 och 6 pp. SFL. 
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tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret.
29

 Det är innebörden 

av detta undantag jag kommer att utreda i denna uppsats. 

 

Exempel 2.1 

Marcus har sålt en bostadsrätt men glömmer att redovisa denna 

försäljning när han lämnar in sin inkomstdeklaration till Skatteverket. 

Genom att inte redovisa bostadsrättsförsäljningen har Marcus lämnat en 

oriktig uppgift. Bostadsrättsföreningen lämnar dock kontrolluppgift på 

denna försäljning till Skatteverket. I kontrolluppgiften finns uppgift om 

både försäljningspris och inköpspris med.
30

 Skatteverket kan således rätta 

den oriktiga uppgiften och den oriktiga uppgiften är undantagen från 

skattetillägg.   

 

Skattetillägg får inte heller tas ut om den skattskyldige på eget initiativ har rättat den 

oriktiga uppgiften.
31

 För att det ska vara fråga om en rättelse på eget initiativ krävs att 

Skatteverket inte inlett en kontroll av den aktuella uppgiften.
32

  

 

Exempel 2.2 

Det är samma förutsättningar som i exempel 1.1 ovan. Olov har begärt 

avdrag för resor till och från arbetet med 79 000 kr. Skatteverket skickar 

ut en förfrågan till Olov. När Olov får denna förfrågan från Skatteverket 

läser han på lite på Skatteverkets hemsida om vad som krävs för att man 

ska ha rätt till reseavdrag med bil. Han upptäcker då att han inte uppfyller 

förutsättningarna för att kunna få avdrag för resor till och från arbetet 

med bil. Han skriver i svar på Skatteverkets förfrågan att han felaktigt 

begärt avdrag med 79 000 kr och att rätt avdrag ska vara 13 500 kr, vilket 

motsvarar kostnaden för allmänna kommunikationer. Eftersom 

Skatteverket har startat en utredning av reseavdraget betraktas den 

skattskyldiges rättelse inte som frivillig. Något undantag från skattetillägg 

på denna grund föreligger därför inte.  

 

                                                           

29  49 kap. 10 § 1 p. SFL.  

30  Se 22 kap. 2 § SFL. 

31  49 kap. 10 § 2 p. SFL.  

32  Prop. 2010/11:165 s. 943.  
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Om vi ändrar förutsättningarna så att Olov får reda på av en arbetskollega 

att denne har fått en förfrågan från Skatteverket angående kollegans 

avdrag. Olov blir då orolig och kollar upp vad som krävs för att man ska 

kunna få avdrag för resor till och från arbetet. Han inser då att han inte 

har rätt till det reseavdrag som han har begärt. Han skickar då in en 

rättelse till Skatteverket och skriver att han vill sänka sitt reseavdrag från 

79 000 kr till 13 500 kr. Eftersom Olov har rättat hans oriktiga uppgift 

innan Skatteverket har startat en utredning av avdraget betraktas rättelsen 

som frivillig. Skattetillägg får därför inte tas ut, trots att Olov lämnade en 

oriktig uppgift i deklarationen.  

 

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

genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.
33

 Med obetydligt belopp avses 

enligt Skatteverket att den undandragna skatten inte överstiger 10 procent av 

prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
34

 

 

 

2.3 Steg 3 – Beräkning av skattetillägg 

 

Skattetillägg tas som huvudregel ut med 40 procent av den slutliga skatt som om den 

oriktiga uppgiften hade godtagits inte skulle ha bestämts för den som har lämnat den 

oriktiga uppgiften.
35

  

 

Om den oriktiga uppgiften inte kan rättas med ledning av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial, men det ändå av sådant material framgår att uppgiften är oriktig, är 

skattetillägget på slutlig skatt 10 procent av den undandragna skatten.
36

  

 

 

                                                           

33  49 kap. 10 § 3 p. SFL.  

34  SKVs ställningstagande, Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering 

respektive efterbeskattning, 2005-06-17, dnr 130 358414-05/111.  

35  49 kap. 11 § SFL. 

36   49 kap. 12 § SFL. 
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Exempel 3.1 

Lisa har under beskattningsåret sålt sin fastighet. När hon lämnade in 

inkomstdeklarationen glömde hon att redovisa denna försäljning. Detta 

innebär att hon lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket. Skatteverket får 

information om denna försäljning från Lantmäteriet. Detta material 

klassificeras som normalt tillgängligt kontrollmaterial. Av uppgiften från 

Lantmäteriet framgår endast försäljningspriset för fastigheten. Det 

framgår inte vad Lisa köpte fastigheten för. Skatteverket kan således inte 

rätta uppgiften. Däremot framgår den oriktiga uppgiften av 

kontrollmaterial som är normalt tillgängligt hos Skatteverket. Efter 

förfrågan av Skatteverket inkommer Lisa med redovisning av 

fastighetsförsäljningen. Av denna framgår att hon gjort en vinst om      

800 000 kr vid fastighetsförsäljningen. Skattetillägget beräknas då till    

10 procent av den skatt som  inte skulle ha bestämts för Lisa om vinsten 

från försäljningen inte togs upp till beskattning. Av vinsten är 22/30 

procent skattepliktigt i inkomstslaget kapital. Den skattepliktiga delen av 

vinsten uppgår således till 586 667 kr (22/30 av 800 000 kr). Skatten på 

vinsten från fastighetsförsäljningen blir 176 000 kr (30 procent av        

586 667 kr). Skattetillägget blir därför 17 600 kr (10 procent av            

176 000 kr).  

 

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas komma att 

hänföras till fel beskattningsår eller fel redovisningsperiod är skattetillägget 10 procent 

av den slutliga skatten.
37

  

 

Om en oriktig uppgift skulle ha medfört ett sådant underskott av en näringsverksamhet 

eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma beskattningsår, ska skattetillägget 

inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av det underskott som, om den 

oriktiga uppgiften skulle ha godtagits, felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som har 

lämnat uppgiften.  

 

 

 

                                                           

37  49 kap. 13 § 1 p. SFL.  
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Exempel 3.2 

Anna bedriver näringsverksamhet. Hon redovisar för beskattningsåret ett 

underskott av näringsverksamhet med 125 000 kr som hon rullar vidare 

till nästa beskattningsår. Skatteverket upptäcker dock att Anna inte har 

redovisat en intäkt om 100 000 kr. Hon har lämnat en sådan oriktig 

uppgift som medföra att skattetillägg ska tas ut. Resultatet av 

verksamheten efter att intäktsposten läggs till blir ett underskott på         

25 000 kr i stället för ett underskott om 125 000 kr. För Anna beräknas 

skattetillägget då på en fjärdedel av 100 000 kr, dvs. på 25 000 kr. Den 

oriktiga uppgiften upptäcktes inte med ledning av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial och är inte heller att bedöma som ett periodiseringsfel. 

Skattetillägg tas därför ut enligt huvudregeln med 40 procent av 25 000 

kr, dvs. med 10 000 kr.  

 

 

2.4 Steg 4 – Finns det grund för befrielse från skattetillägg? 

 

Skatteverket ska slutligen ta ställning till om det finns någon grund för befrielse från 

skattetillägget. Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från skattetillägg 

om det är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp.
38

 I bestämmelsen om befrielse 

från skattetillägg finns en uppräkning av fall när det kan anses vara oskäligt att ta ut 

skattetillägg. Denna uppräkning ska dock endast ses som exempel på hur 

befrielsegrunderna ska tillämpas.
39

 Befrielse kan alltså medges även i andra situationer. 

Mot bakgrund av att skattetillägget bedöms vara ett straff enligt Europakonventionen 

ska befrielsegrunderna tillämpas generöst av Skatteverket. 

 

 

 

 

                                                           

38  51 kap. 1 § SFL.  

39  Prop. 2010/11:165 s. 441.  
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Exempel 4.1
40

 

Lihr hade lämnat en så bristfällig självdeklaration att Skatteverket fattat 

beslutat om att skönstaxera honom utöver inlämnad självdeklaration. Lihr 

hade även blivit påförd skattetillägg. Befrielse från skattetillägg kan 

medges om en oriktig uppgift framstår som ursäktlig och den kan antas ha 

berott på hälsa. Lihr har uppvisat ett läkarintyg där det framgår att han 

strax efter att han lämnat in sin självdeklaration intagits på sjukhus. Detta 

med anledning av att han fått en stroke som medfört vänstersidig 

förlamning och högt blodtryck. Läkarintyget visade att han vårdats på 

sjukhuset i nio dagar och därefter eftervårdats på ett annat sjukhus i 

ytterligare ca två och en halv månad. Med hänsyn till detta var bristerna i 

Lihrs självdeklaration och i hans bemötande av Skatteverkets 

skönsmässiga höjning av hans inkomst av tjänst att anse som ursäktliga 

och skattetillägget eftergavs.
41

 

 

Exempel 4.2 

Lars Ö hade i deklarationen avseende beskattningsår 1 vid beräkning av 

inkomst från schablonbeskattad fastighet tillgodofört sig avdrag för ränta. 

En del av det ränteavdrag som han begärde hade förfallodag                  

den 31 december år 1. Lars Ö hade dock inte betalt räntan förrän            

22 januari år 2. Inkomstberäkningen av fastigheten i målet skulle ske 

enligt kontantprincipen. Frågan som då uppkom om rätt beskattningsår 

för utgifterna som belöpte på år 1 men som inte betalades förrän i början 

på år 2 kunde enligt domstolen vara svårbedömda. Enligt domstolen fick 

det anses ursäktligt att hänföra utgifterna till beskattningsår 1 i stället för 

till beskattningsår 2.
42

  

                                                           

40   Vad det gäller befrielse från skattetillägg går det enligt min uppfattning inte att ge några konkreta 

exempel på fall där den som lämnat en oriktig uppgift alltid kommer att befrias från skattetillägg. I 

dessa fall ska man ta hänsyn till den skattskyldiges personliga förhållanden. Man tar här hänsyn till 

subjektiva omständigheter som inte kan beaktas vid något av de andra tre stegen som jag tidigare gått 

igenom. I dessa fall blir det alltid en bedömning i det enskilda fallet om huruvida en skattskyldig ska 

befrias från skattetillägg eller inte. Av denna anledning kommer jag här referera två rättsfall där HFD 

befriat från skattetillägg och inte såsom tidigare ge generella exempel.   

41   Se RÅ 1978 Aa 80. 

42   Se RÅ 1988 ref. 8.  
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Del 3: De lege lata  

 

Av 49 kap. 10 § 1 punkten SFL framgår att skattetillägg inte får tas ut om en oriktig 

uppgift kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för 

Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av 

beskattningsåret. Det finns således fyra kumulativa rekvisit som ska vara uppfyllda för 

att en oriktig uppgift ska vara undantagen från skattetillägg. Den oriktiga uppgiften ska 

kunna: 

 

1. rättas 

2. med ledning av kontrollmaterial 

3. som är normalt tillgängligt 

4. inom ett år från utgången av beskattningsåret.  

 

 

3.1 Normalt tillgängligt kontrollmaterial 

3.1.1 Innebörden av normalt tillgängligt kontrollmaterial  

 

Av den lagtext som är aktuell idag framgår inte vad som avses med ”kontrollmaterial 

som är normalt tillgängligt för Skatteverket”. När begreppet först infördes,
43

 valde 

lagstiftaren däremot att uttömmande räkna upp vad som utgjorde normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Taxeringsavi, föregående års deklaration och uppgift som arbetsgivare 

eller annan skulle lämna till ledning för annans taxering (det vi idag kallar för 

obligatorisk kontrolluppgift) var material som räknades upp.
44

 Man upptäckte dock att 

                                                           

43  Bestämmelse om att skattetillägg ska tas ut med en lägre procentsats om en oriktig uppgift 

kunnat rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial infördes våren 1977, genom SFS 

1977:118.  För lydelse av paragraf, se exempelvis prop. 1976/77:92 s. 2.  

44  116 a § 3 st. taxeringslagen (1956:623).  
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förändringar av Skatteverkets kontrollrutiner, vilka kunde byggas ut eller ändras, krävde 

en mer generell utformning av vad som utgjorde normalt tillgängligt kontrollmaterial.
45

 

Lagstiftaren valde då att endast ha en exemplifiering av vad som utgjorde normalt 

tillgängligt kontrollmaterial i lagtexten. Detta innebar att även material som inte 

räknades upp kunde vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. Exemplifieringen togs 

dock bort vid en lagändring som trädde i kraft 1992. Orsaken till detta var att vad som 

utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial förändras över tiden. Med hänsyn till detta 

kunde en exemplifiering i lagtext lätt bli föråldrad.
46

 Den mer generella formuleringen 

av lagtexten hade dock inte till syfte att inskränka vad som utgjorde normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Avsikten var i stället att göra bestämmelsen mer anpassningsbar och att 

tillämpningen av den skulle vara mindre beroende av variationer av faktiska rutiner vid 

deklarationsgranskningen.
47

 

 

Av de förarbeten som finns till bestämmelserna om skattetillägg framgår att det ställs 

förhållandevis höga krav för att ett kontrollmaterial ska anses vara ”normalt 

tillgängligt”. Man ska ta hänsyn till alla uppgifter som handläggarna regelmässigt har 

tillgång till.
48

 För att kontrollmaterialet ska anses vara normalt tillgängligt krävs det att 

materialet: 

 

1. tas fram årligen för deklarationskontrollen, 

2. är generellt, det vill säga att det omfattar alla eller så gott som 

alla skattskyldiga i landet eller i ett visst län som har haft en 

utgift eller inkomst av det slag som kontrollmaterialet avser att 

ge upplysning om, och 

3. att det finns administrativa rutiner som gör att det är ordnat så 

att de som granskar deklarationerna regelmässigt får tillgång till 

materialet.
49 

                                                           

45  Prop. 1977/78:136 s. 151. 

46  Prop. 1991/92:43 s. 66. 

47  Se HFD:s tolkning av prop. 1991/92:43 i RÅ 2004 ref. 107. 

48   Prop. 1977/78:136 s. 151. 

49  Prop. 2010/11:165 s. 480. Innebörden verkar inte ha förändrats sedan 1978, jfr prop. 

1977/78:136 s. 151.  
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Det är både kontrollmaterial som har direkt anknytning till den skattskyldige och 

material som är av mer allmän karaktär som omfattas av uttrycket. Något krav på att 

materialet ska vara direkt tillgängligt finns inte. Kontrollmaterial som finns tillgängligt i 

Skatteverkets beskattningsdatabas och som rutinmässigt används vid 

deklarationsgranskningen omfattas av bestämmelsen.
50

 Bland annat följande uppgifter 

får registreras i beskattningsdatabasen: en fysisk persons identitet, medborgarskap, 

bosättning och familjeförhållanden, registrering för skatter och avgifter, underlag för 

fastställande av skatter och avgifter, bestämmande av skatter och avgifter, underlag för 

fastighetstaxering, avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund samt beslut, 

betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.
51

 Uppgifter och handlingar i 

beskattningsdatabasen ska som huvudregel gallras senast sju år efter utgången av det 

kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras 

till gick ut.
52

 Detta innebär att uppgifter avseende kalenderåret 2012 ska gallras senast år 

2019.  

 

Även om ett kontrollmaterial inte används rutinmässigt kan det ändå omfattas av 

bestämmelsen. Det krävs då att det finns en naturlig anledning för Skatteverket att 

stämma av en uppgift i deklarationen mot kontrollmaterialet.
53

 Kraven för att det finns 

en naturlig anledning att stämma av uppgifter är enligt Skatteverkets uppfattning lågt 

ställda.
54

 Material som är inhämtat av Skatteverket genom särskilda förfrågningar, 

utredningar eller kontrollaktioner är däremot inte att betrakta som normalt tillgängligt 

kontrollmaterial.
55

 Har Skatteverket exempelvis genom en revision av ett företag fått 

material som visar att en uppgift i en deklaration är fel, utgör det materialet inte normalt 

tillgängligt kontrollmaterial.  

                                                           

50  Prop. 2002/03:106 s. 123. 

51   Se 2 kap. 3 § Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets 

beskattningsverksamhet. För vidare information om beskattningsdatabasen hänvisas till lagtext och 

förarbeten (prop. 2000/01:33).  

52   2 kap. 11 § Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

53  SKV handledning s. 123. 

54  SKV handledning s. 123. 

55  Prop. 2010/11:165 s. 480. 
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3.1.2 Ändrade rutiner hos Skatteverket 

 

Exemplifieringen av vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial har tagits bort 

från lagtexten. Orsaken till detta var att vad som utgör normalt tillgängligt 

kontrollmaterial förändras över tiden och att en exemplifiering därför lätt kan bli 

föråldrad. Att Skatteverkets kontrollrutiner är föränderliga är också någonting som i 

förarbetena har lyfts fram som orsak till att normalt tillgängligt kontrollmaterial inte är 

angivet i lagtext. I förarbetena till den senaste lagändringen betonar regeringen att 

Skatteverkets administrativa rutiner ska vara så ordnade att de som granskar 

deklarationerna regelmässigt får tillgång till materialet och att vad som är normalt 

tillgängligt kontrollmaterial kommer att förändras över tiden.
56 

Att Skatteverkets rutiner 

har inverkan på vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial tycks således stå 

klart. Frågan är dock om Skatteverkets rutiner både kan utöka och inskränka vad som 

utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial.  

 

Jag hittar inget svar på denna fråga i förarbetena till bestämmelsen. Skatteverkets 

uppfattning verkar dock vara att dess rutiner ska kunna påverka vad som utgör normalt 

tillgängligt kontrollmaterial i båda riktningarna. Det finns exempel på material som 

tidigare bedömts vara normalt tillgängligt kontrollmaterial men som, enligt 

Skatteverket, efter ändrade rutiner hos Skatteverket inte längre ska bedömas vara det. 

Ett exempel på detta är fåmansbolags deklarationer i förhållande till delägarnas 

deklarationer. Tidigare har dessa ansetts utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial i 

förhållande till delägarnas deklarationer.
57

 Skatteverket samgranskade vid tidpunkten 

för rättsfallet fåmansbolagens deklarationer med delägarnas deklarationer. Någon 

samgranskning av bolagen och delägarna sker inte idag. Bolagens deklarationer anses 

därför inte längre vara normalt tillgängliga i förhållande till delägarnas enligt 

Skatteverket.
58

 Skatteverkets rutiner har således ändrats och inskränkt vad som tidigare 

ansetts vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. I detta fall har Skatteverket ansett att 

det inte är lika naturligt för handläggaren att kontrollera bolagets deklaration vid 

                                                           

56  Prop. 2010/11:165 s. 942.  

57  RÅ 1994 ref. 10.  

58  SKV handledning s. 126.  
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granskning av delägarens deklaration eftersom man inte längre samgranskar 

deklarationerna. Skatteverket har i detta fall ansett att det finns en risk för 

skatteundandragande.  

 

Granskar man syftet med undantaget för skattetillägg, att skattetillägg inte ska tas ut när 

någon fara för skatteundandragande inte finns,
59

 kan det anses motiverat att ändrade 

rutiner hos Skatteverket ska kunna inskränka vad som tidigare ansetts vara normalt 

tillgängligt kontrollmaterial. Har Skatteverkets rutiner ändrats så att det numera finns en 

risk för skatteundandragande, då kanske det inte längre är motiverat att ett material ska 

anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. Har Skatteverket ändrat sina rutiner kan 

det också vara så att det tredje kriteriet som ställs upp i förarbetena för att ett 

kontrollmaterial ska vara normalt tillgängligt (se ovan 3.1), inte längre är uppfyllt.  

 

Jag anser att Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande i RÅ 2004 ref 107 är intressant 

lyfta fram i det här sammanhanget. Frågan i målet var huruvida föregående års 

självdeklaration kunde anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. Skatteverket 

ansåg att själva deklarationen från föregående år inte utgjorde normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Skatteverket motiverade detta på följande sätt. Granskningsrutinerna 

var numera sådana att föregående års deklaration inte längre var insorterad med den 

deklaration som var föremål för den årliga granskningen. Föregående års deklaration var 

numera arkiverad och plockades endast fram om det i det enskilda fallet krävdes mer än 

en avstämning mot uppgifterna som registrerats i beskattningsdatabasen. Det var därför 

inte självklart att föregående års deklaration utgjorde normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Däremot var det klart att de uppgifter från föregående års deklaration 

som registrerats i beskattningsdatabasen var normalt tillgängligt kontrollmaterial. 

Föregående års självdeklaration hade tidigare ansetts vara normalt tillgängligt 

kontrollmaterial, men Skatteverket ansåg således att verkets ändrade rutiner inneburit att 

den inte längre skulle anses vara det. Högsta förvaltningsdomstolen anförde dock 

följande:  

 

                                                           

59  Se prop. 2010/11:165 s. 942.  
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”Föregående års självdeklaration har otvivelaktigt tidigare ansetts utgöra 

sådant kontrollmaterial som normalt är tillgängligt vid taxering. Detta 

framgick fram till 1992 års taxering direkt av lagtexten. Den mera 

generella avfattningen av lagtexten som då genomfördes hade inte till 

syfte att inskränka bestämmelsens tillämpningsområde utan i stället att 

göra bestämmelsen mera anpassningsbar och tillämpningen mindre 

beroende av varierande faktiska rutiner vid deklarationsgranskningen. 

[Högsta förvaltningsdomstolen] finner därför inte stöd för att anse att 

föregående års självdeklaration inte längre skulle anses utgöra normalt 

tillgängligt kontrollmaterial, oavsett att Skatteverket numera har uppgifter 

från deklarationen tillgängliga även i beskattningsdatabasen och därför 

inte längre ser behov av att rutinmässigt ta fram själva deklarationerna.”
60

 

 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg således att Skatteverkets ändrade rutiner inte skulle 

medföra en inskränkning av vad som bedöms vara normalt tillgängligt kontrollmaterial i 

det här fallet. Det är dock värt att komma ihåg att lagtexten tidigare klart angav att 

föregående års deklaration utgjorde normalt tillgängligt kontrollmaterial. Föregående 

års självdeklaration behövde inte ”uppfylla några kriterier” för att anses vara det. 

Bestämmelsen såg tidigare ut enligt följande:  

 

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent i fall då den 

oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av 

kontrollmaterial, som normalt är tillgängligt vid taxering, såsom 

taxeringsavi, den skattskyldiges självdeklaration för det nästföregående 

beskattningsåret eller uppgift, som det enligt denna lag åligger 

arbetsgivare eller annan att utan anmaning lämna till ledning för annans 

taxering. Vad angår annat kontrollmaterial än taxeringsavi och 

självdeklaration för det nästföregående beskattningsåret gäller vad som 

har sagts nu endast om materialet varit tillgängligt för taxeringsnämnden 

före utgången av taxeringsperioden. Som normalt tillgängligt 

kontrollmaterial anses icke meddelande från annan taxeringsnämnd.
61 

 

                                                           

60   RÅ 2004 ref. 107 (författarens kursivering). 

61  116 a § 3 st. taxeringslagen (1956:623) (författarens kursivering). 
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Föregående års självdeklaration ansågs alltid vara normalt tillgängligt kontrollmaterial 

enligt paragrafen. Att det således inte ställdes något krav på att den faktiskt varit 

tillgängligt för taxeringsnämnden, vilket var kravet för annat kontrollmaterial än 

taxeringsavi och föregående års självdeklaration, kan ha haft betydelse för Högsta 

förvaltningsdomstolens utlåtande. Det skulle kunna tala för att Skatteverkets ändrade 

rutiner kan inskränka vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial avseende 

material som inte tidigare var uppräknat i lagtext. Värt att komma ihåg är dock att 

föregående års självdeklaration alltid var insorterade med årets självdeklaration när 

ovanstående paragraf gällde. Det skulle kunna vara så att lagstiftaren inte rent faktiskt 

ställde olika krav på kontrollmaterialet utan bara ville förtydliga att det var ett krav att 

materialet var tillgängligt för att utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial.   

 

De enskilda har inte insyn i och kan inte påverka Skatteverkets granskningsrutiner. 

Enligt min uppfattning blir det väldigt rättsosäkert om ett material enligt praxis har 

ansetts vara normalt tillgängligt kontrollmaterial ett år och Skatteverket året därpå 

ändrar sina granskningsrutiner så att materialet inte längre ska anses vara det. Om man 

på detta sätt kan låta en faktor som inte är synlig för de enskilda styra vad som utgör 

normalt tillgängligt kontrollmaterial, blir det väldigt svårt för de enskilda att tillvarata 

sin rätt att inte bli påförd skattetillägg om en uppgift kan rättas med kontrollmaterial 

som normalt är tillgängligt för Skatteverket.  

 

Enligt min uppfattning är det troligast att lagstiftarens avsikt med att normalt tillgängligt 

kontrollmaterial ska kunna förändras över tiden varit att vad som utgör normalt 

tillgängligt kontrollmaterial ska kunna utökas i takt med att Skatteverkets rutiner ändras. 

Jag tror inte att avsikten varit att Skatteverkets rutiner ska få inskränka vad som tidigare 

har ansetts vara normalt tillgängligt kontrollmaterial. Men såsom lagtexten är 

formulerad och på det sättet kriterierna för att ett kontrollmaterial ska anses vara 

normalt tillgängligt är formulerade, ser jag inte att det finns några hinder i, att vad som 

tidigare ansetts vara normalt tillgängligt kontrollmaterial kan inskränkas med anledning 

av ändrade rutiner hos Skatteverket.    
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3.1.3 Reflektion över innebörden av ”normalt tillgängligt kontrollmaterial” 

 

Enligt min uppfattning är begreppet ”normalt tillgängligt kontrollmaterial” tämligen 

svårtillgängligt. Den främsta orsaken till detta är innebörden av ”normalt” tillgängligt. 

Det krävs att kontrollmaterialet tas fram årligen för deklarationskontrollen, att det är 

generellt och att det finns administrativa rutiner som gör att det är ordnat så att de som 

granskar deklarationerna regelmässigt får tillgång till materialet. Enligt regeringen 

omfattas kontrollmaterial som finns tillgängligt i beskattningsdatabasen och som 

rutinmässigt används vid deklarationsgranskningen.
62

 Behovet av att enkelt kunna 

avgöra vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial har ökat i och med att 

skattetillägg inte längre får tas ut om en uppgift kan rättas med ledning av 

kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket. Däremot har tydligheten i 

begreppet inte ökat. Om kraven är uppfyllda eller inte är inte synliga för annan än 

Skatteverket, vilket måste vara en omständighet som inte är önskvärd. I direktivet till 

den senaste skattetilläggsutredningen framgår att syftet med uppdraget bland annat är att 

uppnå bättre och enklare regler samt ökad förutsebarhet.
63

 Detta är ett tecken på att även 

regeringen anser att bestämmelserna är otydliga, särskilt för de enskilda.  

 

Man skulle kunna göra en lista med vad som rent konkret är normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Skatteverket har i sin handledning gett exempel på vad som utgör, och 

i viss mån, vad som inte utgör, normalt tillgängligt kontrollmaterial.
64

 Jag saknar dock 

tydligare kriterier från lagstiftaren om vad som krävs för att ett material ska anses vara 

”normalt tillgängligt kontrollmaterial”. Även om man läser lagtext och förarbeten är det 

svårt att avgöra om ett kontrollmaterial ska anses vara normalt tillgängligt eller inte.  

 

Vi ser exempel i praxis där Skatteverket, domstolar och enskilda har olika syn på vad 

som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial. Ett sådant exempel är huruvida en 

skattedeklaration ska anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial i förhållande till en 

                                                           

62  Prop. 2010/11:165 s. 480.  

63  Dir. 2012:2012:14.  

64  SKV handledning s. 121 ff. Exempel på material som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial 

är föregående års deklaration, uppskovsregistret, underrättelse om lagfart och marknadsnoteringar 

avseende värdepapper.  
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ingiven självdeklaration.
65

 Frågan är inte belyst i förarbeten och inte heller bedömd i 

Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Skatteverkets uppfattning är dock att en 

skattedeklaration inte är att anse som normalt tillgängligt kontrollmaterial i förhållande 

till en inlämnad självdeklaration.
66

 Det som talar för att skattedeklarationen i det här 

fallet ska anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial är enligt Skatteverket att 

verket skannar alla skattedeklarationer och att verket på så sätt har tillgång till dem i 

beskattningsdatabasen. Om en skattskyldig inte har lämnat någon näringsredovisning är 

det enligt Skatteverket helt klart att skattedeklarationen inte kan anses utgöra normalt 

tillgängligt kontrollmaterial. Det finns då inget incitament för Skatteverket att göra en 

kontroll gentemot en eventuell skattedeklaration. Eftersom Skatteverket här hänvisar till 

huruvida det finns en naturlig anledning till att stämma av uppgifter i självdeklarationen 

med skattedeklarationen, tycks administrativa rutiner för att självdeklaration och 

skattedeklaration saknas (jfr ovan 3.1). Mer svårbedömt blir det enligt Skatteverket om 

en skattskyldig lämnat en näringsbilaga och inte redovisar moms i denna. Det skulle då 

kunna finnas en naturlig anledning att jämföra redovisade intäkter i självdeklarationen 

med redovisade intäkter i skattedeklarationen. Skatteverket anser dock att syftet med en 

skattedeklaration inte är att den ska utgöra kontrollmaterial vid inkomstbeskattningen. 

Det finns inte heller något naturligt samband mellan en skattedeklaration och en 

självdeklaration på det sättet som är fallet mellan en självdeklaration och föregående års 

självdeklaration. Slutligen anser Skatteverket att det inte går att göra en koppling mellan 

en självdeklaration och en skattedeklaration, utan samtliga skattedeklarationer för den 

redovisningsperiod som självdeklarationen avser skulle behöva stämmas av. 

Skatteverkets skulle således behöva sammanställa samtliga skattedeklarationer för 

aktuell redovisningsperiod för att kunna stämma av dessa med självdeklarationen.  

 

Enligt min uppfattning ger varken lagtext eller förarbeten en tydlig bild av vad som 

krävs för att ett material ska anses utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial. Inte 

heller i praxis från Högsta förvaltningsdomstolen får man nämnvärd ledning på hur man 

ska göra bedömningen av om ett material är normalt tillgängligt kontrollmaterial eller 

                                                           

65  Jfr exempelvis KR i Göteborg, 12 januari 2007, målnr. 4397-05 och KR i Stockholm 2 juli 2007, 

målnr. 6485-06. 

66  Se SKV handledning s. 126 f.  
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inte. Tämligen ofta konstaterar domstolen endast att ett material är normalt tillgängligt 

kontrollmaterial, inte varför det är det. Jag tänker här ge två exempel på motiveringar 

från domstolen för att belysa detta: 

 

”Av utredningen i målet framgår att skattemyndigheten haft 

terminalåtkomst till uppgifter i det centrala skatteregistret från bolagets 

deklaration för taxeringsåret 1997 rörande tidigare medgivna 

värdeminskningsavdrag. Dessa uppgifter får därför anses utgöra - i likhet 

med för övrigt bolagets självdeklaration från föregående år (jfr 

Regeringsrättens dom denna dag i mål nr 1784-02) - sådant normalt 

tillgängligt kontrollmaterial som avses i 5 kap. 1 § TL (jfr prop. 

1991/92:43 s. 65).”
67

  

 

”Underrättelse till skattemyndighet enligt 10 § andra stycket 

fastighetsdatakungörelsen om meddelad lagfart utgör sådant 

kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten.”
68 

 

Att ge en uttömmande definition av vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial 

torde inte vara möjligt. Särskilt inte som att man vill att det ska kunna förändras över 

tiden. Enligt min uppfattning behövs dock förtydligande vägledning och förtydligande 

kriterier över vad som är normalt tillgängligt kontrollmaterial. Med den knapphändiga 

vägledning som ges idag är det svårt att avgöra detta, vilket leder till osäkerhet hos både 

Skatteverket och de enskilda. Behovet har ökat ytterligare i och med att undantaget från 

skattetillägg har utökats från att endast omfatta rättelse med ledning av kontrolluppgift 

till att omfatta rättelse med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Att även 

regeringen delar denna åsikt framgår av direktivet till skattetilläggsutredningen där det 

framgår att utredningen bland annat ska klarlägga vad som idag anses vara normalt 

tillgängligt kontrollmaterial, bedöma vad normalt tillgängligt kontrollmaterial borde 

utgöra och även föreslå författningsändringar som avser detta.
69

  

 

                                                           

67  RÅ 2004 ref. 106. 

68  RÅ 2002 ref. 75. 

69  Dir. 2012:2012:14. 

file:///E:/document/abs/SFS1990-0324_K5_P1%3fversid=162-1-2005
file:///E:/document/abs/PROP_1991_1992_0043_S_0065%3fversid=162-1-2005
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Som jag redogjort för ovan finns det tre krav som ställs upp i förarbetena för att ett 

kontrollmaterial ska anses vara normalt tillgängligt. Det ska ha varit framtaget för 

deklarationskontrollen, det ska vara generellt och det ska finnas administrativa rutiner 

som gör att det är ordnat så att de som granskar deklarationerna regelmässigt får tillgång 

till materialet. Dessa krav har funnits med sedan mitten på 1970-talet. Regeringen har 

poängterat i förarbetena till varje lagändring av bestämmelserna om skattetillägg att 

någon ändring av vad som utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial inte är avsedd. 

Man har därefter hänvisat till dessa krav. Såsom kraven är skrivna i förarbetena framstår 

det som att de är kumulativa, att alla tre krav ska vara uppfyllda för att ett material ska 

anses utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial. Min uppfattning är att Skatteverket 

också kräver att samtliga tre krav är uppfyllda för att ett material ska anses utgöra 

normalt tillgängligt kontrollmaterial. Det är exempelvis den uppfattningen jag får av att 

läsa Skatteverkets motiveringar till varför ett material är eller inte är normalt tillgängligt 

kontrollmaterial i Skatteverkets handledning.
70 

Högsta förvaltningsdomstolen tycks 

däremot inte fästa lika stor vikt vid att samtliga krav ska vara uppfyllda.  I RÅ 1994 ref. 

10 skulle domstolen avgöra huruvida ett fåmansbolags deklaration utgjorde normalt 

tillgängligt kontrollmaterial i förhållande till delägarnas deklaration. Domstolen 

redogjorde först för de krav som framgår av förarbetena, dvs. att materialet ska varit 

framtaget årligen för deklarationskontrollen, att det ska vara generellt och att det finns 

administrativa rutiner som gör att det är ordnat så att de som granskar deklarationerna 

regelmässigt får tillgång till materialet. Domstolen konstaterade sedan att 

taxeringsnämnden hade tillgång till bolagets deklaration vid granskningen av delägarens 

deklaration och att samgranskning av ett fåmansbolags och dess delägares deklarationer 

var ett normalt förfarande. Sedan anförde domstolen följande: 

 

 ”Att fåmansbolagets deklaration vid samgranskningen inte kan anses i 

första hand ha tagits fram för deklarationskontroll av delägarna utan av 

granskningstekniska skäl, hindrar inte att bolagsdeklarationen utgör 

kontrollmaterial enligt 116 a § tredje stycket TL. Inte heller de i prop. 

1977/78:136 i övrigt nämnda kraven på kontrollmaterial utesluter att ett 

                                                           

70  Se SKV handledning på s. 121-129. Se exempelvis SKV:s argumentation om varför 

skattedeklarationer inte är normalt tillgängligt kontrollmaterial på s. 127 och varför 

skalbolagsdeklarationer inte är normalt tillgängligt kontrollmaterial på s. 128.  

file:///E:/document/abs/PROP_1977_1978_0136%3fversid=162-1-2005
file:///E:/document/abs/PROP_1977_1978_0136%3fversid=162-1-2005
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fåmansföretags deklaration betraktas som kontrollmaterial vid 

granskningen av delägares deklaration.”
71

 

 

Trots att det första kravet enligt förarbetena, kravet på att materialet ska ha varit 

framtaget för deklarationskontrollen, inte var uppfyllt ansåg Högsta 

förvaltningsdomstolen att bolagets deklaration utgjorde normalt tillgängligt 

kontrollmaterial i förhållande till delägarens deklaration. Domstolen tycks ha fäst stor 

vikt vid att de som granskade hade tillgång till materialet och att det således inte fanns 

någon fara för skatteundandragande. I RÅ 2004 ref. 75 konstaterade Högsta 

förvaltningsdomstolen att uppgifter om marknadsnoteringar av aktier är att betrakta som 

normalt tillgängligt kontrollmaterial. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade här till 

syftet med reglerna om lägre avgiftsuttag när en oriktig uppgift rättats eller hade kunnat 

rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial, dvs. att påföra en mildare 

sanktion när faran för skatteundandragande varit obetydlig. Domstolen anförde därefter 

följande:  

 

”Även en oriktig uppgift som upptäckts eller kunnat upptäckas vid en 

avstämning mot ett register som skattemyndigheten har tillgång till skall 

medföra att den lägre procentsatsen tillämpas oavsett om någon 

rutinmässig kontroll mot uppgifterna i registret görs. Vidare skall också 

kontrollmaterial som inte tar sikte på den enskilde deklaranten utan är av 

mer allmän karaktär omfattas av bestämmelsen. För att det skall vara 

fråga om sådant kontrollmaterial som medför en lägre uttagsnivå bör dels 

materialet innehålla uppgifter som kan användas vid kontroll av ett större 

antal skattskyldiga som haft viss tillgång, intäkt, etc., dels granskarna 

generellt sett ha tillgång till materialet.”
72

 

 

En förutsättning för att en aktie ska anses vara marknadsnoterad är att noteringen är 

allmänt tillgänglig. Med hänsyn till att uppgifter om marknadsnoteringar av aktier är 

allmänt tillgängliga ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att de utgör normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Detta utan att ha prövat om samtliga krav som ställs upp i förarbetena 

för att ett material ska vara normalt tillgängligt kontrollmaterial var uppfylla eller inte.  

                                                           

71  RÅ 1994 ref 10 (författarens kursivering). 

72  RÅ 2004 ref 75 (författarens kursivering). 
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Att Högsta förvaltningsdomstolen anser att det kan finnas normalt tillgängligt 

kontrollmaterial trots att de tre krav som framgår av förarbetena inte är uppfyllda, 

skapar en ännu större osäkerhet om vad som ska anses utgöra normalt tillgängligt 

kontrollmaterial eller inte. Enligt min tolkning av domarna har Högsta 

förvaltningsdomstolen i ovan nämnda fall ansett att det inte har funnits någon risk för 

skatteundandragande. Skatteverket har haft tillgång till uppgifter och verket har mot 

bakgrund av dessa kunnat upptäcka oriktiga uppgifter. Även om uppgifterna inte särskilt 

har varit framtagna för deklarationskontrollen och oavsett om det funnits särskilda 

rutiner för att samtliga handläggare skulle ha fått del av uppgifterna, har någon risk för 

skatteundandragande inte funnits.  

 

Jag är av den åsikten att skattetillägg ska tas ut om det finns fara för 

skatteundandragande. Jag anser dock att det blir problematiskt och att det skapar en 

osäkerhet i rättstillämpningen när det ställs upp vissa krav i förarbetena för att ett 

material ska anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial, krav som Skatteverket 

tycks tillämpa, men som domstolarna inte tillämpar lika strikt. Det skapar en osäkerhet 

hos både Skatteverket och de enskilda och är enligt mig inte önskvärd. 

 

 

3.2 ”Rättas” med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial 

 

Skattetillägg får inte tas ut om en oriktig uppgift kan rättas med ledning av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial. Termen ”rättas” innebär att kontrollmaterialet ska innehålla 

tillräckligt med information för att det ska vara möjligt för Skatteverket att rätta den 

oriktiga uppgiften utan utredning.
73

 I kravet på att en uppgift ska kunna ”rättas” ligger 

att kontrollmaterialet ska innehålla tillräckligt med uppgifter för att Skatteverket med 

ledning av kontrollmaterialet ska kunna fatta ett beslut.
74

 Skatteverket ska således kunna 

rätta felet direkt med kontrollmaterialet.  

 

                                                           

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

74  Prop. 2002/03:106 s. 238.  
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Det krävs alltså att Skatteverket kan rätta den oriktiga uppgiften ”utan utredning”. Vad 

som avses med utredning framgår inte av förarbetena. Skatteverkets uppfattning är att 

utredning i detta sammanhang bör jämställas med den utredning som avses i 40 kap. 1 § 

SFL, där det framgår att Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.
75

 

Syftet med denna typ av utredning är bland annat att få ett så bra beslutsunderlag som 

möjligt. Denna typ av utredning är någonting som Skatteverket kallar ”stor utredning”.
76

 

Motsatsen till stor utredning är liten utredning. Med ”liten utredning” avser Skatteverket 

utredningar som är mer av ”servicekaraktär”, det vill säga när utredningarna snarare är 

ett utflöde av kommunikationsskyldigheten i 40 kap. 2 § SFL än av 

utredningsskyldigheten i 40 kap. 1 § SFL.
77

 Ett exempel på en liten utredning är när 

Skatteverket kombinerar en förfrågan med ett övervägande till beslut (dvs. förslag till 

beslut). Vilken typ av utredning Skatteverket rent faktiskt företar i ett ärende saknar 

betydelse.
78

 Kan en oriktig uppgift rättas med ledning av normalt kontrollmaterial får 

skattetillägg inte tas ut alldeles oavsett om Skatteverket vidtagit en liten eller stor 

utredning. 

 

Ett exempel där kravet på att en uppgift ska kunna rättas utan utredning får betydelse, är 

då en skattskyldig inte har redovisat en försäljning av fastighet. Genom att inte redovisa 

fastighetsförsäljningen har den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket. 

Skatteverket får uppgift om försäljningen från Lantmäteriet.
79

 Denna uppgift är att 

betrakta som normalt tillgängligt kontrollmaterial.
80

 Från Lantmäteriet får Skatteverket 

dock endast uppgift om att försäljning har skett och till vilket pris försäljningen skett. På 

grund av IT-tekniska skäl hos Lantmäteriet kan myndigheten inte lämna uppgift om 

inköpspriset på fastigheten i samband med att den lämnar uppgift om att försäljning 

skett. Skatteverket har dock fått uppgift från Lantmäteriet när den skattskyldige köpte 

fastigheten. I den uppgiften framgår inköpspriset. Skatteverket har således kännedom 

                                                           

75  SKV handledning s. 88. 

76  SKV handledning s. 88.  

77  SKV handledning s. 88.  

78  SKV handledning s. 89.  

79  För Lantmäteriets skyldighet att underrätta SKV, se 78 § Förordning (2000:308) om 

fastighetsregister.  

80  Se RÅ 2002 ref. 75.  
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om fastighetens inköpspris. Denna uppgift utgör dock inte normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Av det material som betraktas som normalt tillgängligt kontrollmaterial 

kan Skatteverket således endast utläsa att den skattskyldige sålt en fastighet och till 

vilket pris han eller hon har sålt den. Eftersom Skatteverket saknar uppgift om 

inköpspris i det normalt tillgängliga kontrollmaterialet kan Skatteverket inte ”rätta” den 

oriktiga uppgiften utan en stor utredning. Skatteverket måste kontakta den skattskyldige 

för att få reda på inköpspriset alternativt leta reda på inköpspriset i äldre uppgifter från 

Lantmäteriet. Den oriktiga uppgiften är således inte undantagen från skattetillägg. 

Däremot har den oriktiga uppgiften framgått av normalt tillgängligt kontrollmaterial. 

Skattetillägg kommer därför att tas ut med den lägre procentsatsen, dvs. med 10 

procent, enligt 49 kap. 12 § SFL.  

 

Ett exempel när Skatteverket kan rätta en uppgift med normalt tillgängligt 

kontrollmaterial är när en skattskyldig har redovisat en försäljning av fastighet på vilken 

det belöpt ett uppskov, men glömt att återföra uppskovet. Genom att inte återföra 

uppskovet till beskattning har den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift till 

Skatteverket. Skatteverket har uppgift om uppskovet i beskattningsdatabasen. Syftet 

med Skatteverkets register över uppskov är att kunna kontrollera framtida deklarationer. 

Uppskovsregistret är normalt tillgängligt kontrollmaterial.
81

 Har den skattskyldige inte 

återfört uppskovet till beskattning kan Skatteverket direkt med ledning av uppgifterna i 

uppskovsregistret återföra uppskovet. Skatteverket kan således med ledning av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial rätta felet. Den oriktiga uppgiften är således undantagen 

från skattetillägg.  

 

Ett annat exempel när Skatteverket kan rätta en oriktig uppgift med ledning av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial är om en skattskyldig inte redovisat en bostadsrätt. I 

kontrolluppgiften från bostadsrättsföreningen framgår både försäljningspris och 

inköpspris för bostadsrätten. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skatteverket beräkna en 

vinst som den skattskyldige borde ha tagit upp till beskattning. Till skillnad mot den 

oredovisade fastighetsförsäljningen kommer något skattetillägg i detta fall inte påföras 

den skattskyldige eftersom Skatteverket kan rätta den oriktiga uppgiften utan utredning.  

                                                           

81  Prop. 2010/11:165 s. 480. 
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Del 4: De lege ferenda  

 

Skattetillägg får inte tas ut om en oriktig uppgift kan rättas med ledning av 

kontrollmaterial som är normalt tillgängligt för Skatteverket. I ovanstående avsnitt har 

vi sett att det är svårt att avgöra vilket kontrollmaterial som ska anses vara normalt 

tillgängligt och att det ställs höga krav på ett material för att det ska anses vara normalt 

tillgängligt. Detta leder till en osäkerhet både hos enskilda och rättstillämpare, en 

osäkerhet som inte kan anses vara önskvärd. Vi har också sett att det krävs att 

Skatteverket kan rätta en oriktig uppgift utan utredning för att den ska vara undantagen 

skattetillägg. Det räcker således inte med att en oriktig uppgift framgår av 

kontrollmaterialet för att den ska vara undantagen från skattetillägg. Effekten av detta 

blir enligt min uppfattning att skattetillägg tas ut trots att det inte finns någon reell fara 

för skatteundandragande. Jämför man detta med vad som gäller inom straffrätten där det 

som allmänt vedertagen princip krävs att ett förfarande i någon mening ska ha inneburit 

en fara för att förfarandet ska kunna bestraffas. Mot bakgrund av att skattetillägg är ett 

straff enligt Europakonventionen,
82

 blir det märkligt att skattetillägg kan tas ut när 

någon fara för skatteundandragande inte finns. 

 

 

4.1 Historisk utveckling av undantaget 

 

Syftet med att införa administrativa sanktionsavgifter i form av skattetillägg var att 

garantera att de skattskyldiga fullgjorde sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.
83

 

Uppgiftsskyldigheten som enskilda har gentemot Skatteverket är stark.
84

 Motivet bakom 

den är att enskilda ska lämna tillräckligt med uppgifter till Skatteverket så att 

Skatteverket kan fatta ett korrekt beskattningsbeslut. Mot bakgrund av detta fyller 

skattetilläggen endast sitt syfte när det finns en fara för ett felaktigt beskattningsbeslut 

                                                           

82   Se Case of Janosevic v. Sweden, och case of Vastberga Taxi AB and Vulic v. Sweden.    

83  Prop. 1971:10 s. 97.  

84  Uppgiftsskyldigheten framgår av 31 kap. 2 och 3 §§ SFL.  
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vid en oriktig uppgift. Har Skatteverket redan tillgång till uppgifter så att någon fara för 

skatteundandragande inte finns, kan man ifrågasätta syftet med att ta ut skattetillägg. 

 

Frågan om skattetillägg över huvud taget ska tas ut när det inte finns någon fara för 

felaktiga beskattningsbeslut har varit föremål för diskussion sedan länge. Frågan togs 

redan upp av 1975 års Skattetilläggsutredning.
85

 Man ansåg dock att skattetilläggen 

behövdes även i dessa fall med hänvisning till intresset av att upprätthålla disciplinen 

bland de skattskyldiga, att de behövdes för att verka för att noggrannhet och omsorg 

iakttogs vid uppgiftsskyldighetens fullgörande. Sedan dess har lättnader i reglerna om 

undantag från skattetillägg när någon risk för skatteundandragande inte funnits fått ökat 

utrymme i omgångar.  

 

Att skattetillägg tas ut när någon fara för skatteundandragande inte finns har påpekats 

vid utredningar inför ändringar av bestämmelserna skattetillägg och av flera 

remissinstanser. Lagstiftaren har dock hittills inte varit benägen att nämnvärt utöka 

fallen när skattetillägg inte tas ut. Ett steg i, enligt mitt tycke, rätt riktning är den senaste 

ändringen vilken innebär att skattetillägg inte får tas ut om en uppgift kan rättas med 

ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Den tidigare bestämmelsen innebar att 

endast uppgifter som kunde rättas med ledning av obligatoriska kontrolluppgifter var 

undantagna skattetillägg. Enligt min uppfattning bör undantaget dock utökas ytterligare 

för att skattetillägg inte ska tas ut då det inte finns någon fara för skatteundandragande. 

 

Motivet till att under vissa förutsättningar undanta oriktiga uppgifter från påförande av 

skattetillägg är att risken för felaktiga beskattningsbeslut då är obetydlig. Skattetillägg 

ska således inte tas ut då det inte finns någon fara för skatteundandragande.  

 

 

 

 

 

                                                           

85  SOU 1982:54 s. 150 ff.  



~ 40 ~   

4.2 Förändring av innebörden av begreppet ”normalt tillgängligt” 

 

För att en oriktig uppgift ska vara undantagen från skattetillägg krävs att den kan rättas 

med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket. Enligt min 

uppfattning är det svårt att avgöra vilket material som är normalt tillgängligt och inte. 

Detta medför oönskade problem både för enskilda och rättstillämparen. Jag anser därför 

att man bör reflektera över innebörden och behovet av att kontrollmaterialet ska vara 

”normalt tillgängligt”.  

 

Av förarbetena till undantaget från skattetillägg vid normalt tillgängligt kontrollmaterial 

framgår att det ställs höga krav för att ett kontrollmaterial ska anses vara ”normalt 

tillgängligt”.
86

 Det krävs bland annat att materialet tas fram årligen för 

deklarationskontrollen och att det finns administrativa rutiner som gör att det är ordnat 

så att de som granskar deklarationerna regelmässigt får tillgång till materialet. Dessa 

krav har funnits med sedan de infördes i mitten av 1970-talet. Jag kan förstå behovet av 

dessa krav när de infördes, det vill säga om vi går tillbaka flera år i tiden. Handläggarna 

på Skatteverket hade inte då lika stor hjälp av datorer som man har idag. Granskning av 

deklarationerna skedde ”manuellt”. Med det menar jag att handläggaren satt med 

deklarationen framför sig och granskade så att exempelvis alla uppgifter som skulle 

finnas med, även fanns med. Att man då ställde höga krav på att det skulle finnas rutiner 

för att alla handläggare regelmässigt skulle stämma av uppgifterna mot ett 

kontrollmaterial för att det skulle anses vara normalt tillgängligt, exempelvis genom att i 

princip ha krav på att materialet skulle vara insorterat tillsammans med deklarationen,
87

 

känns naturligt. Saknades dessa rutiner fanns en reell risk för ett skatteundandragande 

eftersom kontrollmaterialet inte var ”synligt” för handläggarna. Men idag är större delen 

av kontrollen av om alla uppgifter finns med i deklarationen maskinell. Med detta 

menar jag att uppgifterna i deklarationen stäms av mot uppgifter som Skatteverket har 

tillgång till med hjälp av datorer och teknisk utrustning, dvs. utan någon hjälp av 

enskilda handläggare. Kontrollmaterialet som uppgifterna i deklarationen stäms av emot 

är digitala och inte längre i pappersform. Uppgifterna som de skattskyldiga lämnar i 

                                                           

86  Prop. 1977/78:136 s. 151. 

87  Se prop. 1977/78:136 s. 151. 
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deklarationen, även om deklarationen lämnas in via papper, förs även de över till digital 

form. Uppgifterna stäms därefter av mot för Skatteverket tillgängligt kontrollmaterial.  

 

Har Skatteverket exempelvis fått en uppgift från Lantmäteriet om att en person har sålt 

en fastighet, kommer det maskinellt att kontrolleras om den skattskyldige redovisat 

försäljningen eller inte. Det stäms maskinellt av så att de kontrolluppgifter på lön som 

Skatteverket fått från en skattskyldigs arbetsgivare stämmer med de inkomster som den 

skattskyldige redovisar. Bedriver den skattskyldige enskild näringsverksamhet och har 

begärt utbetalningar för preliminär skattereduktion vid husarbete, kommer det 

maskinellt att stämmas av att redovisade intäkter inte understiger de intäkter avseende 

arbetskostnad som den skattskyldige borde ha haft mot bakgrund av de begärda 

utbetalningarna. 

 

Vid dagens deklarationsgranskning finns således inga egentliga rutiner som alltid vidtas 

vid deklarationsgranskningen. Granskningen av deklarationen anpassas efter den 

maskinella kontrollträff som eventuellt uppstår vid den maskinella kontrollkörningen. 

Har den skattskyldige inte redovisat en fastighetsförsäljning, eller understiger 

redovisade intäkter de intäkter som den skattskyldige borde ha redovisat mot bakgrund 

av hans begäran om utbetalning av preliminär skattereduktion, blir det en kontrollträff i 

Skatteverkets system. Deklarationen får på så sätt en ”särskild markering” och en 

handläggare på Skatteverket kommer att titta på deklarationen och åtgärda felet. Vilket 

material som handläggaren kommer att använda sig av vid deklarationsgranskningen är 

beroende av vilken maskinell kontrollträff som deklarationen träffats av.  

 

Att numera ha krav på att ett material särskilt ska vara framtaget för 

deklarationsgranskningen och att det genom administrativa rutiner ska vara regelmässigt 

tillgängligt för deklarationsgranskarna, känns mot bakgrund av det jag anfört ovan 

märkligt. Det var en sak att de behövdes i mitten av 1970-talet då begreppet normalt 

tillgängligt kontrollmaterial infördes. Men man skulle enligt mig kunna anse att dagens 

maskinella hantering av deklarationerna har överspelat dessa krav. Det finns som sagt 

inget material som regelmässigt används vid deklarationsgranskningen. Vilket 

kontrollmaterial deklarationsgranskaren kommer att använda sig av är som sagt 

beroende av vilken maskinell kontrollträff deklarationen är träffad av. Deklarationerna 
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stäms maskinellt av mot uppgifter som Skatteverket har tillgång till genom olika 

databaser. Det finns inte längre något behov av att materialet ska vara särskilt framtaget 

för deklarationsgranskningen. Eftersom deklarationen maskinellt stäms av mot de 

uppgifter som Skatteverket har tillgång till i olika databaser, kommer ett fel i 

deklarationen upptäckas vid denna avstämning alldeles oavsett om materialet är särskilt 

framtaget för deklarationsgranskningen eller om Skatteverket har tillgång till det av 

andra orsaker. Oavsett avsikten med att Skatteverket har tillgång till materialet 

eliminerar det risken för ett skatteundandragande.   

 

Skatteverket anser att inlämnade skattedeklarationer inte utgör normalt tillgängligt 

kontrollmaterial i förhållande till inlämnad självdeklaration (se ovan 3.1.2). Ponera att 

en enskild näringsidkare lämnar in skattedeklarationer där denne redovisar in- och 

utgående moms var tredje månad. Dessa deklarationer skannas in av Skatteverket och 

finns tillgängliga i beskattningsdatabasen. I datasystemet där granskningen av 

skattedeklarationerna sker upprättas en årssammanställning av uppgifterna. I systemet 

finns således en sammanställning av den totala in- och utgående moms som den 

skattskyldige redovisat. I systemet räknas också ett mervärde fram. Mervärdet är 

beräknat på så sätt att man har tagit redovisad omsättning minus kostnader (kostnaderna 

är framräknade genom att man förutsatt att redovisad ingående moms är 25 procent av 

kostnaden, på så sätt får man fram en beräknad kostnad; ingående moms x 4). 

Skatteverket får på så sett fram ett ”resultat” av verksamheten. Resultatet speglar dock 

inte verkligheten fullt ut. Skatteverket vet t.ex. inte om den ingående momsen utgjort 25 

procent av kostnaden, Skatteverket har inte vetskap om icke momsbelagda intäkter eller 

kostnader, avskrivningar, skattemässiga justeringar eller liknande. Men om vi antar att 

en skattskyldigs mervärde är 400 000 kr, då finns det mycket som talar för att denne har 

ett överskott att redovisa i sin inkomstdeklaration. Den skattskyldige har dock inte 

lämnat någon redovisning av sin näringsverksamhet (NE-bilaga) när denne lämnade in 

sin inkomstdeklaration. Han eller hon har inte heller fyllt i något över- eller underskott 

av näringsverksamhet i inkomstdeklarationen. Den skattskyldige har således lämnat en 

oriktig uppgift till Skatteverket. Detta kommer att generera en kontrollträff hos 

Skatteverket och Skatteverket kommer att fråga den skattskyldige efter redovisning av 

näringsverksamheten. I dessa fall kan man enligt mig fråga sig om det funnits någon 

risk för skatteundandragande avseende mervärdet. Har den skattskyldige inte redovisat 
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näringsverksamheten kommer Skatteverket att fråga efter redovisningen. Kommer den 

skattskyldige trots detta inte in med redovisning, då kommer Skatteverket att överväga 

att skönsmässigt uppskatta resultatet av verksamheten till åtminstone mervärdet om    

400 000 kr. 

 

Mot bakgrund av hur deklarationer hanteras av Skatteverket idag, anser jag att det är fel 

att man inte kan betrakta inlämnade skattedeklarationer som normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Även om uppgifterna i skattedeklarationerna inte är framtagna särskilt 

för deklarationskontrollen har Skatteverket tillgång till dem och Skatteverket kan även 

upptäcka fel med hjälp av materialet. Såsom kraven på normalt tillgängligt 

kontrollmaterial är skrivna i förarbetena anser jag dock att Skatteverket har fog för sin 

uppfattning att de inte kan betraktas som normalt tillgängligt kontrollmaterial. Men 

även Skatteverket anser att risken för skatteundandragande i dessa fall är liten och att 

det inte alltid är motiverat att ta ut skattetillägg med fullt belopp. Enligt Skatteverket bör 

skattetillägget i vissa fall sättas ner till en fjärdedel om den skattskyldige utan dröjsmål 

kommer in med näringsbilaga som i stort överensstämmer med tidigare inlämnade 

skattedeklarationer.
88

 

 

Enligt min uppfattning bör man revidera kravet på att materialet ska vara normalt 

tillgängligt, eller åtminstone innebörden av kravet. Kanske ska man ta bort ordet 

”normalt” och bara använda sig av begreppet ”tillgängligt kontrollmaterial”. Detta för 

att markera en förändring i förhållande till dagens krav på att handläggarna på 

Skatteverket rutinmässigt ska använda sig av uppgifterna vid deklarationsgranskningen 

och att uppgifterna särskilt ska vara framtagna för deklarationsgranskningen. Om 

Skatteverket har tillgång till kontrollmaterial och genom de maskinella kontrollerna kan 

upptäcka fel i deklarationerna, fel som i sin tur kommer att åtgärdas av Skatteverket, har 

jag svårt att förstå varför detta material inte ska kunna användas för att undanta en 

oriktig uppgift från skattetillägg och detta oavsett vilket år uppgifterna är från. Vi har 

också sett att Högsta förvaltningsdomstolen har varit benägen att bortse från kraven som 

ställs på normalt tillgängligt kontrollmaterial i förarbetena om Skatteverket haft tillgång 

                                                           

88  Se den nya texten hänförlig till s. 273-274 i SKV handledning som finns webbaserad på SKV:s 

hemsida, www.skatteverket.se.  
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till uppgifter och risken för skatteundandragande därför har varit liten. Exempel på detta 

återfinns i RÅ 1994 ref 10 och RÅ 2004 ref 75 (se ovan 3.1.2). Detta talar för att även 

domstolen anser att kraven i viss mån kan vara förlegade, åtminstone i vissa situationer. 

Kravet på att en oriktig uppgift klart ska framgå av materialet hindrar enligt mig ett 

alltför vitt tillämpningsområde om begreppet skulle utvidgas. Detta eftersom det inte 

räcker att man misstänker att en uppgift är fel.   

 

Att de uppgifter som finns i Skatteverkets system ska utgöra normalt tillgängligt 

kontrollmaterial är nog dock en uppfattning som Skatteverket inte delar. I ett mål 

avgjort av Kammarrätten i Göteborg
89

 har Skatteverket framfört följande åsikter 

gällande uppgifter i Skatteverkets system i förhållande till normalt tillgängligt 

kontrollmaterial. Målet gällde moms och redovisning i skattedeklarationer, någonting 

som ligger utanför denna uppsats, men de åsikter Skatteverket framför torde även gälla 

på inkomstskattens område.  

 

”Skatteverket gör regelmässigt maskinella kontroller vid vilka uppgifter 

från tidigare deklarationer används. Det innebär emellertid inte att de 

uppgifter som finns i systemen utgör normalt tillgängligt kontrollmaterial. 

Om det vore på det sättet skulle i princip fullt skattetillägg aldrig kunna 

tas ut vid sådana skrivbordsgranskningar som initieras av maskinella 

kontroller. Det finns ett urvalsprogram som uppmärksammar om 

uppgifterna […] Denna signal är en följd av urvalsprogrammet och inte 

samma sak som att [uppgifterna i Skatteverkets system] normalt är 

tillgänglig vid kontrollen.”
90

  

 

Mot bakgrund av detta är det troligt att Skatteverket inte ansluter sig till min åsikt att 

uppgifter i Skatteverkets system, mot vilket Skatteverkets kontrollträffar körs, utgör 

tillgängligt kontrollmaterial och att skattetillägg inte borde få tas ut om fel upptäcks mot 

bakgrund av detta.  

 

                                                           

89  KR i Göteborg, 12 januari 2007, målnr. 4397-05. 

90  KR i Göteborg, 12 januari 2007, målnr. 4397-05 (författarens kursivering). 
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4.3 Förändring av kravet på att en uppgift måste kunna ”rättas” med 

ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial 

 

Idag finns ett krav på att Skatteverket ska kunna rätta en oriktig uppgift utan utredning 

för att en oriktig uppgift ska vara undantagen skattetillägg. Även kraven för att 

Skatteverket ska anses kunna rätta en oriktig uppgift utan utredning kan tyckas hårda. 

Kravet får enligt min mening orimliga konsekvenser. Ett sådant exempel är om en 

skattskyldig sålt en fastighet men missat att redovisa den i deklarationen. Skatteverket 

kan inte rätta uppgiften mot normalt tillgängligt kontrollmaterial eftersom Lantmäteriet 

på grund av IT-tekniska skäl inte kan lämna uppgift om inköpspriset när försäljning 

skett (se ovan 3.2). Skattetillägg kommer i dessa fall att tas ut med 10 procent.
91

 Om 

den skattskyldige däremot skulle ha sålt en bostadsrätt och glömt att redovisa detta 

kommer Skatteverket att kunna rätta den oriktiga uppgiften med ledning av normalt 

tillgängligt kontrollmaterial. Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift på 

bostadsrättsförsäljningen till Skatteverket. I denna kontrolluppgift finns både 

försäljningspris och inköpspris med.
92

 Skatteverket kan därför rätta denna oriktiga 

uppgift utan stor utredning. Den oriktiga uppgiften är därför undantagen skattetillägg.  

 

I dessa fall är det fråga om samma försumlighet av den skattskyldige. I båda fallen har 

denne missat att redovisa försäljning av en bostad. Att man då vid oredovisad 

fastighetsförsäljning tar ut skattetillägg men inte vid oredovisad bostadsrättsförsäljning 

blir enligt mig mycket orimligt. Inte i något av fallen finns någon verklig risk för 

skatteundandragande. Denna problematik har belysts av 2005 års 

skatteförfarandeutredning.
93

 Utredaren anför att det är rimligt att en oredovisad 

fastighetsförsäljning i sanktionshänseende behandlas på samma sätt som en oredovisad 

bostadsrättsförsäljning. Utredarens förslag är dock inte lika långtgående som mitt. 

Utredaren föreslog att man skulle utvidga undantaget till att omfatta rättelser med 

ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Detta löste dock inte ensamt det ovan 

nämnda problemet med skillnader i skattetilläggshänseende vid oredovisad 

                                                           

91   Jfr 49 kap. 12 § SFL. 

92  Se 22 kap. 2 § SFL. 

93  Se SOU 2009:58 s. 446 ff.  
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fastighetsförsäljning kontra oredovisad bostadsrättsförsäljning. Detta eftersom uppgiften 

från Lantmäteriet inte innehåller tillräckligt med uppgifter för att rätta den oriktiga 

uppgiften. Utredaren föreslog därför bland annat att förbättringar i Skatteverkets 

kontrollmaterial borde ske och att informationsutbytet mellan myndigheter borde kunna 

utformas så att Skatteverket har tillgång till uppgifter om fastighetens inköpspris.
94

  

 

Jag anser däremot att kravet på att en oriktig uppgift ska kunna rättas med ledning av 

normalt tillgängligt kontrollmaterial bör tas bort.
95

 Även om en oriktig uppgift inte kan 

rättas med ledning av kontrollmaterialet finns ingen risk för skatteundandragande om 

Skatteverket med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial kan upptäcka en 

oriktig uppgift. Om Skatteverket upptäcker att en oriktig uppgift har lämnats kommer 

Skatteverket att göra någonting åt det. Har en person exempelvis sålt en fastighet men 

inte redovisat denna, kommer Skatteverket att se till att fastigheten blir redovisad. I fall 

som dessa är det snarare merarbetet hos Skatteverket som sanktioneras och inte risken 

för skatteundandragandet. Frågan är om det ska sanktioneras med ett skattetillägg.  

 

Att skattetillägg tas ut vid oredovisad fastighetsförsäljning är bara ett av flera exempel 

när skattetillägg tas ut trots att någon risk för skatteundandragande inte finns. Ett annat 

exempel är om en skattskyldig redovisat moms i en skattedeklaration men inte lämnat 

näringsbilaga. Med hänsyn till att risken för skatteundandragande är låg tas skattetillägg 

ut enligt en lägre procentsats, men det tas ändock ut. I flera fall då Skatteverket har 

tillgång till normalt tillgängligt kontrollmaterial kommer uppgifter om detta att finnas 

med på den specifikation som följer med den förtryckta deklarationen. Så är till exempel 

fallet med uppgifter som Skatteverket fått om fastighetsförsäljning, 

bostadsrättsförsäljning och försäljning av värdepapper. På specifikationen finns även 

uppgifter om eventuellt uppskovsbelopp och om avsättningar till periodiseringsfonder 

vid näringsverksamhet. I fall då Skatteverket till och med tar med uppgifter i en 

specifikation som skickas hem till de skattskyldiga, känns det väldigt märkligt att ta ut 

                                                           

94  SOU 2009:58 s. 447 f.  

95  Liknande åsikt har bland annat framförts av Näringslivets skattedelegation i sitt remissyttrande 

över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), till vilket 

Stockholms handelskammare, Svenskt näringsliv, Svenska bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige 

och IT- & Telekomföretagen har anslutit sig och av Kerstin Nyquist i SvSkT 2009:10 på s. 1071. 
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skattetillägg på grund av oriktig uppgift med motiveringen att det finns en risk för 

skatteundandragande.  

 

Av ovan nämnda fall kommer skattetillägg fortfarande att kunna tas ut vid oredovisad 

fastighetsförsäljning och i vissa fall då periodiseringsfonder inte är korrekt återförda. 

Om Skatteverket exempelvis har med en uppgift på specifikationen som skickas med 

den förtryckta deklarationen om att en skattskyldig har sålt en fastighet och att denne 

förväntas lämna redovisning för denna försäljning, måste de skattskyldiga vara 

medvetna om att Skatteverket har vetskap om denna försäljning och att Skatteverket 

kommer att vidta åtgärder om den inte redovisas. 

 

Enligt tidigare undantag från skattetillägg gällde att det inte fick tas ut vid oriktig 

uppgift om den kunde rättas med ledning av obligatorisk kontrolluppgift.
96

 Motivet till 

att undantaget utvidgades till att omfatta rättelser med ledning av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial, var att skattetillägg tidigare togs ut i situationer då det inte var 

motiverat.
97

 Som exempel tog man upp fallet då ett uppskovsbelopp som belöpt på en 

fastighet inte hade återförs till beskattning då fastigheten sålts. Regeringen anförde då 

följande: 

 

”Som exempel tas skattetillägg ut av en uppgiftsskyldig som redovisar 

avyttring av fastighet, men missar att ta upp ett uppskovsbelopp som avser 

fastigheten till beskattning. Skatteverket registrerar erhållna uppskovsbelopp 

i beskattningsdatabasen i syfte att kontrollera uppgifter i framtida 

deklarationer. Uppgiften om uppskovsbeloppet är normalt tillgängligt 

kontrollmaterial och skattetillägget beräknas därför enligt den lägre 

procentsatsen, tio procent. På den specifikation som följer med den förtryckta 

självdeklarationen finns uppgift om uppskovsbeloppet. Risken för att 

Skatteverket inte skulle upptäcka att beloppet inte har tagits upp till 

beskattning är minimal. Det är också möjligt att direkt med ledning av 

kontrollmaterialet rätta felet.”
98 

 

                                                           

96   5 kap. 8 § 2 p. TL.  

97   Prop. 2010/11:165 s. 480. 

98   Prop. 2010/11:165 s. 480 (författarens kursivering). 
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Omständigheten att en uppgift tagits med på specifikationen som skickas med 

deklarationen är således någonting som även regeringen anser ha betydelse i vissa fall. 

Redan i 1999 års skattetilläggsutredning angavs det att både fysiska och juridiska 

personer bestraffas, trots att de handlat i god tro och inte med någon rimligt synsätt har 

gjort sig förtjänta av en bestraffande ekonomisk sanktion.
99

 Är de skattskyldiga 

medvetna om att Skatteverket har kännedom om en uppgift, blir det märkligt att hävda 

att de medvetet försökt undandra skatt.
100

  

 

Det har anförts att det är viktigt för det allmänpreventiva syftet med skattetilläggen och 

för systemets legitimitet att systemet uppfattas som rättvist, rimligt och förutsebart.
101

 

Enligt regeringen kunde dessa faktorer ha större betydelse för allmänpreventionen än 

storleken på skattetilläggen.
102

 Att ta ut skattetillägg i fall då den oriktiga uppgiften kan 

upptäckas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial, särskild då Skatteverket 

tagit med informationen som verket har tillgång till på den specifikation som lämnas 

med inkomstdeklarationen, kan inte vara bra för det allmänpreventiva syftet. I dessa fall 

kommer det med all sannolikhet inte uppfattas som rättvist, rimligt eller förutsebart av 

de enskilda.  

 

 

4.4 Förändring av undantaget från skattetillägg 

4.4.1 Mitt förslag på förändring av undantaget från skattetillägg  

 

Enligt nu gällande bestämmelser tas skattetillägg ut med 10 procent om en oriktig 

uppgift inte kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för 

                                                           

99   SOU 2001:25 s. 14 och s. 219.  

100  Att observera är dock att det inte krävs att en oriktig uppgift har lämnats medvetet för att 

skattetillägg ska tas ut. Huruvida en oriktig uppgift har lämnats eller inte sker efter en objektiv 

bedömning av de faktiska förhållandena.  

101 Prop. 2010/11:165 s. 438.  

102  Prop. 2010/11:165 s. 438.  
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Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av 

beskattningsåret, men det ändå framgår av sådant material att uppgiften är oriktig.
103

 

 

Enligt min uppfattning bör skattetillägg inte få tas ut om Skatteverket kan upptäcka att 

en uppgift är oriktig mot bakgrund av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Jag anser att 

man bör utvidga undantaget i 49 kap. 10 § 1 p. SFL till att omfatta fall när 

 den oriktiga uppgiften framgår av kontrollmaterial som är tillgängligt för 

Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången 

av beskattningsåret. 

 

Jag anser även att man bör luckra upp de krav som finns på begreppet ”normalt 

tillgängligt”, eventuellt skulle man kunna ta bort ordet ”normalt” och i stället endast 

använda sig av termen ”tillgängligt kontrollmaterial”. Genom de maskinella 

kontrollkörningarna som görs av deklarationerna idag finns ingen risk för 

skatteundandragande när Skatteverket kan upptäcka en oriktig uppgift med ledning av 

kontrollmaterial. Detta oavsett om kontrollmaterial inte tagits fram särskilt för 

deklarationsgranskningen eller om det inte finns särskilda rutiner som gör materialet 

tillgängligt för handläggarna. Om en uppgift saknas eller är felaktig gentemot 

kontrollmaterial som finns hos Skatteverket genererar det en kontrollträff i 

deklarationen som handläggare på Skatteverket ska åtgärda. På så sätt finns ingen fara 

för felaktiga beskattningsbeslut.  

 

Eftersom den oriktiga uppgiften ska framgå av kontrollmaterialet räcker det inte att man 

kan misstänka att en oriktig uppgift har lämnats. Detta innebär enligt mig en tillräcklig 

avgränsning av undantaget. Det innebär att det krävs att man ser felets storlek eller 

omfattning av kontrollmaterialet. Har en skattskyldig exempelvis begärt avdrag för 

resor till och från arbetet med 150 fler dagar än denne har rest, är detta inte en oriktig 

uppgift som kommer att framgå av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Det kan hända 

att den blir träffad av en maskinell kontrollträff, exempelvis om avdraget är väldigt 

högt, men då felet inte framgår av något tillgängligt kontrollmaterial är den oriktiga 

uppgiften inte undantagen från skattetillägg på den grunden. I fall som detta, dvs. när fel 

                                                           

103 29 kap. 12 § SFL.  



~ 50 ~   

inte framgår av tillgängligt kontrollmaterial, finns en risk för skatteundandragande och 

det är här de skattskyldigas uppgiftsskyldighet fyller sin största funktion. Det är i dessa 

fall jag anser att skattetillägget uppfyller sitt syfte och funktion. Dessa fel kommer att 

framgå först om Skatteverket startar en utredning av avdraget. 

4.4.2 Risk att de skattskyldiga inte ägnar sina deklarationer lika mycket omsorg 

 

Risken med att utöka undantaget från skattetillägg ytterligare är att de skattskyldiga inte 

kommer att ägna sina deklarationer lika mycket omsorg och att de kommer att utelämna 

uppgifter som Skatteverket behöver och som de även ska lämna för att uppfylla deras 

uppgiftsskyldighet. Det här är också en risk som Kammarrätten i Stockholm påpekade 

inför utvidgningen av undantaget från skattetillägg till att omfatta rättelser med ledning 

av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Kammarrätten i Stockholm anförde att ”ett 

alltmer utökat område där skattetillägg inte ska tas ut kan medföra att de skattskyldiga 

inte ägnar sina deklarationer tillräcklig omsorg i förlitan på att Skatteverket ändå har 

tillgång till de uppgifter som behövs”
104

.  

 

Förslaget som jag har angett ovan har regeringen ansett vara alltför långtgående. 

Regeringen har anfört att:  

 

”[u]ndantaget från skattetillägg bör däremot enligt regeringens 

bedömning inte utvidgas till att också omfatta situationer då den oriktiga 

uppgiften framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial, men inte kan 

rättas med ledning av detta. I en sådan situation behövs det uppgifter från 

den deklarationsskyldige. Det handlar alltså om den grundläggande 

skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för en riktig beskattning. 

Denna skyldighet bör vara sanktionerad med skattetillägg. I annat fall blir 

det helt riskfritt för den deklarationsskyldige att förhålla sig passiv. En 

förskjutning skulle därmed ske från den deklarationsskyldiges ansvar att 

lämna tillräckliga uppgifter till en allt större utredningsskyldighet för 

Skatteverket. En sådan utveckling innebär risker för felaktiga skattebeslut 

samtidigt som Skatteverkets administration ökar.”
105 

                                                           

104  Prop. 2010/11:165 s. 479.  

105  Prop. 2010/11:165 s. 481 f. (författarens kursivering).  
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Jag delar regeringens uppfattning. Det finns en risk att de skattskyldiga blir allt 

slarvigare i deras uppgiftslämnande till Skatteverket om man utökar undantaget såsom 

jag föreslår. Ju slarvigare de enskilda blir, desto större blir administrationen och således 

även kostnaderna hos Skatteverket. Jag anser dock inte att det är rimligt att påföra ett 

skattetillägg på grund av merarbete hos Skatteverket, dvs. vid oriktig uppgift där någon 

fara för skatteundandragande inte finns.  

 

Regeringen anför att risken för ett felaktigt beskattningsbeslut blir större om man utökar 

undantaget från skattetillägg ytterligare. Jag har svårt att förstå detta. Som jag har anfört 

tidigare kommer oriktiga uppgifter som kan upptäckas med ledning av tillgängligt 

kontrollmaterial att fastna vid de maskinella kontrollträffarna hos Skatteverket. Risken 

för att ett beskattningsbeslut blir fel uppkommer endast om det skulle uppkomma 

tekniska problem hos Skatteverket eller vid fel handläggning av de enskilda 

handläggarna hos Skatteverket. Jag anser inte att det är rimligt att bestämmelserna om 

skattetillägg ska vara utformade för att beakta dessa typer av fel.  

 

På det sättet bestämmelserna om skattetillägg är utformade tas det ut av en procentsats 

av den undanhållna skatten. Detta innebär att skattetillägget blir högre ju större vinst 

som en skatteskyldig exempelvis har undanhållit, eller ju högre ett felaktigt avdrag har 

varit. Finns en reell risk för skatteundandragande kan detta tyckas vara motiverat. 

Däremot, om det inte funnits en fara för skatteundandragande, får detta enligt mig 

orimliga konsekvenser. Det innebär exempelvis att det är ”dyrare” att inte redovisa en 

fastighetsförsäljning där man gått med en vinst om 2 000 000 kr jämfört med om man 

gått med en vinst om 500 000 kr, trots att det inte i något av fallen har funnits en fara för 

att vinsten inte skulle ha tagits upp till beskattning. Merarbetet som i dessa fall 

uppkommer hos Skatteverket ”kostar” således mer om man undanhållit en större vinst, 

vilket är väldigt märkligt. Oavsett hur stor den undanhållna vinsten är, är omfattningen 

av merarbetet hos Skatteverket detsamma. Man kan jämföra detta med bestämmelserna 

om förseningsavgifter. Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna 

inkomstdeklaration inte har gjort det i rätt tid.
106

 För enskilda är förseningsavgiften       

                                                           

106 48 kap. 1 § SFL. 
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1 000 kr.
107

 Om deklarationen inte lämnats inom tre månader från den tidpunkt då den 

skulle ha lämnats in ska en andra förseningsavgift tas ut, och om inkomstdeklarationen 

inte har kommit in efter ytterligare två månader ska en tredje förseningsavgift tas ut.
108

 

Förseningsavgift ska även tas ut om uppgifterna i deklarationen eller de särskilda 

uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för 

beskattningen.
109

 Deklarationen anses då inte inlämnad. Vid sent inlämnade 

deklarationer, och när inlämnade deklarationer är så bristfälliga att de inte kan läggas till 

grund för beskattningen, uppkommer merarbete hos Skatteverket. Vid varje 

kommunikation med den skattskyldige för att få in de uppgifter som han eller hon är 

skyldig att lämna utan föreläggande uppkommer merarbete, och därav även kostnader, 

för Skatteverket och det fördröjer även granskningsarbetet.
110

 Förseningsavgifterna har 

således till syfte att se till att deklarationer, och även uppgifter som ska lämnas med 

deklarationen, kommer in till Skatteverket i rätt tid. Förseningsavgiften är dock inte på 

något sätt knuten till den skatt som blir resultatet av uppgifterna i den sent inkomna 

deklarationen, utan den är endast beroende av hur sen deklarationen är. Om en enskild 

näringsidkare som ska lämna NE-bilaga inte har gjort det, ska en förseningsavgift tas 

ut.
111

 Storleken på förseningsavgiften är inte beroende av om redovisningen avser en 

vinst om 200 000 kr jämfört med en vinst om 1 000 000 kr. Är NE-bilagan två månader 

sen blir förseningsavgiften, oavsett hur stor den redovisade vinsten är, 1 000 kr. 

 

Skatter och avgifter är en viktig del av statens inkomster. Av den anledningen har 

regeringen ansett att det måste finnas effektiva verktyg för att rätt uppgifter ska lämnas 

till Skatteverket och för Skatteverkets kontrollverksamhet i syfte att säkra ett korrekt 

uttag av skatter och avgifter.
112

  Man har ansett att undantaget från skattetillägg inte bör 

utvidgas ytterligare eftersom risken finns att skattskyldiga inte kommer att ägna sina 

deklarationer lika mycket omsorg och att detta kan orsaka merarbete hos Skatteverket. 

För att komma till bukt med den problematiken anser jag att man i stället bör ta ut en 

                                                           

107 48 kap. 6 § SFL.  

108 48 kap. 7 § SFL.  

109 48 kap. 2 § SFL.  

110 Prop. 1991/92:43 s. 84 f. 

111  Jfr RÅ 2003 not. 165.  

112 Se dir. 2012:2012:14.  
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avgift liknande förseningsavgiften.
113

 På så vis finns ett påtryckningsmedel på de 

skattskyldiga för att de ska lämna alla behövliga uppgifter i deklarationen. Men avgiften 

blir inte beroende av hur stor vinst som exempelvis inte tagits upp till beskattning när 

någon fara för skatteundandragande inte har funnits.  

 

4.4.3 Vad som talar för att ytterligare en utvidgning av undantaget kommer att ske 

 

Det har sedan länge ifrågasatts om skattetillägg ska tas ut trots att det inte finns någon 

risk för skatteundandragande. Åsikterna som jag anför är inte nya, utan har diskuterats 

tidigare. Däremot har dessa diskussioner inte föranlett någon större förändring av 

undantaget från skattetillägg. Man kan därför ifrågasätta vad det är som talar för att en 

ändring kommer att ske nu.  

 

Gunilla Thorslund
114

 har anfört kritik över rättstillämpningen av oriktig uppgift och 

påförande av skattetillägg.
115 

 Gunilla Thorslund har tidigare arbetet på Skatteverket och 

kan därför anses ha en ”praktisk förståelse” för hur uttagandet av skattetillägg går till. 

Även om jag inte helt ansluter mig till hennes åsikter och syn på hur bestämmelserna 

om skattetillägg bör tillämpas,
116

 delar jag hennes åsikt om att Skatteverkets maskinella 

                                                           

113 Liknande åsikt har bland annat framförts av Näringslivets skattedelegation i sitt remissyttrande 

över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), till vilket 

Stockholms handelskammare, Svenskt näringsliv, Svenska bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige 

och IT- & Telekomföretagen har anslutit sig och av Kerstin Nyquist i SvSkT 2009:10 på s. 1071. 

114 Gunilla Thorslund var vid tiden då hon skrev aktuell artikel verksam som konsult på Ernst & 

Young och hon har tidigare varit verksjurist på SKV:s huvudkontor och sektionschef vid SKV:s kontor 

i Stockholm.  

115 Gunilla Thorslund, Svensk Skattetidning 2007:6-7, s. 412-419. 

116 Gunilla Thorslund menar att en maskinell kontrollträff hos SKV innebär att SKV:s 

utredningsskyldighet har väckts och att någon oriktig uppgift därför inte har lämnats. Problemet med 

att hävda att SKV fått en utredningsskyldighet vid uppkomsten av en kontrollträff är att det kommer 

att ha effekt på huruvida SKV kan efterbeskatta eller inte, eftersom dessa regler bl.a. är knutna till om 

oriktig uppgift har lämnats eller inte. Utökar man i stället undantaget från skattetillägg har en oriktig 

uppgift fortfarande lämnats. Däremot kommer skattetillägg inte att kunna tas ut. Har ett fel begåtts i 

handläggningen kommer rätt skatt således att kunna tas ut, vilket alla måste tycka är önskvärt. 

Däremot kommer den skattskyldige inte att drabbas av något skattetillägg. 
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kontrollträffar och uppgifterna i Skatteverkets datasystem borde få större betydelse. 

Gunilla Thorslund börjar sin artikel med följande rader: 

 

”Rättstillämpningen avseende den oriktiga uppgiften har sitt ursprung i 

svunnen värld, ett halvt sekel tillbaka i tiden, bestående av papper och 

skriftliga uppgifter långt från dagens faktaspäckade databaser.”
117 

 

Enligt min uppfattning gör Gunilla Thorslund en rätt bedömning. Lagstiftaren har mot 

bakgrund av rädsla för felaktiga beskattningsbeslut och rädsla för undandragen skatt 

varit obenägen att utöka undantaget från skattetillägg. Lagstiftarens obenägenhet att 

utöka undantaget från skattetillägg medför dock att skattetillägg fortfarande tas ut när 

någon fara för undandragen skatt i realiteten inte finns.  

 

Trenden för undantaget av skattetillägg är att det går i utökande riktning. Trots att 

skatteförfarandeutredningens uppdrag inte primärt var att nämnvärt se över 

bestämmelserna om skattetillägg, tolkade utredaren dock sitt uppdrag på så sätt att den 

ändå kunde föreslå ändringar.
118

 Detta måste tyda på att utredaren ansett att ett utökande 

av undantaget från skattetillägg, som var en av de föreslagna ändringarna, verkligen 

behövde göras. Utredaren, och även regeringen, framför dock att en ytterligare 

utvidgning inte kan göras med hänsyn till risken för felaktiga beskattningsbeslut.
119

 

Dock har Finansdepartementet efter detta tillsatt en utredning som ska se över 

rättssäkerheten i skatteförfarandet, se kommittédirektiv 2012:2012:14, ”Stärkt 

rättssäkerhet i skatteförfarandet”. Utredaren ska lämna sitt utlåtande den 9 september 

2013. Utredaren ska bland annat lämna förslag på hur rättssäkerheten i vissa delar av 

skatteförfarandet kan stärkas ytterligare utan att effektiviteten i Skatteverkets 

kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket 

minskar. När det gäller skattetillägg ska utredaren bland annat analysera frågor som rör 

normalt tillgängligt kontrollmaterial och risken för skatteundandragande. Flera 

remissinstanser har haft åsikter om att undantaget från skattetillägg får orimliga 

konsekvenser, och alternativet att i stället ta ut en avgift liknande förseningsavgiften i 

                                                           

117 Gunilla Thorslund, Svensk Skattetidning 2007:6-7, s. 412. 

118  SOU 2009:58 s. 201 f.  

119 SOU 2009:58 s. 551 och prop. 2010/11:165 s. 481 f.  
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stället för skattetillägg har lyfts fram. Utredaren kommer med all säkerhet att se över 

detta alternativ.  

 

Mot bakgrund av den kritik som riktas mot bestämmelserna och den utveckling som har 

skett vid deklarationsgranskning, en utveckling som innebär att någon fara för felaktiga 

beskattningsbeslut inte finns om en oriktig uppgift kan upptäckas med ledning av 

normalt tillgängligt kontrollmaterial, tror jag att en ändring av bestämmelserna kommer 

att ske. Skattetillägget är att betrakta som ett straff enligt Europakonventionen, och sett 

till de straffrättsliga principer som finns blir det märkligt att skattetillägg tas ut då någon 

fara för skatteundandragande inte finns. Man kan också ifrågasätta om skattetillägget 

uppfyller kraven som finns genom den proportionalitetsprincip som finns genom 

Europakonventionen. Detta är dock frågor som ligger utanför denna uppsats, men jag 

tror att utredaren med all sannolikhet kommer att reflektera över dessa. Vi ser också 

exempel på i Högsta domstolens praxis att domstolens uppfattning tycks vara att 

skattetillägg inte ska tas ut när någon fara för skatteundandragande inte finns. 

Sammantaget anser jag att en förändring av dagens undantag bör vidtas och det är även 

någonting som jag tror att skattetilläggsutredningen kommer att föreslå.  
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Del 5: Avslutning  

”Skattetillägg är ett mycket viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag 

av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att 

upprätthålla förtroendet för det svenska skatte- och avgiftssystemet.”
120

 

 

Detta framgår av direktivet till den skattetilläggsutredning som regeringen har tillsatt. 

En utredning som bland annat ska analysera frågor som rör normalt tillgängligt 

kontrollmaterial och risken för skatteundandragande. Att skattetilläggen fyller en viktig 

funktion när det gäller att få enskilda att lämna korrekta uppgifter till Skatteverket är 

med all sannolikhet en uppfattning som de flesta delar. Men för att skattetilläggen ska 

verka för att upprätthålla förtroendet för det svenska skatte- och avgiftssystemet tror jag 

att det är viktigt att de endast tas ut när det finns en risk för skatteundandragande. Om 

skattetillägg tas ut när någon fara för skatteundandragande inte finns, när en oriktig 

uppgift kan upptäckas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial, anser jag 

snarare att skattetilläggen har motsatt effekt, att de skadar förtroendet för det svenska 

skatte- och avgiftssystemet. I dessa fall tas skattetilläggen ut som en straffavgift för 

merarbete hos Skatteverket. Att straffavgifterna blir olika stora beroende på hur stora de 

oredovisade intäkterna eller de gjorda avdragen är, blir märkligt i de fall när det aldrig 

funnits någon fara för att skatt skulle ha undanhållits.  

 

Att på ett klart och tydligt sätt definiera vad som idag avses med normalt tillgängligt 

kontrollmaterial är enligt mig inte möjligt. Varken lagstiftare, rättstillämpare eller 

enskilda tycks veta vad begreppet innebär. Behovet av att kunna avgöra vad som är 

normalt tillgängligt kontrollmaterial är stort. Skattetillägg får inte tas ut om en oriktig 

uppgift kan rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial. Av förarbetena 

framgår tre krav för att ett kontrollmaterial ska anses vara normalt tillgängligt. För det 

första krävs det att det tas fram årligen för deklarationskontrollen. För det andra ska det 

vara generellt och för det tredje ska det finnas administrativa rutiner som gör att det är 

ordnat så att de som granskar deklarationerna regelmässigt får tillgång till materialet. 

                                                           

120  Dir. 2012:2012:14. 
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Att med hjälp av dessa kriterier kunna avgöra om ett material är att betrakta som 

normalt tillgängligt kontrollmaterial eller inte, är enligt min uppfattning svårt. Att 

Högsta förvaltningsdomstolen inte alltid kräver att samtliga kriterier ska vara uppfyllda 

gör det hela ännu svårare.  

 

Enligt min uppfattning bör skattetillägg endast tas ut i de fall då det finns en fara för 

skatteundandragande. Såsom undantaget från skattetillägg är utformat idag tas 

skattetillägg ut trots att någon fara för skatteundandragande inte finns. För att komma 

till rätta med detta bör man luckra upp kraven för att en oriktig uppgift ska vara 

undantagen från skattetillägg. Enligt min uppfattning bör skattetillägg inte få tas ut om 

Skatteverket kan upptäcka en oriktig uppgift mot bakgrund av tillgängligt 

kontrollmaterial. Skattetillägg ska således inte få tas ut om en oriktig uppgift framgår av 

kontrollmaterial som är tillgängligt för Skatteverket och som varit tillgängligt för verket 

inom ett år från utgången av beskattningsåret.  

 

För att se till att de skattskyldiga fullgör sin uppgiftsskyldighet och ägnar sina 

deklarationer den omsorg som behövs för att lämna korrekta uppgifter till Skatteverket, 

bör en avgift liknande förseningsavgiften införas i fall då en oriktig uppgift lämnats men 

den framgått av normalt tillgängligt kontrollmaterial. På så sätt finns det fortfarande ett 

påtryckningsmedel på de enskilda för att de ska lämna korrekta uppgifter till 

Skatteverket och fullgöra sin uppgiftsskyldighet.  
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