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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Reglerna om skattetillägg och skattebrott vid oriktig uppgift har länge varit diskuterade 

i förhållande till dubbelbestraffningsförbudet.
1
 Dubbelbestraffningsförbudet stadgas 

bland annat i protokoll 7 artikel 4 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och innebär att 

ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott 

för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd för. I juni 2013 kom den 

efterlängtade domen, NJA 2013 s 502, där Högsta domstolen (HD) fastslog att reglerna 

skattetillägg och skattebrott vid oriktig uppgift stred mot dubbelbestraffningsförbudet. 

Regeringen hade redan innan HD:s dom tillkallat en särskild utredning, SOU 2013:62.
2 

När en person är anklagad för brott har han rätt att inte hjälpa till i utredningen 

genom sin rätt att tyst och rätt att inte vittna mot sig själv. Samma person har även rätt 

att presumeras som oskyldig tills det att en dom har fallit. En person som lämnar en 

oriktig uppgift i sin deklaration kan idag riskera att betala skattetillägg eller skattebrott. 

Som skattetillägget ser ut idag presumeras den skattskyldige skyldig till skattetillägg 

och måste bevisa sin oskuld. Den skattskyldige blir därmed tvungen att bryta tystnaden 

för att bli fri från ansvar. Vidare Skriv om rätten till tystnad, rätten att inte vittna mot sig 

själv och oskuldspresumtionen. I skattebrottet är det däremot åklagaren som åtalar en 

skattskyldig och det är även han som måste bevisa att den skattskyldige är skyldig till 

brottet. 

Förslaget som lämnades var bland annat att skattetillägg och skattebrott ska 

samordnas i ett förfarande i en allmän domstol för att inte bryta mot 

dubbelbestraffningsförbudet. Detta skulle enligt förslaget innebära att åklagare i 

samband med att åtal väcks för skattebrott även kan yrka på att skattetillägg ska tas ut.  

Frågan är dock hur denna lösning påverkar förenligheten till rätten till tystnad, rätten att 

                                                 
1
 Se bl.a. NJA 2011 s 168 I och II, NJA 2000 s 622, NJA 2005 s 856, RÅ 2002 ref 79, RÅ 2000 ref 66, 

Fast SvSkT 2011:6-7 s 524, SvSkT 2013:1 s 138, Åhman, SvSkT 2010:1s 104, Rosenqvist mot Sverige, 

SvJt 2010 s 747, Victor SvJT 2013 s. 343, prop 2002/03:106. 
2
 I den följande texten kommer denna utredning att benämnas som ”lagförslaget”. 
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inte vittna mot sig själv och rätten att betraktas som oskyldig. Rättigheter som finns 

stadgade under rätten till en rättvis rättegång artikel 6 Europakonventionen. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda lagförslagets förenlighet med rätten till tystnad, 

rätten att inte vittna mot sig själv och rätten att betraktas som oskyldig enligt artikel 6 

Europakonventionen. Utifrån detta för jag en diskussion utifrån ett de lege ferenda 

perspektiv. 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart utreda åklagares möjlighet att åtala för 

skattetillägg och skattebrott i allmän domstol och Skatteverkets möjlighet att besluta om 

skattetillägg. Övriga förslag som lämnades i lagförslaget kommer inte att utredas. Hur 

skattetillägget beräknas, hur det ska betalas och när det ska betalas är inte relevant för 

studiens syfte och utesluts därmed. Någon diskussion om huruvida skattetillägg och 

skattebrott enligt de nu gällande reglerna strider mot dubbelbestraffningsförbudet 

kommer inte att föras eftersom det får anses klarlagt enligt praxis att det strider mot 

Europakonventionen. Vidare kommer jag inte beakta i den mån juridiska personer kan 

påföras skattebrott. Jag kommer inte att diskutera klart-stöd doktrinen och dess 

förenlighetet med europarätten. 

 

1.3 Metod och material 

 

I uppsatsen jämför jag lagförslaget om skattetillägg och skattebrott med artikel 6 

Europakonventionen. Jag använder mig i denna uppsats av den rättsdogmatiska 

metoden för att tolka och systematisera gällande rätt.
3
 Jag utgår från lag, förarbeten, 

praxis och doktrin. Fastställandet av europarätten skiljer sig från fastställandet i den 

svenska rätten genom att Europakonventionen vad avser förarbetens betydelse genom 

att förarbetena i Europakonventionen är sekundärkälla.
4
 Hänsyn till förarbeten i 

europarätten beaktas därför inte. Jag utgår ifrån konventionen och fastslagen praxis av 

Europadomstolen.  Konventionen tolkas dynamiskt vilket innebär att konventionen 

                                                 
3
 Perczenik s 35. 

4
 Danelius s 50. Ett exempel på en tolkningsförändring är den förändring målet Sergey Zolotukhin v. 

Russia innebar för artikel 4 tilläggsprotokoll 7 Europakonventionen och som ändrade synen på 

dubbelbestraffningsförbudet.  
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tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i rättsuppfattningen i 

konventionsstaterna. Tolkning av en konventionsbestämmelse förändras alltså med 

tiden. I både den svenska rätten och europarätten är det prejudikaten som jag tar hänsyn 

till eftersom det är dessa som formar framtida avgöranden.
5
 I de lege ferenda 

diskussionen beaktar syftet med skattetillägget och skattebrottet som finns i förarbetena.  

I fråga om materialet i uppsatsen har jag till en början läst om förhållandet mellan 

dubbelbestraffningsförbudet och systemet skattetillägg och skattebrott eftersom detta är 

anledning till lagförslaget. Den senaste tidens praxis inom dubbelbestraffningsförbudets 

område används för att tolka utveckling av Europakonventionen och tillämpa dessa i 

ljuset av syftet med uppsatsen. I fastställandet av vad som utgör skattetillägg och 

skattebrott i svensk rätt har jag främst utgått från förarbetena och praxis. Det finns inte 

mycket information i rättkällorna om skattetillägget och skattebrottet i förhållande till 

rätten till tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv. Jag har därför främst utgått från 

Europadomstolens praxis. Gällande oskuldspresumtionen har jag tagit hänsyn en viss 

hänsyn till Asp artikel och Nowaks avhandling men även här finns det inte mycket. Jag 

har i största delen även här utgått från Europadomstolens praxis. 

 

1.4 Disposition 

 

I kapitel 2 redogörs vad skattetillägget är och vad det syftar till samt hur det förhåller 

sig till skattebrottet. I kapitel 3 redogörs skattebrottet. I det kapitel 4 framställs 

Europakonventionen i förhållande till svensk rätt och EU-rätt. Hur konventionen ska 

tolkas och de rättigheter som uppsatsen omfattas av. I det kapitel 5 redogörs för det 

lagförslag som utgör grunden i uppsatsen. I kapitel 6 sker en analys utifrån de 

rättigheterna i kapitel 5 och lagförslaget i kapitel 6. Utifrån resultatet i kapitel 6 sker det 

en de lege ferenda diskussion i kapitel 7. Avslutningsvis sker avslutande kommentarer i 

kapitel 8. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Preczenik s 37. 
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2 Skattetillägg 

 

2.1 Införandet av skattetillägget 

 

Skattetilläggssystemet infördes 1 januari 1972. Det var ett nytt system som påförde 

administrativa sanktioner. I samband med att det administrativa sanktionssystemet 

infördes förändrades även reglerna om skattebrott genom att skattebrottslagen (1971:69) 

(SBL) infördes. Syftet med reglerna om skattetillägg var att de skulle garantera att den 

skattskyldiga på ett korrekt sätt fullgjorde sin uppgiftsskyldighet.
6
 Vid införandet av 

skattetillägget konstaterades att det allmänna har sämre utredningsmöjligheter av 

skattskyldigheten hos den skattskyldiga än den skattskyldige själv. Det är den 

skattskyldige som har bäst insikt och därför kan lämna nödvändiga upplysningar till det 

allmänna. Om den skattskyldige försummar sin uppgiftsskyldighet finns en risk att det 

allmännas skatte- och avgiftsuttag blir oriktigt. För att åstadkomma en bättre efterlevnad 

av reglerna om skatter och avgifter diskuterades det om det straffrättsliga systemet 

borde skärpas och tillämpas i en vidare utsträckning. Dock ansåg man att detta skulle 

innebära en ökad belastning på åklagarmyndigheten och domstolar. Eftersom det är 

skattemyndigheterna som undersöker misstänkta ärenden och upptäcker brott och 

förseelser så har de en avgörande insyn. Av den anledningen fick skattemyndigheterna 

möjlighet att fastställa en sanktion, skattetillägg. Skattetillägget sågs inte som 

straffrättslig utan istället som en preventiv metod och påtryckningsmedel för att 

motivera en bättre efterlevnad av reglerna om skatter och avgifter. Detta förfarande 

ansågs även vara snabbare, enklare och mindre kostsamt både för det allmänna och den 

enskilde än en handläggning hos åklagare och domstolar. Förfarandet ansågs även vara 

tillräcklig påföljd vid fel och försummelse av mindre betydelse. Åklagare och domstolar 

kunde därför koncentrera sig på de mer komplicerade och betydelsefulla målen om 

skattebrott. Dock ska även dessa få ett skattetillägg som påföljd.
7 

 

 

                                                 
6
 Prop 2002/03:106 s 50. 

7
 SOU 1969:42 s 133f och 140f, prop 1971:10 s 221. 
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2.2 Nuvarande regleringen 

 

Skattetillägg vid oriktig uppgift regleras i 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) 

(SFL). Där framgår det att skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än 

muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen 

beskattning. Skattetillägg ska även tas ut om den skattskyldige har lämnat en oriktig 

uppgift i ett mål om egen beskattning. Kravet är dock att skattetillägget bara får tas ut 

om uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak, vilket innebär att skattetillägg inte 

får påföras exempelvis om en förvaltningsdomstol avvisat ett överklagande, oavsett om 

uppgiften var oriktig. Kravet var tidigare att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats 

skriftligen men det ändrades till annat sätt än muntligen för att oriktiga uppgifter i 

elektroniska dokument även ska innefattas av lagen.
8
 

 

2.2.1 Oriktig uppgift 

I 1956 års taxeringslag (1956:623) var det begreppet oriktigt meddelande som var 

vägledande om skattetillägg skulle påföras. Uttalanden och avgöranden i praxis som 

avser oriktigt meddelande är även vägledande för vad som avses med oriktig uppgift.
9
 

Av 49 kap. 5 § st. 1 SFL framgår det att en uppgift ska anses vara oriktig om det klart 

framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller en uppgift som ska lämnas till ledning för 

beskattning har utelämnats. Den oriktiga uppgiften ska alltså vara osann i förhållande 

till verkligheten och ska ligga till grund för Skatteverkets bedömning av 

skattskyldigheten. Den oriktiga uppgiften och skatteuttaget ska alltså ha ett samband 

genom att skatten skulle ha blivit för låg om den oriktiga uppgiften hade använts.
10

 

Vidare anses en uppgift vara oriktig om den är vilseledande eller att den skattskyldige 

helt eller delvis undanhåller uppgiften för Skatteverket. Genom att den skattskyldige 

uttryckligen eller underförstått anses ha lämnat alla uppgifter av betydels.
11

 Oriktiga 

yrkanden och värderingar som en skattskyldig lämnar anses inte uppfylla lagens krav på 

oriktig uppgift.
12

 Av bestämmelsens andra stycke framgår det att en uppgift inte ska 

anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller 

                                                 
8
 Prop 1991/92:43 s 81, prop 2002/03:106 s 50 f. 

9
 Prop 1971:10 s 247, prop 2002/03:106 s 50 och 116. 

10
 Prop 1971:10 s 247. 

11
 Prop 2002/03:106 s 51 och 116. 

12
 Prop 1977/78:136 s 144. 
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godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut eller uppgiften uppenbart inte 

kan läggas till grund för ett beslut. Detsamma gäller om den skattskyldige öppet 

redovisat de faktiska omständigheterna men gjort en felaktig bedömning får inte 

skattetillägg påföras.
13

   

 

2.2.2 Bevisbörda och beviskrav 

Skattetillägget beslutas på objektiva grunder vilket innebär att subjektiva grunder som 

uppsåt och oaktsamhet inte krävs.
14

 Huvudregeln är att det är den skattskyldige som har 

bevisbördan för de avdrag han yrkar på i sin deklaration eller vid begäran om 

omprövning. Skatteverket ska vägra den skattskyldiges avdrag om den skattskyldige 

inte kan göra det sannolikt att han haft en kostnad som avdraget grundar sig på.
15

 Det är 

skattemyndigheten som har bevisbördan för att en oriktig uppgift har lämnats.
16

 Detta 

fastställdes även genom praxis där det ansågs att den omständigheten att den 

skattskyldige inte styrkt avdragen inte kan anses utgöra ett tillräckligt stöd för att han 

genom sitt avdragsyrkande anses ha lämnat en oriktig uppgift. 

 

2.2.3 När skattetillägg inte får tas ut 

Enligt 49 kap. 10 § SFL får inte skattetillägg tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas 

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

varit tillgängligt inom ett år från utgången av beskattningsåret. Vidare får inte 

skattetillägg tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga 

uppgiften eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte har gjorts. Om det skattebelopp 

som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt ska inte 

skattetillägg tas ut. 

Vidare framgår det av 51 kap. 1 § SFL att Skatteverket ska besluta om hel eller 

delvis befrielse från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. 

Vid denna bedömning beaktas det bland annat om den felaktighet eller passivitet som 

har lett till skattetillägget kan antas ha berott på ålder, hälsa eller liknande förhållanden, 

en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena eller 

föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. Hänsyn tas även till om 

                                                 
13

 Prop 2002/03:106 s 51. 
14

 SOU 1969:42 s 141. 
15

 Almgren s 63, RÅ 1976 ref 161. 
16

 Prop 2002/03:106 s 51. 
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denna felaktighet eller passivitet lett till att den skattskyldige fällts för skattebrott. Dessa 

befrielser på skattetillägg grundar sig alltså på subjektiva rekvisit. 
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3 Skattebrott 

 

3.1 Införandet av skattebrottslagen 

 

Parallellt med införandet av skattetillägget infördes även skattebrottslagen (1971:69) 

(SBL). En anledning till varför skattebrotten inte omfattas av den allmänna straffrätten 

är den svårighet att systematisera skattebrottsreglerna utan att dela upp dem på flera 

kapitel vilket skulle ha en splittrande effekt.
17

 Som tidigare angivits var syftet med det 

centrala skattebrottet att det skulle gälla för de brott som var av mer komplicerad natur 

och där påförandet av enbart skattetillägg inte ansågs utgöra en tillräcklig påföljd. År 

1996 reformerades
18

 SBL som medförde flera ändringar. 

 

3.2 Nuvarande regleringen 

 

Av 1 § SBL framgår lagens tillämpningsområde. Första stycket avser den generella 

tillämpningen lagen har på skatter. Lagen gäller i fråga om skatt och på annan avgift till 

det allmänna som inte betecknas som skatt om det finns särskilt föreskrivet.  

I 2 § SBL framgår det att den som på annat sätt än muntligen lämnar en oriktig 

uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 

kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för 

att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom 

själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. Påföljderna för 

skattebrott skiljer sig om brottet är att anse som ringa enligt 3 §. Påföljden blir då böter 

och den skattskyldige döms för skatteförseelse. För grovt skattebrott enligt 4 § kan 

påföljden bli lägst sex månaders och högst sex års fängelse. Försök till skattebrott har 

avskaffats och ersatts med Fare rekvisitet. Ändringen medförde att det som tidigare 

ansågs vara försök till skattebrotts istället anses som fullbordat brott vilket inneburit en 

straffskärpning.
19

 Om det istället anses att den skattskyldige har varit grovt oaktsam vid 

lämnandet av den oriktiga uppgiften till myndighet döms han för vårdslös skatteuppgift 

till böter eller fängelse i högst ett år enligt 5 § SBL. Om gärningen dock är av mindre 

                                                 
17

 Prop 1971:10 s 223 f, prop 1995/96:170 s 92. 
18

 Prop 1995/96:170. 
19

 Prop 1971:10 s 244, prop 1995/96:170 s 168. 



12 

 

allvarlig art ska inte den skattskyldige dömas för ansvar enligt 5 §. Om den 

skattskyldige endast är oaktsam föranleder det inget straffansvar. 

Som nämnts ovan finns det ett krav att den skattskyldige ska ha lämnat en oriktig 

uppgift på annat sätt än muntligen. Begreppet har samma innebörd som bestämmelserna 

om skattetillägg i skatteförfarandelagen, se avsnitt 2.2.1.
20

  

 

3.2.1 Farerekvisitet 

Före reformen år 1996 var skattebrottet, eller som det tidigare hette bedrägeribrottet, ett 

effektbrott. För att ett skattebrott skulle anses vara fullbordat krävdes det att en effekt 

uppstått. Effekten ansågs utgöra det felaktiga beslut, som Skatteverket tagit med 

anledning av de oriktiga uppgifterna och som skulle leda till bortfall av skatt för det 

allmänna.
21

 Vid reformen ansågs det av flera anledningar orimligt att ett skattebrott var 

fullbordat när en viss effekt uppstått. Skattebrottet ändrades därför till att utgöra ett 

farebrott.
22

 Ändringen innebar att för fullbordat brott krävs det fara, av konkret art, som 

har ett samband med den oriktiga uppgift som har inlämnats. Den konkreta faran 

innebär att det måste vara sannolikt att det funnits en beaktansvärd risk för att skatt 

skulle ha påförts för lågt eller tillgodoräknats för högt. Faran föreligger endast när den 

oriktiga uppgiften har inkommit till myndigheten. För ansvar är det tillräckligt att felet 

sannolikt inte skulle upptäckas vid en normal granskning. Av den anledningen beaktas 

inte kunnighet eller bristande rutin hos den som utför granskningen.
23

 Vad 

gärningsmannen insett, trott eller antagit saknar betydelse eftersom bedömningen görs 

på rent objektiva grunder. Någon konkret fara föreligger inte i fall då faran rent faktiskt 

varit utesluten. Detta oberoende av om gärningen typiskt sett kan framstå som farlig i 

den mening att det förelegat en hög sannolikhet för att följden skulle vara möjlig. Det 

saknar betydelse om gärningsmannen inte alls förutsett eller kunnat räkna med den 

omständighet som uteslöt faran.
24

 

 

3.2.2 Subjektiva rekvisit 

Skattebrottet kräver ur ett subjektivt avseende ett uppsåtligt handlande från 

gärningsmannen för att denna ska kunna dömas till ansvar. Uppsåtet ska täcka samtliga 

                                                 
20

 Prop 1971:10 s 247, prop 1995/96:170 s 92, Almgren s 159. 
21

 Prop 1971:10 s 244. 
22

 Prop 1995/96:170 s 94 f. 
23

 Prop 1971:10 s 255 f, prop 1995/96:170 s 95 f. 
24

 NJA 2004 s 176. 
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objektiva brottsförutsättningar vilket avser lämnandet av oriktig uppgift eller 

underlåtenheten att lämna uppgift, faran att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 

tillgodoräknas eller återbetalas till gärningsmannen. Det krävs alltså att gärningsmannen 

haft kännedom om att handlingen som lämnats utgör en grund för myndighetens beslut i 

skattefrågan och att handlingen innehåller en oriktig uppgift. Kravet uppsåt kräver inte 

att gärningsmannen har en exakt uppfattning om storleken på det belopp som kommer 

att undandras det allmänna eller vilka skatter som kommer påverkas. Om uppsåtskravet 

inte uppfylls kan istället gärningsmannen dömas för vårdslös skatteuppgift.
25
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4 Europakonventionen 

 

4.1 Införlivande i svensk rätt 

 

Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953 men konventionen inkorporerades inte 

med svensk rätt förrän år 1995
26

 genom lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Av lagen framgår att konventionen ska gälla som lag här i landet.  

Anledningen till varför det dröjde två år var bland annat för att den  möttes av politiskt 

motstånd.
27

 Det primära ansvaret för att rättigheterna i konventionen följs ligger på den 

svenska staten. I artikel 1 i konventionen framgår det att Sverige ska garantera var och 

en, som befinner sig under Sveriges jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i 

avdelning I i konventionen. Vid utredningen som gjordes för att införliva konventionen 

i svensk rätt ansågs det vara lagstiftarens uppgift att se till att den svenska rätten 

överensstämmer med konventionen och Europadomstolens praxis även efter 

inkorporeringen. Konventionen skulle på så sätt genom lex posterior-principen ges 

företräde till lag stiftad före inkorporeringen av konventionen. För att företräde även ska 

ges konventionen i förhållande till lag som är stiftad senare genom att ett nytt stadgande 

i grundlagen togs in som säger att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

Europakonventionen.
28

 Regeln föreskrevs i regeringsformen (RF) 2 kap. 23 § men 

ändrades år 2010 och finns idag därför föreskriven i  2 kap. 19 § RF. 

 

4.2 Klart stöd-doktrinen 

 

I första hand är det upp till lagstiftaren att se till att svensk rätt stämmer överens 

med Europakonventionen. I de fall det ändå uppkommer frågor i det enskilda fallet i 

rättstillämpningen angående svensk rätts förenlighet med Europakonventionen krävs det 

klart stöd i konventionen eller Europadomstolens praxis för att den svenska regleringen 

ska kunna underkännas.
29

 

                                                 
26

 Danelius s 36-39. 
27

 Bernitz s 140. 
28

 SOU 1993:40 del B s 125 ff. 
29

 NJA 2000 s 622, NJA 2010 s 168 I p. 32. 
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4.3 Autonom tolkning 

 

Europakonventionen har många begrepp och dessa kan tolkas på olika sätt beroende på 

vilken medlemsstat som tolkar dem. Det kan till exempel vara tolkningen av vad som 

avses med ”straffrättslig åtgärd”. För att Europakonventionen ska ge en enhetlig 

skyddsnivå, det vill säga en skyddsnivå som är likadan i alla medlemsstater, ska alla 

dessa begrepp som finns i konventionen tolkas autonomt oavsett vilken uppfattning 

motsvarande begrepp har i en medlemsstat.
30

 Det är med andra ord Europadomstolens 

uppgift att tolka dessa autonoma begrepp. Europadomstolen avgör  en neutral 

bedömning i förhållande till medlemsstaternas tolkning för att se om rekvisiten är 

uppfyllda.
31

 Denna fria bedömning som Europadomstolen gör medför en svårighet för 

medlemsstaterna att utreda en konventionsregels innehåll.
32

 Svårigheten görs sig särskilt 

gällande i diskussionerna angående systemet om skattetillägg och skattebrotts 

förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 protokoll 7 i konventionen. I det 

fallet handlar det om tolkningen av begreppet straff. 

 

4.4 Förhållandet mellan Europakonventionen och rättighetsstadgan 

 

Av artikel 6 Fördraget om Europiska Unionen (FEU) framgår det att EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, rättighetsstadgan, har samma rättsliga värde som fördragen 

och att EU har förbundit sig till Europakonventionen. Vidare framgår det att EU ska 

ansluta sig till Europakonventionen. Som medlem i EU ska Sverige iaktta EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna, rättighetsstadgan, när de tillämpar unionsrätt. Detta 

medför att om en rättsfråga är en del av EU-rätten ska rättighetsstadgan tillämpas. I EU-

domstolens avgörande är det förekommande att domstolen hänvisar till 

Europakonventionen och dess praxis. Av artikel 52 rättighetsstadgan framgår det att 

stadgan ska motsvara de rättigheter som garanteras av Europakonventionen och att de 

stadgans regler ska ha samma innebörd och räckvidd som konventionen. Även om 

Europakonventionen tillämpas i EU-domstolen är Europadomstolen självständig i 

förhållande till EU. 

                                                 
30

 Danelius s 51. 
31

 Nowak s 91. 
32

 A a s 106. 
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4.5 Rätten till en rättvis rättegång 

 

Rätten till en rättvis rättegång finns i artikel 6 Europakonventionen. Denna rätt omfattar 

bland annat rätten till tystnad, rätten att inte vittna mot sig själv och rätten att betraktas 

som oskyldig. Rätten till tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv nämns inte 

uttryckligen i artikel 6.1 Europakonventionen men anses som internationellt erkända 

principer som utgör en viktig del av rätten till en rättvis rättegång.
33

 

I artikel 6.2 Europakonventionen framgår rätten att betraktas som oskyldig. Principen 

är till för att stärka rättssäkerheten genom att ingen person ska betraktas som skyldig till 

ett brott utan att en domstol har konstaterat detta efter att personen haft tillfälle att 

försvara sig mot anklagelsen i förfarandet.
34

 Domstolen får inte ha förutfattade 

meningar om att den åtalade har begått brottet. Bevisbördan ligger på åklagaren och 

varje tvivel ska vara till den tilltalades fördel. Åklagaren ska även informera den åtalade 

om misstanken om brott för att den åtalade ska kunna förbereda sitt försvar på ett 

tillfredsställande sätt och åberopa tillräckliga bevis för att fälla den åtalade.
35

 

Oskuldspresumtionen framgår också i artikel 48.1 rättighetsstadgan. Var och en som 

har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans 

eller hennes skuld lagligen fastställts. Av ordalydelsen kan det framstå som att denna 

presumtion skiljer sig i förhållande till Europakonventionen genom att den har en större 

räckvidd då den inte enbart är tillämplig under ett rättegångsförfarande. I 

Europadomstolen har man dock ansett att så även är fallet i artikel 6.2, se avsnitt 5.5.2.  

Sambandet mellan de nämnda principerna har i flera mål gjorts gällande. I målet 

Deweer mot Belgien ansåg Europadomstolen att oskuldspresumtionen i artikel 6.2 

utgjorde en specificering av den generella principen i artikel 6.1. Domstolen ansåg 

därför att det inte var nödvändigt att pröva om artikel 6.2 kränkts när artikel 6.1 redan 

hade ansetts kränkt.
36

 Även i målet Funke mot Frankrike ansåg domstolen att det inte 

var nödvändigt att pröva om åtgärden utgjorde ett brott mot oskuldspresumtionen enligt 

artikel 6.2 eftersom den redan kommit fram till att rätten till tystnad enligt artikel 6.1 

hade kränkts.
37

 I målet Heaney och McGuinness mot Irland ansåg Europadomstolen att 

                                                 
33

 J.B. v. Schweiz p. 64. 
34

 Danelius s 309. 
35

 Barbera, Messegue and Jabardo v Spain p. 77. 
36

 Deweer v.Belgium p. 55-56. 
37

 Funke v. France p. 45. 
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med anledning av det nära samband rätten att inte vittna mot sig själv har med 

oskuldpresumtionen  samt med hänsyn till omständigheterna i målet att det utöver rätten 

att inte vittna mot sig själv hade skett en kränkning av oskuldspresumtionen.
38

 

Detta samband kan bland annat ha att göra med att oskuldpresumtionen, rätten till 

tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv har som syfte att motverka oriktiga domar. 

Gällande oskuldspresumtionen  får domstolen, som tidigare nämnts, inte ha förutfattade 

meningar om att den åtalade har begått brottet. Bevisbördan ligger på åklagaren och 

varje tvivel ska vara till den tilltalades fördel för att det inte ska leda till oriktiga domar. 

Rätten till tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv hindrar att tvång utövas för att 

få den skattskyldige att lämna falska erkännanden som kan få honom fälld till ett brott 

som han inte har begått, vilket även det kan leda till oriktiga domar. 

 

4.6 Dubbelbestraffningsförbudet 

 

Av artikel 4 protokoll 7 Europakonventionen framgår det att ingen får lagföras eller 

straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan 

blivit slutligt frikänd eller dömd för. I artikel 50 rättighetsstadgan framgår även ett 

förbud mot dubbelbestraffning. 

Frågan om det svenska systemet skattetillägg och skattebrotts förenlighet med denna 

rättighet har länge varit omdiskuterad. Diskussionen har kretsat särskilt kring hur 

begreppen brott, straff och administrativa sanktioner enligt Europakonventionens ska 

tolkas. I och med målet Zolotukhin mot Ryssland förändrades synen på 

dubbelbestraffningsförbudet och har en avgörande del varför skattetillägget och 

skattebrottet idag bryter mot dubbelbestraffningsförbudet. 

 

4.6.1 EU-domstolens dom C-617/10 

I detta mål hade Hans Åkerberg Fransson åtalats för grovt skattebrott efter att ha lämnat 

oriktiga uppgifter i sina självdeklarationer vilket medfört fara för att intäkter i form av 

inkomstskatt och mervärdeskatt skulle undandras det allmänna. Åkerberg Fransson hade 

även påförts skattetillägg genom omprövningsbeslut av Skatteverket. Beslutet om 

skattetillägget grundande sig på samma oriktiga uppgift som låg till grund för åtalet om 

grovt skattebrott. Frågan ställdes därför om Haparanda tingsrätt skulle avvisa åklagarens 

                                                 
38
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åtal mot Fransson med anledning av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 

protokoll 7 i Europakonventionen och artikel 50 rättighetsstadgan. Haparanda tingsrätt 

framställde därför en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende 

tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet i unionsrätten.
39

 

Tingsrätten ställde fem tolkningsfrågor till EU-domstolen. Innan EU-domstolen gick 

in på tolkningsfrågorna utreddes frågan om domstolens behörighet i målet. EU-

domstolen kom fram till att åtalet mot Fransson delvis avsåg hans underlåtenhet att 

uppfylla sin skyldighet att deklarera mervärdeskatt. Domstolen ansåg därför att den var 

behörig att behandla frågan.
40

 Att EU-domstolen ansåg sig behörig att handlägga 

skattefrågan rörande mervärdeskatt går emot HD:s ställningstagande i NJA 2011 s 444 

om att EU-rätten inte är tillämplig på skattetillägg i förhållande till mervärdeskatt. 

Den första frågan tingsrätten ställde var om kravet på klart stöd är förenligt med EU-

rätten och dess allmänna principer. EU-domstolen konstaterar att Europakonventionen 

inte har införlivats med unionsrätten eftersom unionen inte anslutit sig till 

konventionen. Europakonventionen gäller därför inte som något rättsligt instrument. 

Detta gäller trots att Europakonventionen ingår i unionsrätten som allmän princip enligt 

artikel 6.3 FEU och trots att rättigheterna i rättighetsstadgan ska ges samma innebörd 

och räckvidd som konventionen enligt artikel 52.3 rättighetsstadgan. Unionsrätten 

reglerar därför inte förhållandet mellan Europakonventionen och en medlemsstats 

rättsordning och fastställer inte heller vilka slutsatser en nationell domstol ska dra om en 

bestämmelse är oförenlig med de rättigheter som garanteras i Europakonventionen.
41

 

EU-domstolen ansåg dock att en nationell domstol är skyldig att säkerställa att 

bestämmelserna som garanteras i stadgan ges full verkan. Nationell domstol är vidare 

skyldig att underlåta att tillämpa bestämmelser som är strider mot grundläggande 

rättigheter i rättighetsstadgan.
42

 

Den andra frågan var om ett åtal om skattebrott omfattas av förbudet mot 

dubbelbestraffning i artikel 4 protokoll 7 i Europakonventionen och artikel 50 

rättighetsstadgan. Frågan gällde situationen då den åtalade tidigare påförts skattetillägg 

för samma oriktiga uppgift. Den tredje frågan var om svaret på fråga två påverkas av att 

det finns en möjlighet för en allmän domstol att sätta ner påföljden i brottmålet med 
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40

 C-617/10 p. 31. 
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beaktande av att den tilltalande även påförts skattetillägg. Om EU-domstolen i fråga två 

kommer fram till att systemet strider mot dubbelbestraffningsförbudet kan villkoren i 

dubbelbestraffningsförbudet fortfarande anses uppfyllda om det i ett senare förfarandet 

sker en självständig prövning av omständigheterna i målet. Så löd den fjärde frågan 

tingsrätten ställde.  

EU-domstolen valde sedan att handlägga frågorna två, tre och fyra tillsammans. EU-

domstolen inledde med att fastställa att för att dubbelbestraffningsförbudet ska vara 

tillämpligt i det aktuella fallet krävs det att de åtgärder som redan utförts gentemot den 

tilltalade är lagakraftvunna och av straffrättslig karaktär.
43

 Vidare framhöll domstolen 

att bedömningen om skattetillägg har en straffrättslig karaktär görs utifrån de tre 

kriterier som fastslogs i målet Bonda C-489/10. Det första kriteriet är den rättsliga 

kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, det andra är överträdelsens art och det 

tredje är arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas.
44

 EU-

domstolen ansåg vidare att denna bedömning ligger på den nationella domstolen att 

avgöra. Dock är kravet att återstående sanktioner är effektiva, proportionerliga och 

avskräckande.
45

 Dessa kriterier, ”Engel-kriterierna”, påminner starkt om de kriterier 

som Europadomstolen fastställde i Engel m.fl. mot Nederländerna.
46

 

Den femte frågan var om förbudet mot dubbelbestraffning tillåter att nationell 

lagstiftning kan låta en och samma domstol kombinera skattetillägg och straffrättsliga 

påföljder.
47

 EU-domstolen ansåg sig inte kunna pröva frågan eftersom domstolens 

uppgift är att bidra till rättskipningen i medlemstaterna och inte yttra sig i avseende 

allmänna eller hypotetiska frågor enligt artikel 267 Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt (FEUF).
48

 

 

4.6.2 Högsta domstolens dom NJA 2013 s 502 

I detta avgörande hade Skatteverket beslutat om skattetillägg för taxeringsåren 2006-

2008 avseende PMP personligen samt dennes bolag. Besluten om skattetillägg hade 
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 Engel and others v. Netherlands p. 82, B-4946-12 p. 28. 
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ännu inte vunnit laga kraft när åklagaren sedan åtalade PMP.
49

 Därefter dömdes PMP 

för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
50

 

En av frågorna för HD var om och i vilket fall Skatteverkets beslut om skattetillägg 

utgör hinder för att pröva åklagarens talan om skattebrott.
51

 HD ställde sig därför frågan 

om systemet med skattetillägg och skattebrott är förenligt med 

dubbelbestraffningsförbudet och hänvisade till artikel 4 protokoll 7 

Europakonventionen och artikel 50 i rättighetsstadgan.
52

 

Domstolen fastslog att situationen ändrats sedan NJA 2011 s 444 med anledning av 

EU-domstolens dom, C-617 Åkerberg Fransson, och att det därför fanns skäl att gå ifrån 

NJA 2011 s 444 och följa EU-domstolens linje.
53

 HD hänvisade även till det uttalande 

EU-domstolen gjorde när de svarade på fråga ett i C-617/10, att det är de nationella 

domstolar som ska se till att rättigheterna i stadgan ges full verkan och inte tillämpa en 

nationell bestämmelse som strider mot stadgan.
54

 HD hänförde även till de ”Engel-

kriterierna” som EU-domstolen i samma mål uppställde.
55

 Domstolen ansåg att 

skattetillägget uppfyller kriterierna och därför har en straffrättslig karaktär. Därför 

måste även samma bedömning göras i förhållande till artikel 50 rättighetsstadgan.
56

 

Nästa fråga domstolen ställde sig var om skattetillägg och skattebrott avser samma 

brott, det vill säga samma gärning, enligt protokoll 7 artikel 4 Europakonventionen, om 

skattetillägget och skattebrottet baserar sig på en och samma deklarationsuppgift som 

grundar sig på samma faktiska omständigheter, de konkreta handlingar som innebär att 

en oriktig uppgift lämnas i skattebrottslagens och skatteförfarandelagens mening
57

, se 

kap. 2.2.1 samt 3.2.1. 

Domstolen ställde därefter frågan om rätten att inte bli lagförd två gånger även gäller 

mervärdeskatt. HD menade att eftersom det tidigare fastslagits att skattetillägget har en 

straffrättsliga karaktär och att det ses som samma brott enligt de kriterier som EU-

domstolen framhöll i målet Åkerberg Fransson kan en person inte åtalas för skattebrott i 
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52

 NJA 2013 s 502 p. 11-14. 
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de fall Skatteverket har beslutat om att person ska betala skattetillägg avseende 

mervärdeskatt.
58

 

HD ställde sedan frågan om dubbelbestraffningsförbudet även bland annat gällde 

överträdelse av inkomstskatteregler. HD hänvisade till domstolens tidigare dom, NJA 

2010 s 168 I och II, där domstolen utgått från att skattetillägg har en straffrättslig 

karaktär men att domstolen inte ansåg att det fanns något klart stöd för att det svenska 

systemet med skattetillägg och skattebrott stred mot dubbelbestraffningsförbudet  i 

Europakonventionen. HD konstaterade att någon ny rättspraxis från ED som har 

betydelse i bedömningen inte har kommit sen frågan var upp till prövning senast. 

HD menade att det finns två sätt att svara på frågan om systemet med skattetillägg 

och skattebrott är förenligt med Europakonventionen. Det ena sättet utgår från att 

konventionen är svensk lag och att det därmed ska göras likande tolkning som för andra 

lagar. Det andra sättet utgår från att Sverige är folkrättsligt bundet till konventionen och 

att det därmed krävs klart stöd i konventionen eller Europadomstolens praxis för att 

svensk rätt ska kunna sättas åt sidan för att den anses oförenlig med konventionen. 

Resonemanget utgår från NJA 2010 s 168 I och II. HD prövade frågan i målet utifrån 

det förstnämnda perspektivet.
 59

 

Då det ansetts att rättighetsstadgan omfattar mervärdeskatten konstaterar HD att 

systemet med skattetillägg och skattebrott till stor del urholkats och effekterna blir inte 

lika påtagliga då av att andra skatter och avgifter underkänns. Att då ha ett system som 

är tänkt att vara sammanhängande men som till vissa delar underkänns kan leda till 

tillämpningssvårigheter eftersom likartade regelöverträdelser möter olika reaktioner. 

Vidare ansågs stadgans samband med Europakonventionen genom artikel 52 

rättighetsstadgan samt artikel 6.3 fördraget om europiska unionen (FEU) medföra att 

artikel 4 protokoll 7 i Europakonventionen inte ska tolkas som den ska ges ett mindre 

långtgående skydd än artikel 50 i rättighetsstadgan.
60

 HD ansåg därför att det fanns skäl 

att gå ifrån ställningstagandet i NJA 2010 s 168 I och II. HD konstaterade därmed att 

det fanns ”tillräckligt stöd för att det svenska systemet med skattetillägg och skattebrott 

är oförenligt med det konventionsrättsliga förbudet mot dubbla lagföringar och dubbla 

straff för att det ska underkännas.”
61
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I det ovan redogjorda målet har HD ändrat sin bedömning av en lags förenlighet med 

konventionen från klart stöd till tillräckligt stöd. Kravet på tillräckligt stöd upprepas 

även av HD i NJA 2013 s 746. Gulliksson frågar sig om det är någon skillnad mellan 

dessa bedömningar eller om de uttrycker samma överväganden längs en skala. Som 

tidigare nämnts finns det ingen ny praxis sedan HD:s tidigare dom i NJA 2011 s 168. I 

förhållande till detta menar Gulliksson att detta kan ses som att kraven har sänkts från 

klart stöd till tillräckligt stöd.
62

 

 

4.6.3 Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2013 ref 71 

Strax efter HD:s dom NJA 2013 s 502  prövade HFD frågan om skattetilläggets 

förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet när den skattskyldige redan dömts till 

fängelse för skattebrott för samma oriktiga uppgift. HFD frångick det i RÅ 2009 ref 94 

gjorda ställningstagandet, att systemet skattetillägg och skattebrott inte var oförenligt 

med dubbelbestraffningsförbudet. HFD instämde istället med bedömningen i NJA 2013 

s 502 att dubbla förfaranden strider mot artikel 4 protokoll 7 Europakonventionen. 

Vidare ansåg HFD, i linje med HD, att det föreligger hinder mot åtal för skattebrott när 

Skatteverket har beslutat om skattetillägg. Det föreligger även hinder för Skatteverket 

att besluta om skattetillägg från den tidpunkt då åtal för skattebrott har väckts av en 

åklagare på samma oriktiga uppgift.  
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5 Förslag till lag 

 

5.1 Inledning 

 

Utredningen, SOU 2013:62, hade bland annat direktivet av regeringen att se över 

systemet med skattetillägg och skattebrott. Syftet med förslaget som utredningen 

lämnade var att stärka rättsäkerheten för enskilda och att åstadkomma en bättre 

samordning av sanktionsformerna. HD:s dom, NJA 2013 s 502, hade ännu inte 

meddelats men det ansågs ändå finnas skäl att se över reglerna.
63

 I direktiven framfördes 

det vidare att skattetillägget fyller en viktig funktion för att säkra ett korrekt uttag av 

skatter och avgifter och ska därför finnas kvar parallellt med skattebrotten. I direktiven 

framfördes vidare att Skatteverkets effektivitet ska säkerställas och att kvaliteten på 

enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket inte ska minska samt att skattetillägget 

även i fortsättning ska vara utformat på objektiva kriterier. Reglerna ska vidare vara 

enkla, tydliga och lätthanterliga både för tillämpande myndigheter och de enskilda.
64

  

De förslag som diskuterades mest i utredningen var de som pekats ut i direktiven. De 

tre förslagen som diskuterades var möjligheten för det allmänna att välja mellan att 

påföra en administrativ sanktion eller att anmäla ett misstänkt brott, möjligheten att en 

administrativ och straffrättslig sanktion hanterades i en och samma domstol och det 

sisat förslaget som innebar att Skatteverket beslutar om skattetillägg och åklagaren 

åtalar om skattebrott. Det sistnämnda förslaget innebär att de olika förfarandena binds 

ihop genom att tiden mellan beslut om skattetillägg och åtal för skattebrott kortas för att 

processerna ska utgöra ett förfarande. Detta alternativ avfärdades dock snabbt med 

anledning av att utrymmet för parallella förfaranden var otydligt avgränsat enligt 

Europakonventionen.
65

 Utredningens föreslag var tillslut två sanktioner i en domstol 

eftersom det ansågs mest lämpligt.
66
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5.2 Två sanktioner i en domstol 

 

Förslaget om två sanktioner i en domstol innebär att två processordningar tillämpas i 

samma mål. De alternativ som behandlades i utredningen var om det antingen var 

allmän domstol som skulle ta över mål om skattetillägg eller om det var 

förvaltningsdomstol som skulle ta över mål om skattebrott. Ett förslag om inrättande av 

en helt ny domstol avfärdades helt med anledning av de kostnader som skulle komma 

att uppstå.
67

 I slutändan var det två sanktioner i allmän domstol som föreslogs. 

Utredningen lyfte fram att allmänna domstolar har vanan att handlägga skatterättsliga 

frågor i brottmål med ledning av Skatteverkets beskattningsbeslut eller 

förvaltningsdomstolens dom. Allmän domstol har därför förutsättningarna för att 

behandla frågor om skattetillägg. Förmodligen åsyftar utredningen bland annat 

bedömningen om oriktig uppgift i skattebrottsmål och den hänsyn som tas till påfört 

skattetillägg vid bedömning av påföljden. Frågan utredningen ställde sig var om endast 

skattetilläggsmål skulle överföras eller om även målen i själva beskattningsfrågan skulle 

flyttas över.
68

 Det första alternativet var att endast föra över skattetilläggsärenden som 

även omfattas av åtal om skattebrott. Förfarandet skulle ske genom att åklagaren dels 

åtalar för skattebrott och dels på skattetillägg. Detta förfarande resulterar i att 

Skatteverkets möjlighet att besluta om skattetillägg förs över till den allmänna 

domstolen och handläggs i en samlad process med tillämpning av både skatterättsliga 

och straffprocessuella regler. Möjligheten till att den tilltalade frias från skattebrottet 

men döms till skattetillägg finns med anledning av de olika beviskraven. Denna 

förändring medför att mål om skattetillägg avgörs i både allmän domstol och 

förvaltningsdomstol. Skatteverket skulle fortfarande ha möjlighet att besluta om 

skattetilläggsärenden som inte omfattas av åtal om skattebrott och som kan överklagas 

till förvaltningsdomstol. Följden av denna ordning blir att systemet för skattetillägg 

handläggs av två olika domstolar.
69

 

En överföring av samtliga skattetilläggsärenden till den allmänna domstolen var en 

lämpligare lösning vilket skulle leda till att praxis i skattetilläggsfrågor enbart skulle 

utvecklas av HD. Förändringen skulle vara som den ovannämnda, att åklagaren dels 
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åtalar för skattebrott och dels påför skattetillägg, men med skillnaden att Skatteverkets 

beslut om skattetillägg i ärenden som inte omfattas av åtal om skattebrott istället 

överklagas till allmän domstol. Detta ansågs dock innebära en betydande ökning av 

arbetsbelastningen hos åklagarna och de allmänna domstolarna.
70

 Utöver att 

skattetilläggets objektiva rekvisit står kvar, har frågan om att den skattskyldige 

presumeras skyldig till skattbrott inte ändrats. I brottmålet har därför fortfarande 

åklagaren bevisbördan över skattebrottet medan den skattskyldige har bevisbördan över 

skattetillägget. 
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6 Förenligheten med Europakonventionen 

 

6.1 Rätten till en rättvis rättegång 

 

6.1.1 Tillämpligheten av rätten 

Rättigheterna i artikel 6 Europakonventionen tillämpas när någon är ”anklagad för 

brott”. Som tidigare nämnts tolkas Europakonventionens principer autonomt, en 

tolkning som även blir gällande vid frågan om någon är ”anklagad för brott”. För att 

avgöra tillämpligheten av artikel 6 är det viktigt att utreda vad som anses utgöra ett 

brott. Enligt Engel m.fl. mot Nederländerna ansågs det att vissa kriterier, Engel-

kriterierna, måste uppfyllas för att det ska vara ett brott  enligt  artikel 6.
71

 Det har länge 

diskuterats om skattetillägget är att anse som ett brott. Enligt svensk rätt har artikel 6 

länge ansetts vara tillämplig endast på skattebrottet eftersom skattetillägget är en 

administrativ sanktion och inte något straff. Skattetillägget har inte några subjektiva 

rekvisit och kan inte omvandlas till fängelse.
72

 Notera att Engel-kriterierna är de som 

behandlades i målen Åkerberg Fransson och NJA 2013 s 502. HD ansåg i NJA 2013 s 

502 att skattetillägget uppfyllde kriterierna. Redan innan HD:s dom har Regeringsrätten 

i RÅ 2000 ref 66, Europadomstolen i Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och 

Vulic mot Sverige ansett att skattetillägget är att ett brott, artikel 6 Europakonventionen 

därför är tillämplig.
73

 

 

6.1.2 Tidpunkten för rättighetens inträde 

En viktig fråga är när i tiden rättigheterna i artikel 6 Europakonventionen blir 

tillämpliga. I målet Västberga Taxi och Vulic mot Sverige ansåg Europadomstolen att de 

skattskyldiga var anklagade för brott när de tog emot skatteverkets beslut om 

skattetillägg.
74

 

Genom lagförslaget har förhållandena ändrats till att det är den allmänna domstolen 

kommer att avgöra frågan om den skattskyldige är skyldig till skattetillägg i de fall när 
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en åklagare åtalar både för skattetillägg och skattebrott. Skulle man tillämpa 

Europadomstolen avgörande i detta fall skulle det leda till att rättigheterna i artikel 6 

inte skulle bli tillämpliga förrän den skattskyldige hade blivit dömd av den allmänna 

domstolen. Detta skulle exempelvis medföra att Sverige ges möjlighet till att stifta lagar 

som förpliktigar den skattskyldige till att bryta tystnaden eller att vittna mot sig själv i 

en förundersökning eller i en rättegång. Ett annat exempel är att den skattskyldige inte 

skulle ha rätt till rättsligt ombud, enligt artikel 6.3 c) Europakonventionen, under 

förundersökningen eller rättegången. Enligt min mening kan detta inte vara förenligt 

med syftet med artikel 6. Den skattskyldige bör därför anses vara anklagad för brott vid 

ett tidigare skede. 

Frågan är när den skattskyldige anses som anklagad för ett brott enligt artikel 6. 

Enligt NJA 2013 s 502 ansåg HD att skattetillägget och skattebrottet är ”samma brott” i 

de fall där skattetillägget och skattebrottet baserar sig på en och samma 

deklarationsuppgift som grundar sig på samma faktiska omständigheter. Skattebrottet 

bör därför anses vara en ”anklagelse om brott” vid samma tidpunkt som skattetillägget. 

Utifrån detta stadgande bör därför bedömningen om vad som anses som anklagelse om 

brott vara densamma för skattetillägget och skattebrottet. 

Hultqvist menar att artikel 6 blir tillämplig redan vid tillfället när det uppstår en 

misstanke om oriktig uppgift.
75

 Jag kan inte dela hans mening med anledning av att i 

målet Deweer mot Belgien ansågs tidpunkten vara när påverkats avsevärt. I målet 

Heaney och McGuinness mot Irland ansåg Europadomstolen att de varit anklagade för 

brott redan från och med att de förhördes den andra gången. Även om de formellt sett 

inte var anklagade för brott ansåg domstolen ändå att de varit anklagade med anledning 

av att de hade påverkats avsevärt under förhöret.
76

 Förmodligen är anledning till 

domstolens bedömning att en person måste ha påverkats avsevärt att det är endast i 

dessa fall han är i behov av rättigheterna i artikel 6.  

Tillämpat i vårt fall bör den skattskyldige anses vara anklagad för brott vid det 

tillfället när han blir informerad och ifrågasatt om en oriktig uppgift. Denna tidpunkt 

bör även vara aktuell när det endast är fråga om skattetillägg och inte skattebrott.  
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6.1.3 Rätten till tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv 

Som tidigare nämnts har skattetillägget ett beviskrav på objektiva grunder medan 

skattebrottet har ett beviskrav på subjektiva grunder. Gällande skattetillägget är det den 

skattskyldige som har bevisbördan och måste motbevisa presumtionen för att kunna 

undgå ansvar för brottet medan det för skattebrottet är åklagaren som har bevisbördan 

för att bevisa att den skattskyldige begått brottet. En del av befrielsegrunderna för 

skattetillägget har en subjektiv karaktär. Den skatteskyldige måste alltså bryta sin rätt 

till tystnad och sin rätt att inte vittna mot sig själv för att ha en möjlighet att bli friad 

från skattetillägget. Som det tidigare angetts ansåg HD i  NJA 2013 s 502 att 

skattetillägg och skattebrott är att anse som samma brott. Det är därför märkligt att den 

skattskyldige indirekt tvingas redogöra för skattebrottet. 

Frågan man kan ställa sig är hur långt rättigheterna sträcker sig. I Saunders mot 

Storbritannien ansåg Europadomstolen att  utsagor gällande sakfrågor som till en början 

kan anses vara harmlösa i en brottsmålsprocess och som utåt erhållits utan tvång kan 

senare användas i förhållande till annan bevisning för att styrka brottet. 

Europadomstolen bedömde därför hur uttalanden som erhållits genom tvång använts i 

processen. Domstolen ansåg att oavsett om förhörsutsagorna belastade Saunders så hade 

de använts för att bevisa hans skuld.
77

 

I målet Funke mot Frankrike klagade Funke till Europadomstolen och gjorde 

gällande att vitesföreläggandet utgjorde en kränkning av hans rätt att inte vittna mot sig 

själv enligt artikel 6.1 och oskuldspresumtionen enligt artikel 6.2. Europadomstolen 

ansåg att tullmyndigheten ville säkerställa en fällande dom mot Funke genom att 

inhämta dokument som de ansåg existerade. Dokumentens existens kunde de dock inte 

vara helt säkra på. Tullmyndigheten kunde inte eller var inte villig att inhämta dessa 

dokument på andra sätt utan försökte tvinga Funke att lämna över dokumenten som 

skulle användas som bevis till åtalet i det påstådda brottet. Europadomstolen ansåg att 

Tullmyndighetens agerande inte kunde rättfärdigas mot någon som var åtalad  för brott. 

Domstolen ansåg därför att artikel 6.1 hade kränkts. Med anledning av detta ansåg 

domstolen att det inte var nödvändigt att pröva om domen mot Funke även kränkte 

oskuldspresumtionen.
78
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I fallet J.B. mot Schweiz klagade J.B. hos Europadomstolen och gjorde gällande att 

hans rätt till tystnad i artikel 6.1 hade kränkts genom att han genom hot om böter 

tvingats tillhandahålla dokument som skulle bryta mot rätten att inte vittna mot sig 

själv.
79

 Domstolen konstaterade att boten var att anse som anklagelse om brott och att 

syftet med boten var att få tillgång till dokumentet och döma J.B. till skattebrott.
80

 

Europadomstolen ansåg att skattemyndigheten försökt tvinga J.B. att tillhandahålla de 

begärda dokumenten genom att påföra J.B. böter. Ett tillhandahållande av dessa 

dokument hade medfört att J.B. inte kunnat utesluta ett åtal om skattebrott. Domstolen 

ansåg därför att rätten att inte vittna mot sig själv hade kränkts.
81

 

I både Funke och J.B. har syftet med åtgärden varit det avgörande. I Funke mot 

Frankrike ansåg Europadomstolen att Tullmyndigheten ville säkra en fällande dom mot 

Funke medan i J.B. mot Schweiz ansåg domstolen att syftet med boten var att få tillgång 

till dokument och därigenom döma J.B. för skattebrott. 

Frågan är om Skatteverket och åklagarmyndigheten använder sig av skattetillägget 

för att säkerställa en fällande skattebrottsdom mot den skattskyldige. Enligt förarbetena 

är syftet med skattetillägget inte att tvinga den skattskyldige att uttala sig om 

skattebrottet utan att garantera att den skattskyldige på ett korrekt sätt fullgör sin 

uppgiftsskyldighet. Enligt 15 § SBL framgår det att handläggningen i skattebrottet ska 

avvaktas, om det hade en avgörande betydelse för målet att frågan avgörs först, till 

skattetilläggsfrågan var utredd hos beslutande eller dömande myndighet det tidigare 

förfarandet. Både åklagare och allmänna domstolar använder sig alltså av utgången 

gällande skattetillägget för bedömning i skattebrottsfrågan. Syftet att skattetillägget 

används för att säkerställa att en dom för skattebrott blir klarare och det kan därför 

ifrågasättas om det föreslagna systemet skattetillägg och skattebrott ändå inte strider 

mot rätten till tystnad och att inte vittna mot sig själv. 

I målet Heaney och McGuinness mot Irland  vägrade båda att svara på frågor som 

ställdes gällande ett attentat. Båda blev åtalade för medlemskap i IRA och för att de 

vägrat att yttra sig. Båda blev frikända från misstanke om medlemskap i IRA men de 

blev dock dömda till sex månaders fängelse för att ha vägrat att lämna upplysningar.
82

 

Europadomstolen ansåg att det hade utövats en viss grad av tvång mot Heaney och 
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McGuinness för att få dem att tillhandahålla information som relaterade till de brott som 

de var misstänkta för och på så sätt förstördes kärnan av deras rätt till att inte vittna mot 

sig själv och att vara tyst.
83

 En rätt som inte kan undantas med hänsyn till allmän 

säkerhet eller allmän ordning och som gäller oavsett hur enkelt eller komplext 

förfarandet är. Domstolen ansåg därför deras rätt till tystnad och rätt att inte vittna mot 

sig själv hade kränkts.
84

 

I det närbesläktade fallet Quinn mot Irland, där Quinn bland annat misstänkts för att 

tillhöra IRA och därför hade ålagts att yttra sig, ansåg domstolen att rätten att inte vittna 

mot sig själv förutsätter att ett åtal om brott bevisas med bevis som inhämtats utan tvång 

eller förtryck mot den åtalade.
85

 

I målet Saunders mot Storbritannien som gällde ekonomisk brottslighet ansåg 

Europadomstolen att det inte kunde  ifrågasättas att Saunders var utsatt för tvång genom 

sin skyldighet att besvara på frågor under förhören. Skulle han vägra svara på frågorna 

under förhören riskerade han böter eller fängelse upp till två år och någon möjlighet till 

tystnad fanns inte. Domstolen ansåg att rätten till att inte vittna mot sig själv gäller 

oavsett brott och hur enkelt eller komplext brottet är.
86

 

Utifrån dessa mål kan även en parallell dras mellan skattetillägget och vite eller böter 

som bestraffar en person som inte tillhandahåller information om ett visst brott. Genom 

att den skattskyldige blir tvungen att tillhandahålla information gällande de subjektiva 

förutsättningarna för att undvika skattetillägg tillhandahåller han samtidigt bevisning 

som åklagaren kan använda sig av i sitt åtal. Den skattskyldige blir alltså indirekt 

tvungen att uttala sig om skattebrottet. Av 44 kap. 3 § SFL framgår att ett föreläggande 

inte får förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har 

begått en gärning som bland annat är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg och 

föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta 

gärningen. En fråga man kan ställa sig är hur de svenska domstolarna hade ställt sig till 

frågan om skattetillägget som är att anse som vite enligt svensk rätt. Jag anser att  

skattetillägget inte endast hade stridit mot den svenska rätten utan även mot artikel 6 

Europakonventionen eftersom att den svenska lagregleringen är en anpassning efter 
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Europakonventionen.
87

 Åklagaren ges även möjlighet under pågående förundersökning 

att tvinga fram bevisning från den skatteskyldige avseende skattebrottet. Ett 

framtvingande som åklagaren inte har rätt till enligt Europakonventionen. 

Konsekvensen för en skattskyldige väljer att inte motbevisa presumtionen om 

skattetillägg blir ju garanterat dömd till skattetillägg. Skattetillägget kan därför framstå 

som ett indirekt straff. 

Inom svensk rätt anses det att subjektiva rekvisit, som uppsåt och oaktsamhet, i 

skattetillägget skulle medföra tillämpningssvårigheter för Skatteverket. Detta för att 

utredningarna ofta är begränsade för Skatteverket när de gör sin första bedömning om 

skattetillägg ska tas ut. En preliminär bedömning över de subjektiva rekvisiten hade 

även vid denna tidpunkt hade även varit problematisk eftersom det enda som finns 

tillhanda är den skattskyldiges deklaration och kotrollmaterial. Vill inte den 

skattskyldige svara på frågor förbättras inte möjligheten för att göra denna bedömning 

genom att utredningen blir begränsad ytterligare.
88

 

Genom att den skattskyldige presumeras skyldig till skattetillägg är det den 

skattskyldige som har bevisbördan och måste motbevisa denna presumtion för att undgå 

skattetillägg. Regeringens uttalande kan betraktas som ett kringgående av rätten till 

tystnad och att inte vittna mot sig själv. 

Det finns enligt mig klart stöd, och därmed tillräckligt stöd, för att detta förslag till 

lag strider mot rätten till tystnad och rätten att inte vittna mot sig själv i artikel 6 

Europakonventionen. Ett sätt för den skatteskyldige att undkomma att bryta sin tystnad 

eller att vitna mot sig redogjordes i målet Serves mot Frankrike. Domstolen ansåg här 

att ett vittne som lägger fram bevisning som kan bli föremål för ett åtal, som tidigare 

lagts ner, om brott mot vittnet själv är att anse som att vittna mot sig själv. I en sådan 

situation hade det därför varit tillåtet för vittnet att vägra svara på frågor som sannolikt 

kan medföra åtal om brott.
89

 Den skattskyldige skulle alltså ha rätt enligt 

Europakonventionen att vägra svara på frågor och tillhandahålla dokument i samband 

med att han blir informerad om den misstänkta oriktiga uppgiften som ifrågasätts av 

myndigheterna. 
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6.1.4 Rätten att betraktas som oskyldig 

Att den skattskyldige presumeras skyldig till skattetillägg bryter mot 

oskuldspresumtionen som framgår i artikel 6.2 Europakonventionen. Frågan om 

undantag från oskuldspresumtionen behandlades i målet Salabiaku mot Frankrike. I 

målet var det frågan om Frankrike hade gjort sig skyldig till brott mot artikel 6.1 och 6.2 

genom att Salabiaku hade presumerats skyldig till att ha begått ett brott. Salabiaku hade 

åkt till Roissy flygplats för att hämta ett paket. Han hade per telefax fått reda på att 

paketet kommer med Air Zaire flyg. Paketet skulle innehålla mat. På flygplatsen kunde 

inte Salabiaku hitta sitt paket och frågade därför en flygplatstjänsteman om hjälp. 

Tjänstemannen visade Salabiaku en väska som var låst och som ännu inte hade hämtats. 

Väskan var märkt med Air Zaire men hade ingen färdhandling. Tjänstemannen rådde 

honom att inte ta väskan eftersom den kunde innehålla olaglig packning. Salabiaku tog 

ändå väskan och gick igenom tullen utan besvär. Salabiaku greps däremot utanför 

flygplatsen med väskan som innehöll 10 kg cannabis. Salabiaku menade att han inte 

kände till att väskan innehöll cannabis och att han av misstag tagit fel väska. Två dagar 

senare ringde personal från Air Zaire till Salabiakus hyresvärd och informerade att en 

väska, som innehöll mat, adresserad till Salabiaku av misstag hamnat i Bryssel.
90

 

Salabiaku ansåg att hans rättigheter i artikel 6.1 och 6.2 hade kränkts genom att han 

hade presumerats skyldig till brottet och att han svårligen kunde motbevisa denna 

presumtion.
91

Europadomstolen ansåg att det är åklagarens som har bevisbördan för de 

objektiva rekvisiten. Salabiaku hade dock inte lyckats motbevisa det presumerade 

innehavet av cannabis berodde på force majeure, något som hade frikänt Salabiaku från 

ansvar.
92

 Domstolen menade att konventionen inte förbjuder faktiska och rättsliga 

presumtioner så länge de hålls inom rimliga gränser med hänsyn till vad som står på 

spel och den tilltalades rätt att försvara sig. Om oskuldprincipen endast skulle vara 

tillämpligt i rättegångar hade nationella lagstiftare haft möjlighet att beröva de 

nationella domstolarna på dess prövningsrätt och beröva oskuldsprincipens innehåll.
93

 

Utifrån detta uttalande bör oskuldspresumtionen inte enbart vara tillämpbart när en 

fråga om skattetillägg prövas i domstol utan även när skatteverket tar beslutet om 

skattetillägg. Oskuldprincipen har med andra ord ett vidare omfång än artikel 6.1. 
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I målet ansåg Europadomstolen att det stod klart från domarna i de franska 

domstolarna att de noggrant undvikit att automatiskt tillämpa skuldpresumtionen. 

Genom att grunda bevisning och till viss mån beakta uppsåtet, varför Europadomstolen 

ansåg att det oskuldpresumtionen inte hade kränkts.
94

 Detta krav på att domstolarna inte 

ska undvika automatisk tillämpning av skuldpresumtionen togs även upp i målet Pham 

Hoang mot Frankrike.
95

 Vart gränsen går för mellan strikt ansvar som är förenligt och 

ett strikt ansvar som inte är förenligt med Europakonventionen är oklart.
96

 

Frågan om skattetilläggens förenlighet med oskuldspresumtionen utifrån det 

ovannämnda målet behandlats i Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic 

mot Sverige har Europadomstolen prövat skattetilläggens förenlighet med bland annat 

oskuldspresumtionen. De klagade på att rätten hade kränkts dels genom att de hade en 

orimlig bevisbörda för att kunna undgå skattetillägg och dels genom att Skatteverkets 

beslut om skattetillägg blev verkställda innan överklagandet hade prövats i domstol, 

vilket medför att domstolen fått en förutfattad mening. Europadomstolen ansåg i första 

frågan att de klagande hade möjlighet att försvara sig genom de subjektiva 

befrielsereglerna och att ett effektivt skattesystem är viktigt för en stats finansiella 

intressen varför det ansågs att skattetilläggen hölls inom rimliga gränser.
97

 Gällande den 

andra frågan ansåg domstolen att det kan få stora konsekvenser att skattetillägget 

verkställs innan domstolens avgörande då den skattskyldiges försvar påverkas negativt i 

kommande domstolsförhandling. Staterna måste därför hålla sådana verkställanden 

inom rimliga gränser som ger en rättvis balans mellan de olika intressena. Detta gäller 

speciellt i fall som detta där det endast finns ett beslut från en administrativ myndighet 

och ingen rättslig prövning skett gällande förmågan att betala skattetillägg. 

När det gäller skattetillägg har det inte så stor vikt då syftet inte är att utgöra en 

inkomstkälla för staten i första hand utan istället fungera som ett påtryckningsmedel på 

skattebetalarna att fullgöra sina skyldigheter enligt skattelagen och för att beivra 

överträdelser. Ett starkt finansiellt intresse kan rättfärdiga standardiserade regler och 

rättsliga presumtioner vad gäller fastställandet av skatter och skattetillägg, men det 

rättfärdigar inte i sig det tidiga verkställandet av skattetillägg. 
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Europadomstolen ansåg att det svenska rättssystemet gav en möjlighet för 

överklaganden och återbetalning av skattetillägget men att det inte kunde kompensera 

den skattskyldiges förluster. Domstolen kritiserade därför systemet. Med anledning av 

att domstolen gör en enskild bedömning i varje fall ansåg domstolen att något belopp 

från Janosevic och Västberga Taxi inte hade erhållits, ett mindre belopp från Vulic och 

eftersom de klagande saknade tillgångar skulle de, oavsett skattetillägget, försättas i 

konkurs av skatteskulderna. Domstolen ansåg därför att oskuldspresumtionen, artikel 

6.2, inte hade kränkts.
98

 

I och med lagförslaget är de processuella förhållandena nu annorlunda varför domen 

måste ifrågasättas. Europadomstolen ansåg att det fanns möjlighet att försvara sig 

genom de subjektiva befrielsereglerna och att ett effektivt skattesystem är viktigt för en 

stats finansiella intressen varför det ansågs att skattetilläggen hölls inom rimliga 

gränser. Man kan fråga sig om domstolens bedömning skulle ändras om domstolen hade 

prövat skattetillägget tillsammans med skattebrottet. Frågan är om skattetillägget hålls 

inom rimliga gränser när det även föreligger åtal om skattebrott och den skattskyldige är 

tvungen att redogöra för subjektiva befrielsegrunder i skattetillägget samtidigt som han 

vill vara tyst eller inte vittna mot sig själv avseende skattebrottet. Det är ju självklart att 

de subjektiva befrielsegrunderna förlorar sin verkan när den skattskyldige väljer att vara 

tyst eller inte att vittna mot sig själv. Genom att dessa befrielsegrunder förlorar sin 

verkan medför det att den skatteskyldige förlorar en möjlighet att försvara sig. I 

förhållande till Salabiaku mot Frankrike kan därför presumtionen inte antas hållas 

rimliga gränser.  

I ljuset av dubbelbestraffningsförbudets utveckling bör även Europadomstolens 

avgörande i Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic mot Sverige tolkas 

restriktivt. Vad hade hänt om  de klagande inte skulle försätts i konkurs av 

skatteskulden och det fanns en möjlighet för dem att betala hela skatteskulden. Detta har 

domstolen lämnat obesvarat i och med deras bedömning skett i det enskilda fallet. 

Europadomstolen kritiserade det svenska rättssystemet med anledning av att det inte 

kunde kompensera en skattskyldigs förluster. Om så skulle vara fallet hade en person 

blivit straffad fast han blivit friad av en domstol, ett straff som inte skulle kunna 

kompenseras. En sådan åtgärd är oförenlig med rätten att betraktas som oskyldig 

eftersom att den skattskyldige straffas när han anses som oskyldig till brott. 
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Lagförslaget medför även att sambandet som finns mellan rätten till tystnad och att inte 

vittna mot sig själv och oskuldspresumtionen gör sig självklar risken att 

oskuldspresumtionen kränks med anledning av att rätten att inte vittna mot sig själv är 

kränkt som i målet Heaney och McGuinness mot Irland, se avsnitt 5.5.2. En presumtion 

för en skattskyldig att oursäktligt ha lämnat en oriktig uppgift är med andra ord inte 

hållbar eftersom det finns klart stöd för att den är oförenlig med Europakonventionen 

 

6.2 Dubbelbestraffningsförbudet 

 

Som tidigare framhållits ställde Haparanda tingsrätt i sin femte tolkningsfråga till EU-

domstolen i målet C-617/10 Åkerberg Fransson om förbudet mot dubbelbestraffning 

tillåter att en och samma domstol kombinerar skattetillägg och straffrättsliga påföljder. 

En fråga som domstolen vägrade svara på med anledning av att EU-domstolens uppgift 

inte var att yttra sig avseende allmänna eller hypotetiska frågor.  

I lagförslaget ges det en möjlighet för allmän domstol att döma den skattskyldige till 

både skattetillägg och skattebrott i ett och samma förfarande. Detta kan inte anses strida 

mot dubbelbestraffningsförbudet eftersom straffen sker inom ett och samma förfarande. 

Den omständigheten att en domstol använder sig av både förvaltningsrättsliga och 

straffrättsliga regler kan inte anses innebära att det är två olika domstolar som dömer vid 

två olika tillfällen. Det är snarare tvärtom att  det är en domstol använder sig av två 

olika regelsystem och dömer ut två påföljder, skattetillägg och skattebrott, vid ett och 

samma tillfälle. Enligt min mening kan lagförslaget därför inte anses bryta mot 

dubbelbestraffningsförbudet. Den skattskyldige varken lagförs eller straffas på nytt. 

Även Bernitz menar att dubbelbestraffningsförbudet inte hindrar skattetillägg och 

skattebrott som påföljd för en oriktig uppgift i ett och samma förfarande.
99

 Enligt min 

mening motsvarar förbudet mot dubbelbestraffning snarare en trygghet för att den 

enskilda individen, efter HD:s dom även för juridiska personer, för att inte bli straffade 

igen för ett brott som redan avtjänats. 
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7 De lege ferenda 

 

7.1 Bevisbördan 

 

Med anledning av det ovannämnda framstår det klart att lagförslaget inte är förenligt 

med Europakonventionen. För att uppnå en förenlighet mellan systemet med 

skattetillägg och skattebrott och Europakonventionen bör bevisbördan gällande 

skattetillägget flyttas från den skattskyldige till åklagaren. Detta skulle medföra att den 

skattskyldige inte blir tvungen att motbevisa en skuldpresumtion genom att redogöra för 

subjektiva befrielsegrunderna och samtidigt bryta tystnaden och riskera att vittna mot 

sig själv gällande skattebrottet. Bevisbördan bör även flyttas när det endast är aktuellt 

med skattetillägg och det är Skatteverket som självständigt beslutar om skattetillägg. 

Dock kan det ifrågasättas om det inte är bättre att skattetillägget i sin helhet prövas av 

allmän domstol. En sådan ändring skulle även minska risken för att skillnader i 

prejudikaten mellan HD och HFD uppstår. En risk för att systemet kompliceras 

ytterligare genom en förlorad förutsebarhet, enhetlighet och rättssäkerhet skulle annars 

göras gällande.  

 

7.2 Beviskravet 

 

Att flytta bevisbördan från den skattskyldige till åklagaren skulle även stärka 

argumentet till att skattetillägget ska ha subjektiva rekvisit som, uppsåt och oaktsamhet, 

skattebrottet. Regeringen har ansett att subjektiva rekvisit i skattetillägget skulle 

medföra tillämpningssvårigheter för Skatteverket genom att utredningarna, i de flesta 

fallen, är begränsade för Skatteverket när de gör sin första bedömning om skattetillägg 

ska tas ut och att Skatteverket skulle även göra en bedömning över de subjektiva 

rekvisiten. Vill inte den skattskyldige svara på frågor förbättras inte möjligheten för att 

göra denna bedömning genom att utredningen blir begränsad ytterligare. 

Regeringen har bland annat ansett att skattetillägg med subjektiva rekvisit skulle öka 

risken för att systemet skattetillägg och skattebrott skulle strida mot 

dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen. Genom att rekvisiten för 
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skattetillägg och skattebrott skulle närma sig ytterligare och det framstår som att den 

skattskyldige straffas två gånger för samma brott.
100

 

Dessa argument kan ifrågasättas i förhållande till lagförslaget och den senaste 

praxisen inom dubbelbestraffningsförbudet. Den svårighet för Skatteverket att tillämpa 

subjektiva rekvisit är inte heller hållbar eftersom skattetilläggsförfarandet kommer att 

ske på samma sätt som skattebrottsförfarandet. Vidare är det åklagaren, som även har 

erfarenhet av subjektiva rekvisit, för talan i domstol. I förhållande till att jag anser att 

talan om skattetillägg bör föras över till åklagare och att prövningen av skattetillägget 

endast ska ske hos allmän domstol avtar denna problematik ytterligare i och med att 

skattetillägg och skattebrott är samma brott vilket resulterar det sker en likadan 

utredning som det tidigare har gjorts. Den risk att systemet med skattetillägg och 

skattebrott bryter med dubbelbestraffningsförbudet om subjektiva rekvisit införs är 

heller inte ett hållbart argument i och med att systemet, enligt NJA 2013 s 502,  redan 

anses strida mot dubbelbestraffningsförbudet. 

Vidare anser HD och HFD att skattetillägget och skattebrottet är samma brott varför 

en ändring till subjektiva rekvisit skulle medföra enhetlighet i systemet. Den 

möjligheten till att den skattskyldige blir friad från skattebrott pga. bevismässiga skäl 

men samtidigt dömd till skattetillägg skulle även försvinna vilket även det skulle 

medföra bättre förutsebarhet till systemet. 

Att skattetillägg ska befattas av subjektiva rekvisit talar även för att beviskravet ska 

ändras till ”utom rimligt tvivel” och att de förvaltningsrättsliga reglerna i den allmänna 

domstolen tas bort. Som tidigare nämnts är skattetillägget att anse som ett brott. Det är 

därför inte mer än rätt att det bedöms på samma förutsättningar som andra brott. 

Regeringen har dock ansett att även om skattetillägg omfattas av artikel 6 

Europakonventionen innebär det inte att det ska ha det straffrättsliga beviskravet ”utom 

rimligt tvivel”. Regeringen har istället ansett att det viktigaste är att 

rättssäkerhetsgarantier i artikel 6 Europakonventionen efterlevs. En ändring av 

beviskravet skulle inte öka rättssäkerheten för den enskilde.
101

 I och med att beviskravet 

är högre vid ”utom rimligt tvivel” anser jag att rättssäkerheten ökar samtidigt som 

enhetlighet i skattesystemet ökar. En sådan ändring av beviskravet skulle även bli 

synkroniserat med oskuldspresumtionen i Europakonventionen genom att varje tvivel 
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för att den tilltalade har utfört brottet ska vara till den tilltalades fördel, varför jag anser 

att det finns en koppling till artikel 6 Europakonventionen. 

 

7.3 Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som 

överinstans 

 

Genom lagförslaget ska skattetillägg prövas både i allmän domstol och 

förvaltningsdomstol. Det förslagna förfarandet medför att frågan om skattetillägg som 

prövas i allmän domstol har HD som överinstans medan skattetillägg som prövas av en 

förvaltningsrättslig domstol har HFD som överinstans. Detta medför alltså att två 

prejudikatinstanser kan pröva frågan om skattetillägg vilket riskerar att framtida 

prejudikat i instanserna kommer skilja sig mellan varandra och kan medföra att det blir 

förmånligare att få sin sak prövad i exempelvis en allmän domstol än en 

förvaltningsdomstol. Betydelsen av att den allmänna domstolen använder sig av samma 

förvaltningsrättsliga regler som förvaltningsdomstolarna vid prövning av frågan om 

skattetillägg tas ut har ingen betydelse utan förslaget medför fortfarande en risk för att 

framtida prejudikat hos instanserna kommer att vara olika. Frågan är om utredningen 

menar att domstolarna ska tillämpa varandras prejudikat för att detta inte ska hända. 

Enligt min mening skulle detta medföra en allt för komplicerad rättsordning inte endast 

för den enskilde utan även det allmänna. 

Frågan är hur detta ovannämnda förslag ställer sig mot de krav på effektivitet och 

rättssäkerhet som direktiven i utredningen, SOU 2013:62, ställt. Enligt min mening 

riskerar den vinst på effektivitet man gör genom att Skatteverket fortfarande får rätt att 

besluta om skattetillägg att utmana rättssäkerheten eftersom frågan om en person ska 

betala skattetillägg kan bedömas olika beroende på vilken domstol som prövar frågan. 

Denna vinst på effektivitet riskerar även att minskas genom detta rättsosäkra och 

komplicerade förfarande.  

Med anledning av det ovannämnda  och  i förhållande till avsnitt 6.1 och 6.2 anser 

jag att det inte är rimligt att Skatteverket ska ha kvar sin rätt att besluta om skattetillägg. 

Detta medför att åklagare och allmänna domstolar får all arbetsbörda. Det går emot 

tidigare förarbeten och är inte lika effektivt som det lagförslaget det är ett mer rättsäkert, 

enhetligt och förutsebart system, både för den enskilda och det allmänna. 
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8 Avslutande kommentarer 

 

Under senare år har Europakonventionen  i takt med samhällsutvecklingen utvecklats. I 

takt med denna utveckling har systemet skattetillägg och skattebrott, som en gång i 

tiden ansågs vara förenligt, ansetts vara oförenligt med dubbelbestraffningsförbudet. 

Med anledning av detta är det aktuellt med en ändring av lagen som gynnar samtidigt 

som den gynnar statens intressen på skatteområdet. Lagförslaget som har lagts fram blir 

förenlig med dubbelbestraffningsförbudet samtidigt som den kränker rätten till tystnad, 

rätten att inte vittna mot sig själv och med oskuldspresumtionen. För att systemet 

skattetillägg och skattebrott ska vara förenligt med alla ovannämnda rättigheter 

samtidigt som statens intressen tas tillvara bör iallafall bevisbördan i skattetillägget 

flyttas från den skattskyldige till staten. 
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