
UPPSALA UNIVERSITET

Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt

Skatteprocessen -
Hur rättssäker är den?

Datum: 2014-06-10

Kandidatuppsats VT 2014

Författare: Emelie Höök

Handledare: Lena Rönnberg



Sammanfattning

Skatteprocessen  i  Sverige  har  under  många  år  fått  utstå  kritik  angående  brister  i
rättssäkerheten. Skatteverket agerar både den utredande och dömande parten i första instans
vilket medför ett stort ansvar för att kunna upprätthålla ett rättssäkert förfarande. Kritiska
röster  har  dock  höjts  angående  Skatteverkets  arbetsmetoder  och  domstolarnas  otydliga
domslut. I de fall ett beslut från Skatteverket överklagas och en rättslig prövning inleds ställs
den enskilde mot Skattemyndigheten. En process som kan komma att bli mycket kostsam för
den enskilde. 

Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  studera  hur  rättssäker  skatteprocessen  är.
Rättssäkerhetsbegreppet  konkretiseras  och,  tillsammans  med  utvalda  delar  av
skatteprocessen, studeras och analyseras. 

Nyckelord: Skatteprocessen, Rättssäkerhet, Förutsebarhet



Förkortningar

FL = Förvaltningslagen  (1986:223)

FPL = Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Prop. = Proposition

Ref = Referat

RF = Regeringsformen (1974:152)

RÅ = Regeringsrättens årsbok

SFL = Skatteförfarandelagen (2011:1244)

SvJT = Svensk Juristtidning
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Skatteprocessen – Hur rättssäker är den?

1. Inledning

Rättssäkerheten  inom  den  svenska  skatterätten  är  ett  omdiskuterat  ämne  i  media.  Begreppet
rättssäkerhet har sitt ursprung från tiden då begreppet rättsstat påbörjade sin utveckling under 1800-
talet.  Rättssäkerhet  har  som syfte  att  skydda  den  enskilde  mot  de  anspråk  och  krav  som den
offentliga makten ställer och som ej kan ses som berättigade.1 Den är därför en viktig grund vid
utarbetning av offentligrätten vilken utgörs av de områden som behandlar offentliga organisationer.2

Förvaltningsrätten utgör en del av offentligrätten och kan i korta drag sägas omfatta de delar som
behandlar regler kring förvaltningsmyndigheternas organisation och verksamhet, samt regler kring
förhållandet mellan den enskilde och det allmänna.3 Den första förvaltningslagen i Sverige tillkom
år  1971,  innan  dess  saknades  det  generella  regler  kring  det  formella  förfarandet  hos
förvaltningsmyndigheterna. Avsikten med lagen var att stärka rättssäkerheten för den enskilde när
denna ställs mot förvaltningsmyndigheterna.4 

Begreppet förvaltningsmyndighet syftar på de organ som är enskilda enheter i den kommunala och
statliga  förvaltningsorganisationen.  Skatteverket  utgör  en  sådan  enskild  enhet  och  den
skatterättsliga  processen  hamnar  därmed  under  den  förvaltningsrättsliga  lagstiftningen.  Då
skatterätten  till  sin  natur  särskiljer  sig  något  från  övriga  förvaltningsärenden vad det  gäller  de
materiella  reglerna  har  av  praktiska  skäl  en  separat  lagstiftning  kring  skatterätten  tagits  fram.5

Kontrollorganet  för  att  skattelagstiftningen  följs  och  att  rätt  skatt  betalas  är
förvaltningsmyndigheten Skatteverket.6 

Skatteprocessen7 har dock under många år fått kritik för att inte uppnå kravet på rättssäkerhet och
artiklar  publiceras  i  både  dagspress  och  branschtidningar  där  skatteprocessens  bristande
rättssäkerhet  kritiseras. I  en  branschtidning  för  företag  beskriver  en  före  detta  anställd  hos
Skatteverket,  som  en  arbetsplats  där  juridisk  kompetens  lyser  med  sin  frånvaro.  De  anställda
motiveras utifrån piska-morot modellen och där framgång mäts i fiktiva skattekronor beräknade
utifrån de pengar de får in genom de utförda revisionerna hos företagen. Beskrivningen fortsätter
om  hur  Skatteverkets  självbild  har  förändrats  och  hur  myndigheten  nu  ser  sig  själv  som  en
brottsbekämpare  och  har  som  syfte  att  jaga  brottslingar.8 Det  mål  som  finns  uttryckt  i
regleringsbrevet budgetåret 2014 avseende Skatteverket är:

”De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert
och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är

kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag.(...) Medborgare 
och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet”9

Det  skall  med andra  ord inte  handla  om att  i  första  hand jaga  brottslingar  såsom den tidigare
anställde på Skatteverket hävdar att Skatteverket gör. Skatteverket däremot visar i en egen rapport

1 SKV 622, s. 19
2 Ragnemalm, s. 16 f
3 Strömberg & Lundell, s. 13 ff
4 Clevesköld, s. 11 
5 Strömberg & Lundell, s. 14
6 Almgren & Leidhammar, s. 16
7 Begreppet skatteprocess kommer innefatta både ärendehandläggning hos Skatteverket samt den rättsliga process 

som följer vid ett överklagande.
8 Mellwing
9 Finansdepartementet, ”Regleringsbrev 2014”  

1



Skatteprocessen – Hur rättssäker är den?

hur den positiva synen på Skatteverket har ökat, att det endast är ett fåtal10 som inte har tilltro till
myndigheten och dess ageranden.11 Motsättningarna i de artiklar som publiceras med kritik mot
Skatteverket samt den statistik som Skatteverket själva publicerar visar tydliga skillnader och frågan
om huruvida deras förfarande är att se som rättssäkert kvarstår.  Skatterna i det svenska samhället
påverkar  såväl  enskild  individ  som företag  och  syftar  till  att  det  allmänna  kan  finansiera  sin
verksamhet. Brister i rättssäkerhet i Skatteverkets agerande kan därmed få påtagliga konsekvenser
för ett stort antal individer och företag. Den totala inbetalda skattesumman bör enligt Skatteverkets
beräkningar ligga  på  cirka  1  450  miljarder  kronor  per  år,  trots  detta  blir  den  fastställda
skattesumman endast cirka 1 300 miljarder kronor per år. Skillnaden mellan summorna utgör sådan
skatt som ej inkommer. Denna del består av dels rena felaktigheter i avdrag, nedskrivningar och
liknande samt mer medvetna handlingar så som svartjobb.12 Med Skatteverkets arbete att säkerställa
att skatte- och avgiftsintäkterna betalas beräknas ytterligare 22 miljarder kronor inkomma per år i
skattepengar.13 

Skatteverket  har  både  en  utredande  och  beslutande  roll  så  länge  ett  ärende  behandlas  inom
förvaltningsmyndigheten. Överklagas ett beslut övergår däremot Skatteverket till att bli motparten i
en  rättstvist.14 Ett  rättssäkert  arbetssätt  är  av  stor  vikt  då  den enskilde  som part  i  ett  mål  mot
Skatteverket är ofta tämligen liten. En bildlig jämförelse är David (den enskilde) som ställs mot
Goliat  (Skatteverket). Den enskilde  med begränsad förmåga att  tillvarata  sin  rätt  ställs  mot  en
motpart som i jämförelse till den enskilde har betydligt större budget och möjlighet att utreda.15

Skatteverkets agerande och roll som kontrollorgan och motpart är därmed väsentlig för utgången i
skattemål.  Konsekvenserna av detta är  således att,  det  är  av yttersta  vikt  att  hanteringen av ett
ärende inom Skatteverket, samt den rättsliga process som följer vid ett eventuellt överklagande,
skall vara rättssäkert, då den enskildes möjlighet att påverka och driva en process som en jämbördig
motpart till  Skatteverket ofta är ytterst liten. Detta aktualiserar den fråga som skall  behandlas i
denna uppsats, är skatteprocessen rättssäker? 

Med  frågan  om  rättssäker  skatteprocess  följer  problemet  med  att  redogöra  för  begreppet
rättssäkerhet. Att begreppet är centralt för lagstiftningen på det skatterättsliga området går att utläsa
ur diverse propositioner och statliga undersökningar där strävan efter att uppnå rättssäkerhet tydligt
uttrycks.16 Det är trots detta svårt att hitta en tydlig innebörd av begreppet då det används i många
olika sammanhang. Att rättssäkerheten syftar till att sträva efter att skydda för den enskilde står
klart,  men vad som räknas in för att ett förfarande skall ses som rättssäkert är inte lika tydligt.
Rättssäkerhet som begrepp har på grund av det stora användningsområdet urholkats.17 

10 Endast 5 % av företagen har inte förtroende för Skatteverket och 17 % anger varken eller.
11 SKV 152, s. 92
12 Skatteverket, ”Skattefelet”, utgår från 2005 års beskattning.
13 Skatteverket, ”Skattefelet”
14 Almgren & Leidhammar, s. 17
15 Viss möjlighet till ersättning för ombud finns och gås igenom i avsnitt 3.5
16 Prop. 2010/11:165, s. 1
17 Zila, s. 284 
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1.1 Problemformulering

Det finns ett stort antal olika utomstående intressenter inom det skatterättsliga området som driver
olika frågor om skatterätten i olika riktningar. Advokatbyråer hävdar med bestämdhet att rätten till
ersättning  till  den  enskilde  vid  skatteprocesser  måste  utvidgas  för  att  rättssäkerheten  skall
bibehållas.  Under  2000-talet  publicerades  en antal  artiklar  från professorer  inom skatterätt  som
hävdar att rättssäkerheten är äventyrad. Maj-Britt Remstam tar i en artikel upp diskussionen om hur
dyra  skatteprocesser  hotar  rättssäkerheten,  de gällande ersättningsreglerna  används enligt  henne
alldeles  för  restriktivt,  vilket  skapar  svårigheter  för  den  enskild  att  bedriva  en  rättssäker
skatteprocess.18 Även  en  motion  lämnades  till  riksdagen  år  2011  angående  den  bristande
rättssäkerheten  som finns  för  företagare.  I  motionen  beskrivs  det  hur  en  rättslig  process  mot
Skatteverket tar lång tid, är komplicerad och kostsam för företaget. Vidare ges kritik kring de låga
beviskraven som finns inom skatterätten.19 Kritiken kring den bristande rättssäkerheten riktar sig till
synes mot olika delar av skatteprocessen. 

Det har under de senaste två åren skett förändringar inom skatteprocessen och lagstiftningen har
uppdaterats. Syftet med denna uppsats är att studera och analysera rättssäkerheten i skatteprocessen,
att se hur rättssäkerheten tar sig uttryck i processens olika delar och om det är tillräckligt för att
skatteprocessen skall ses som rättssäker.

1.2 Avgränsning

Rättssäkerheten  kan  delas upp  mellan  den  materiella  och  den  formella  rättssäkerheten.  Den
materiella rättssäkerheten behandlar rättssäkerheten utifrån de lagfästa lagarna och reglerna medan
den formella rättssäkerheten behandlar förfarandet och processens form.20 När förarbetena tar upp
rättssäkerhet som begrepp är det främst den formella rättssäkerheten som åsyftas. 

Den materiella rättssäkerhet ser till lagarnas innehåll och att beslut som tas med hjälp av dem skall
vara  rättvisa,  det  är  med  andra  ord  ett  värdeladdat  begrepp.21 I  denna  uppsats  kommer  inga
värderingar att genomföras angående huruvida skatteprocessen regler är bra eller dåliga, uppsatsen
fokuserar  istället  på  hur  reglerna  användas  inom  processen  för  att  säkerställa  den  formella
rättssäkerheten. Endast den formella rättssäkerheten kommer därmed att studeras och en djupare
genomgång kommer endast ske av de delar av processen där tveksamheter kring rättssäkerhetens
vara eller icke vara har framhållits. Uppsatsen behandlar således inte processen som helhet utan
endast de, ur rättssäkerhetssynpunkt, relevanta delarna. 

EU-konventionen har även den regler kring hur skatteprocesserna skall genomföras men då Sverige
är tvingade att implementera dess direktiv kommer ingen specifik genomgång av dessa genomföras
utan de anses finnas reglerade i den svenska lagen.  

 

18 Remstam, ”Dyra skatteprocesser hotar rättssäkerheten”
19 Motion 2011/12:Sk391
20 Zila, s. 286
21 Zila, s. 288 f
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1.3 Nyttomotivering

Debatten  om  rättssäkerheten  i  skatteprocesser  är  ett  levande  ämne  som  förändras  med
samhällsstrukturen. Denna text ämnar inte att ge konkreta lösningar på ett problem utan skall ses
som ett  inlägg i  debatten. Nyttan med uppsatsen är att  skapa en medvetenhet om den formella
rättssäkerhetens innebörd och se hur den appliceras och efterföljs inom skatteprocessen. Uppsatsen
kommer  att  belysa  de  moment  inom  processen  som  är  som  mest  relevant  ur  ett
rättssäkerhetsperspektiv och på så sätt leda till en ökad medvetenhet om de kritiska moment som
kan komma att uppenbara sig. Den kan även leda till en ökad förståelse för Skatteverkets arbetssätt. 

1.4 Tillvägagångssätt

I denna uppsats kommer problematiken med att säkerställa en rättssäker skatteprocess att beskrivas
utifrån studier av doktrin. Doktrin kommer även att ligga till grund för en konkretisering av vad
rättssäkerhetsbegreppet  innefattar  inom skatterätten.  Själva skatteprocessen  kommer att  studeras
genom att  en  inventering  sker  av  den  för  processen  relevanta  lagstiftningen.  Även  de  statliga
utredningar  som  har  genomförts  och  de  propositioner  som  är  relevanta  för  förståelse  för
lagstiftningen kommer att studeras närmare. Problemen kring rättssäkerheten inom skatteprocessen
kommer att belysas genom en presentation av debattartiklar som har publicerats inom ämnet.

För att se hur Skatteverket agerar kommer information från handledningar, som Skatteverket har
framställt angående hur de skall agera i sin yrkesutövning, att utgöra en central roll. Dessa kommer
även att  kompletteras med kommentarer angående tidigare domar från skattemål.

De delar av skatteprocessen som kommer att belysas i denna uppsats är Skatteverkets ansvar vid
utredningar, revision, domstolsprocess samt den rätt den enskilde har till ersättning för bistånd vid
en rättsprocess. Analysen kommer sedan att ske genom att studera hur de principer, som är av vikt
för ett rättssäkert förfarande, behandlas inom skatteprocessen delar.
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2. Rättssäkerhet

2.1 Inledning

Rättssäkerhet är ett ord som används frekvent i både dagspress och juridiska skrifter. En allmän
uppfattning om vad begreppet rättssäkerhet innehållet existerar inte  i  dagens läge då begreppets
innebörd har, i och med den frekventa användningen, fått en vid tolkning. Trots problematiken kring
vad begreppet skall innefatta är rättssäkerheten och ett rättssäkert förfarande viktigt i Sverige. Detta
går att  utläsa i  förarbeten gällande exempelvis förvaltningsrätten och den strävan som finns att
genom lagregler uppnå ett rättssäkert förfarande.22 

Då denna uppsats inte kommer att gå igenom begreppet rättssäkerhet i sin helhet genomförs en
uppdelning  av  rättssäkerhetsbegreppet.  Denna  uppdelning  baseras  på  en  vanligt  förekommande
uppdelning där en distinktion mellan den materiella och den formella rättssäkerheten genomförs.
Det är genom processens och förfarandets form som rättssäkerheten skall säkerställas. Genom att
följa  de  processuella  reglerna  kring  till  exempel  kommunikation  och  processledning  skall  en
prövning hos förvaltningsmyndigheter ges som präglas av objektivitet, transparens och allsidighet.23

Den  formella  rättssäkerheten  innehåller  krav  även  på  förutsebarhet  och  likabehandling  vid
tillämpningen av lagstiftningen. Att likabehandlingsprincipen är central för förvaltningsmyndigheter
får även uttryck i 1 kap 9 § Regeringsformen (RF) som säger: 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter
ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 24

Förutsebarheten skall finnas i både de förfaranden som genomförs i processen samt de beslut som
tas, detta för att likväl myndighet som enskild skall kunna förutse vilka konsekvenser ett handlande
får. I detta ingår även att lagreglerna bör vara så pass tydliga att alla parter kan förstå dess innebörd,
detta  ställer  även krav på den språkliga uppbyggnaden av reglerna.  Det skall  inte  heller  finnas
möjlighet  för  godtycke  när  lagreglerna  skall  ligga  till  grund  för  beslut  då  även  det  minskar
förutsebarheten och likabehandlingen.25 

Kraven  på  både  förutsebarhet  och  likabehandling  kan  ses  utgöra  kärnan  i  rättssäkerhet  inom
processer  som  drivs  av  förvaltningsmyndigheter  och  är  av  stor  vikt  för  att  kunna  uppnå  ett
rättssäkerhet förfarande.26 Dessa krav kompletteras av ett ytterligare antal principer med vilka  de
gemensamt skapar rättssäkerhet inom skatteprocessen.

22 Prop. 2010/11:165, s. 1 ff
23 Wennergren & von Essen, s. 17
24 A.a
25 Anners, s. 90
26 Zila, s. 284
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2.2 Principer för rättssäkerhet i skatteprocessen

Inom offentligrätten finns det ett antal principer som skall följas, vissa av dem finns lagstadgade i
grundlagen dock inte alla. Principerna är erkända rättssatser och gäller därmed även om de inte
finns  kodifierade.  Dessa  principer  görs  även  gällande  för  förvaltningsrätten  och  således  även
skatterätten då den utgör en del av förvaltningsrätten.  De fem principerna som är relevanta för
rättssäkerheten inom skatteprocessen presenteras nedan. 

Den  första  principen  är  legalitetsprincipen.  Legalitetsprincipen  skall  genom  en  objektiv  och
förutsebar  rättstillämpning  tillgodose  den  enskildes  rättssäkerhet.  I  och  med  detta  innehåller
principen ett krav på att det skall finnas stöd i de beslut som Skatteverket tar. Finns det stöd för
besluten blir den naturliga följden att besluten tas med en tydligare förutsebarhet. Detta ställer krav
på regleringen, den bör vara utformad på ett sådant sätt att lika ärenden hanteras lika. Det ställer
även  krav  på  kompetensen  hos  Skatteverket  och  domstolarna  då  dessa  skall  använda  sig  av
regleringarna på ett riktig sätt.27 Principen är lagstadgad i 1 kap. 1 § 3 st. RF som säger att all
offentlig makt skall utövas under lagarna. Detta uttrycker dock inte hela sanningen enligt Hans
Ragnemalm som i en undersökning på regeringens vägnar för att skapa en ny förvaltningslag vill
lagstadga ett förtydligande av principen. För att tydliggöra principens innehåll bör en kodifiering av
principen genomföras som istället uttrycker att en förvaltningsmyndighet endast får vidta åtgärder
som har stöd i lag eller  i annan föreskrift.  Legalitetsprincipen begränsas således inte endast till
lagen.28

Den  andra  principen,  objektivitetsprincipen  finns  lagstadgad  i  1  kap.  9  §  RF  och  anger  att
förvaltningsmyndigheter inte får i sitt agerande gynna eller missgynna den enskilde. De skall vara
objektiva i sitt agerande och inte väga in irrelevanta omständigheter vid sina bedömningar.29 Inom
förvaltningsrätten bör principen tas i beaktande i all form av förvaltningsverksamhet, även då det är
fråga om rena serviceärenden.30 

Likhetsprincipen är den tredje principen och den är en långtgående princip som även den är lagfäst i
1 kap. 9 § RF. Paragrafen anger ”allas likhet inför lagen” och dess generella formulering kräver
ytterligare lagregleringar för att klargöra  vad som gäller. I de fall ingen utfyllnad i form av lagar
finns framkommer ändock ett krav på myndigheternas konsekvens i dess beslutsfattande. Det finns
undantag från detta, om den gällande praxis anses vara felaktig får inte likhetsprincipen anses gälla
och bidra till att förhindra en förändring av den.31 

Den fjärde principen är officialprincipen som anger det utredningsansvar som en myndighet och
domstol har i ett förvaltningsärende. Principen är i sin helhet ej lagstadgad men delar av den går att
utläsa i 4 § Förvaltningslagen (FL) som anger att förvaltningsmyndigheter och domstolar är tvungna
att lämna upplysningar samt ge vägledning och råd i ärenden inom deras område. Principen är dock
mer långtgående och ger förvaltningsmyndigheterna och domstolen ett ansvar att utreda ett ärende
så  mycket  som  anses  erforderligt.32 Praxis  gör  dock  gällande  att  principen  skall  följas  av
förvaltningsmyndigheter inom vilka skatteprocesser genomförs.33 

27 Strömberg & Lundell, s. 70 f 
28 SOU 2010:29, s. 148 
29 Strömberg & Lundell, s. 70 f
30 SOU 2010:29, s. 149
31 Strömberg & Lundell, s. 71 f
32 Strömberg & Lundell, s. 70 ff
33 Se exempelvis RÅ 2006 ref. 15
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Proportionalitetsprincipen är  den sista  principen och den har  utvecklats  från  EU-rätten och har
implementerats genom praxis och doktrin i den svenska lagstiftningen.34 I enlighet med principen
följer att ”.. åtgärden ska vara ägnad att tillgodose det åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att
uppnå detta  ändamål  och  medföra  fördelar  som  står  i  rimlig  proportion  till  den  skada  den
förorsakar.”35 I  och  med  införandet  av  skatteförfarandelagen  (SFL)  har  principen  lagfästs  och
återfinns i 2 kap. 5 § SFL som säger:

”Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara om skälen för
beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller

eller för något annat motstående intresse.” 36 

Alla  beslut  som  Skatteverket  tar  och  som  grundas  på  SFL  skall  således  ske  utifrån
proportionalitetsprincipen. För den enskildes del skall detta innebära att skälen för besluten måste
överväga de men och konsekvenser som uppstår för den som berörs av beslutet.  Därmed skall det
inte beslutas om sådant som ses som onödiga enligt proportionalitetsprincipen.37 Lagfästningen av
principen skedde för att stärka dess roll och göra det tydligt för den enskilde och Skatteverket att
principen görs gällande under hela skatteprocessens gång.38 

34 SOU 2010:29, s. 141
35 SOU 2010:29, s. 156
36 A.a
37 Prop. 2010/11:165, s. 2
38 Prop. 2010/11:165, s. 301 f
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3. Skatteprocessen

3.1 Inledning

Förvaltningsprocessen  skall  enligt  motiven  till  lagstiftningen  ämna  att  värna  om den  enskildes
rättssäkerhet.  Dock  får  en  förvaltningsmyndighet  enligt  dess  regelverk  vara  intressebevakande,
vilket  för  Skatteverkets  del  innebär  att  de  strävar  efter  att  få  in  skattemedel.  Att
förvaltningsmyndigheten är intressebevakande minskar inte kravet på att myndigheten skall beakta
både legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen när den agerar.39 Principerna, som syftar till att
stärka rättssäkerheten för den enskilde, har påverkat den förvaltningsrättsliga regleringen. För att i
största  möjliga  mån  möjliggöra  en  likformig  behandling  av  ärenden  inom de  olika  delarna  av
förvaltningsrätten  finns  FL  och  FPL.  Dessa  lagar  reglerar  förvaltningsmyndigheternas  och
förvaltningsdomstolarnas förfaranden. Genom att ha ett gemensamt förfarande ökar likformigheten,
lagstiftningen tar dock hänsyn till vilken natur ärendet har och finns det speciallagstiftning inom ett
förvaltningsrättsligt område gäller speciallagstiftningens regler.40 Ett ytterligare sätt att upprätthålla
likformighet är genom att bilda en enhet som behandlar de ärenden som uppkommer inom ett visst
område, ett exempel på detta är Skatteverket.41 

För  processer  inom  förvaltningsrätten  gäller  i  regel  att  myndigheten  har  ett  utredningsansvar,
anledningen till detta är på grund av det speciella partsförhållande som uppstår. I de fall förfarandet
ter sig som en process mellan jämställda parter bör den så kallade förhandlingsprincipen42 gälla.
Myndigheten kan dock inte helt se sig fri från ansvar men ansvaret kan begränsas till en formell
processledning vilket innebär att tillhandahålla processledande anvisningar.43 

Trots  att  förvaltningsprocessen  vid  ett  domstolsförfarande  allmänt  har  övergått  till  en
tvåpartsprocess så har även domstolen en skyldighet att ta hänsyn till officialprincipen. Det är även
upp till  rätten  att  se  till  att  ett  ärendet  som tas  upp i  domstol  blir  tillräckligt  utrett  och  deras
skyldighet  i  att  se  till  detta  beror  på  de  ojämlika  parterna  som  deltar  i  processen.44 Att
officialprincipen skall tillämpas men att ansvaret att utreda inte sträcker sig lika lång i samtliga fall
framgår  av  8  §  FL,  paragrafen  fastställer  att  rätten  skall  utreda  ärenden  så  pass  som  dess
”beskaffenhet” kräver. 

Då Skatteverket är en förvaltningsmyndighet är FL gällande för dess förehavanden. Regelverk är
dock  subsidiärt  tillämpligt  och  FL  kan  ses  utgöra  en  minimistandard  för
förvaltningsmyndigheterna.45 I 3 § FL anges att om det förekommer annan avvikande reglering på
området har den regleringen tolkningsföreträde vilket är fallet för delar av skatteprocessen.  SFL
görs  gällande  inom  områdena  om  handläggning  vid  överklaganden  och  omprövningar.46 Då
Skatteverket både utgör den undersökande instansen och den första beslutande instansen krävs det
tydliga processregler för att det skall finnas ett förtroende för deras arbete. Skatteverket är tydligt
intressebevakande, det regleringsbrev som anger dess arbetsuppgifter och mål ger instruktioner om
att inbringa den skatt som enligt gällande rätt skall betalas.47 

39 Wennergren & von Essen, s. 20 ff
40 Strömberg & Lundell, s. 23
41 Strömberg & Lundell, s. 72
42 Jmf den allmänna processrätten
43 Ragnemalm, s. 81 
44 RÅ 2006 ref. 46
45 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 11
46 Almgren & Leidhammar, s. 16
47 Finansdepartementet, ”Regleringsbrevet 2014” 
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Under år 2012 infördes den nya lagen SFL i Sverige och ersatte en mängd tidigare lagar som separat
behandlat  olika  delar  av  skattelagstiftningen.48 Anledningen  till  att  lagarna  omarbetades  och
sammanställdes  till  en  lag  var  för  att  skapa  ett  tydligare  regelverk.  De  dubbelregleringar  som
tidigare existerade försvann, begrepp för vilka det inte längre fanns relevans av att använda togs
bort.  Sammantaget  ämnar  den  nya  regleringen  att  minska  den  administrativa  bördan  de  olika
lagarna  tidigare skapade samt förenkla för  den enskilde att  orientera  sig  i  lagstiftningen.  Detta
genomfördes för att skapa en tillgängligare lag vilket leder till att stärka den enskildes ställning i
skatteprocessen.49 Resultatet  blev  en  väldigt  omfattande  lag  vilket  togs  i  beaktande  vid
verkställandet, en användarvänlig disposition av lagstiftningen utformades och skall kompensera för
lagens  omfång.  Lagstiftningen  är  numera  således  disponerad  utifrån  den  ordning  som
handläggningen av  ett  skatteärende sker  och  har  en  tydlig  kapitelindelning.50 Lagfästningen  av
proportionalitetsprincipen  motsattes  under  utredningen  bland  annat  av  Uppsala  universitet  som
ansåg att kodifieringen av principen ej kan ses som lämplig då principen är en erkänd rättsgrund och
därmed finns inget behov av att kodifiera den. Proportionalitetsprincipen kodifierades ändock med
syftet  att  det  gör  det  lättare  för  den  enskilde  att  åberopa principen i  en  skatteprocess  samt  att
påminna Skatteverket om dess existens och att de skall ha den i beaktande när de handlägger ett
ärende.51 

3.2 Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsplikt

För att garantera att ett ärende blir ordentligt utrett finns det två möjligheter, det ena är att ålägga en
part med en utredningsskyldighet. Det andra sättet är att låta den andra parten anlita ett juridiskt
ombud och att parten får kostnaden för detta betald, båda parterna utreder då frågan och visar de
bevis  de  finner  för  att  deras  ställningstagande  stämmer.52 Inom  förvaltningsrätten  finns  en
utredningsskyldighet  för  den  myndighet  som  behandlar  ärendet  och  huvudregeln  är  att  ingen
ersättning ges för ett anlitat ombud då den enskilde anses kunna föra sin talan på egen hand. Det
finns dock undantag och skatterätten utgör ett av undantagen där det finns en liten möjlighet att få
ersättning för det anlitade ombudet.53 I 7 § FL anges det att en förvaltningsmyndighet är skyldiga att
utreda ärenden så snabbt och effektivt som det är möjligt utan att göra avkall på säkerheten. De
skall  dessutom använda  ett  sådant  språkbruk  som underlättar  för  den  ärendet  gäller  att  förstå
innebörden i ärendet. Det finns tankar om att effektivisera Skatteverkets arbete, det finns en fara i
detta då detta skulle kunna påverka den utredningen som Skatteverket är skyldig att genomföra. Att
göra skatteprocessen mer effektiv är en fråga som är uppe till diskussion då det medför svårigheter
att inte äventyra rättssäkerheten. Hans Ragnemalm har i sin utredning kring en ny förvaltningslag
lyft frågan om effektivisering. Där uttalas en vilja av att förändra handläggningstiden snarare än att
effektivisera själva processen.54 

I  och  med  den  nya  lagstiftningen  SFL kom  utredningsskyldigheten  att  lagfästas,  tidigare  var

48 Se exempelvis taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483), lagen (1994:466) om särskilda 
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet mfl.

49 Prop. 2010/11:165 s. 1
50 Prop. 2010/11:165 s. 281 f
51 Prop. 2010/11:165 s. 300 ff
52 Edelstam, s. 26
53 Om rätt till ersättning se avsnitt 3.5
54 SOU 2010:29, s. 253 ff
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utredningsskyldigheten  endast  uttryckt  i  praxis.55 Utredningsskyldigheten  medför  att  det  är
Skatteverkets plikt att genomföra erforderlig undersökning av ärendena enligt 40 kap. 1 § SFL,
skyldigheten att utreda innefattar att utreda både de positiva och de negativa förhållandena som
återfinns hos den enskilde.  Utredningen skall även vara objektiv och inte otillbörligt gynna eller
missgynna  den  utredningen  avser.56 I  Skatteverkets  handledning  beskrivs  undersökningens
omfattning. Där anges det att utredningen skall vara ”tillräcklig” och att detta är att se på som både
ett  minimikravet  för  utredningen samt en begränsning mot att  bedriva en alltför  vid utredning.
Anledningen till  detta är delvis att hushålla med Skatteverkets resurser samt att inte utsätta den
enskilde för mer än vad som krävs för att ta ett beslut i ett ärende. Dock är det av stor vikt att inte
heller  lämna  delar  som  kan  ha  betydelse  för  utgången  av  ärendet  outrett.57 Syftet  med  detta
utredningsansvar  är att  Skatteverket  skall  ha utrett  ärendet tillräckligt för att  utgången skall  bli
korrekt i första instans.58 

Att Skatteverket handlar rätt redan i första instans gör processen billig för både den enskilde och för
Skatteverket samt att den lever upp till kravet i 7 § FL om att processen skall vara kort och effektiv.
Vid en eventuell rättslig process i domstol skall utredningen vara genomförd så pass att det redan
vid processens  start  skall  finnas  tillräckligt  med underlag  för  att  ett  korrekt  beslut  skall  kunna
fattas.59 Utredningsansvaret påverkas också av vad ärendet gäller, i det fall Skattemyndigheten anser
att  den  enskilde  har  betalat  för  lite  skatt  är  utredningsansvaret  Skatteverkets.  Om istället  den
enskilde hävdar sin rätt till en förmån från samhället är utredningsansvaret inte lika tydligt, i dessa
fall är det i regel den enskilde själv som måste uppvisa att han har rätt till förmånen. Anses det
sedan att ärendet behöver utredas längre kan det dock åter hamna på myndigheternas ansvar att
genomföra en vidare undersökning.60

Skatteverket har även en plikt, enligt 40 kap. 2 § SFL att kommunicera med den enskilde om vad
ärendet  gäller  och  ge  han  möjlighet,  vid  behov,  att  uttala  sig  om  ärendets  beskaffenhet.  Den
bakomliggande orsaken till denna reglering är att stärka rättssäkerheten, genom att låta den enskilde
bemöta  Skatteverket  innan en  eventuell  process  inleds  uppkommer  således  en möjlighet  till  att
undvika onödiga processer.61 En sådan kommunikation skall ske då ärendet kan komma till nackdel
för den ärendet gäller. I de fall det är onödigt62 behöver ingen kommunikation ske.63 Vikten av att
kommunicera har sedan tidigare slagits fast då Skatteverket i ett omprövningsbeslut av ett yrkat
avdrag som ej medgavs. Skatteverket valde att inte kommunicera med den enskilde innan beslutet
togs, följden av detta blev således att beslutet ansågs ej kommit till genom laga ordning och därmed
undanröjdes.64 

Utredningen  för  ett  ärende  inom förvaltningsrätten  sker  främst  genom skriftlig  kommunikation
mellan  de  berörda  parterna.  Det  skriftliga  förfarande  skall  leda  till  att  ärendena  skall  kunna
handläggas på ett  snabbt och kostnadseffektivt sätt.  Det finns inget som hindrar vissa muntliga
inslag men att detta skall ses som ett komplement till den skriftliga förhandlingen. I de flesta fall

55 Prop. 2010/11:165 s. 409
56 Edelstam, s. 19 
57 SKV 626, s. 14
58 Edelstam, s. 19 
59 Prop. 2010/11:165, s. 409 f
60 Ragnemalm, s. 80 f
61 Prop. 2010/11:165, s. 411
62 Till exempel vid uppenbara felräkningar.
63 Andersson & Svensson, s. 102
64 RÅ 1995 ref. 27 
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handlar det om att tydliggöra uppgifter och oklarheter i den skriftliga kommunikationen.65 Då den
enskilde i många fall själv skall göra sin röst hörd inom skatteprocessen kan det finnas fördelar för
denna att kunna genomföra en muntlig förhandling. En muntlig förhandling kan underlätta för den
enskilde att ta tillvara på sin rätt samt att den ger möjlighet till en mer omfattande förhandling.66

3.3 Revision 

För att kunna fullgöra sin utredningsskyldighet har Skatteverket befogenhet att utföra en revision
hos företag. En revision är en utförlig kontroll som enligt 41 kap. 7 § SFL tillåter Skatteverket att
bland annat  granska  både  handlingar  och räkenskapsmaterial,  kontrollera  kassan och eventuellt
lager,  maskiner  och  inventarier  som  förekommer  i  företaget.  I  en  informationsbroschyr  från
Skatteverket anger de att syftet med en revision är ”.. att din skatt skall bli precis så stor som den
ska vara enligt lag.”67 

Det får beslutas om revision när det finns ett behov av att genomföra en kontroll för att se om
deklarationsskyldigheten samt annan uppgiftsskyldighet följs enligt 41 kap. 2 § SFL. Skatteverket
använder sig således av revision som ett verktyg för att utföra skattekontroller, så kallad planmässig
revision, i dessa fall behöver det således inte finnas någon misstanke om brott. Det finns även en
annan form av revision, så kallad urvalsrevision. I  denna form av revision bestäms ett urval, en
grupp, av företag för vilka det i företagens natur finns misstanke om en ovilja att följa gällande
skattelagstiftning.68 Vilka  företag  som skall  ingå  i  detta  urval  bestäms således  utifrån den mall
Skatteverket skapar. Enligt Skatteverket så kommer det under år 2014 vara det företagandet som
bedrivs inom transportnäringen som granskas närmare för att kontroller för fusk med redovisningen.
För företag inom detta område finns därmed en allmän misstanke om att många av företagen inte
följer de uppsatta reglerna. Företag som bedriver sin verksamhet inom transportnäringen kommer
därmed med stor sannolikhet bli utsatta för en revision.69

Om Skatteverket tar ett beslut om revision skall de kommunicera detta med den som skall revideras
om enligt 41 kap. 5 § SFL om inte särskilda anledningar föreligger. I de fall Skatteverket anser att
det finns en risk att  viktiga bevismaterial  kommer göras otillgängliga för dem har  Skatteverket
även möjlighet att inte meddela den enskilde om att en revision kommer att genomföras och utför
då en så kallad överraskningsrevision enligt 45 kap 16 § SFL.

Revision  är  både  resurs-  och  tidskrävande  för  Skatteverket  och  kan  innebära  olägenheter  för
företaget som blir utsatt för revisionen. Det är därmed av stor vikt att väga rättsskyddet för företaget
och den kontrollen revisionen innebär.70 

65 Ragnemalm, ”Förvaltningsprocessrättens grunder”, s. 84 ff
66 Leidhammar, s . 53 ff
67 SKV 663 
68 Almgren & Leidhammar, s. 58
69 Skatteverket, ”Skatteverket fokuserar granskningen på företag”
70 Se Proportionalitetsprincipen och Prop. 1993/94:151, s. 75 f
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3.4 Domstolsprocess

I de fall ett beslut som har tagits av Skatteverket överklagas och Skatteverket inte ändrar sitt beslut
uppstår en domstolsprocess. Inom förvaltningsrätten är domstolsprocessen kontradiktoriskt upplagd
och kompletteras av att domstolen skall följa officialprincipen. Detta innebär att myndigheten blir
motpart till den som överklagar ett skattebeslut och ett tvåpartsförhållande uppstår i rättegången.
Den skattskyldige och Skatteverket blir i domstolsprocessen  självständiga och för därmed sin egen
talan inför en opartisk domstol. För att kompensera för att myndigheten har ett övertag över den
skattskyldige när det kommer till både tillgångar och kunskap har myndigheten en skyldighet att
utreda frågan så pass att parterna blir jämbördiga trots att den enskilde inte har någon företrädare.
Bevisbördan anger vilken av parterna som ansvarar för att styrka att en händelse har eller inte har
skett. Det finns inte reglerat i SFL hur bevisbördan skall fördelas i beskattningsmål och vanligtvis
delas bevisbördan så att  Skatteverket skall  bevisa om de påstår att  företaget har en oredovisad
intäkt, den skattskyldige skall stå för bevisningen om en avdragen kostnad ifrågasätts. Skatteverket
har  dock hela  bevisbördan  angående  ärenden som kan  komma att  resultera  i  eftertaxering  och
skattetillägg.71 Bevisbördan följer därmed naturligt den utredningsplikt som Skatteverket har.72 

Rättens  uppgift  i  mål  om  skatt  är  att  vara  vägledande,  de  skall  sträva  mot  att  resultatet  av
förhandlingen skall vara så rättvisande som möjligt.  Skattedomstolarna har även som uppgift att
döma i den tvistiga frågan och genom domsluten ge vägledning till hur olika situationer skall tolkas.
Maj-Britt Remstam skriver i en debattartikel om att skattedomstolarna uttrycker sig luddigt i sina
domslut och anser att detta är något som bör förändras för att få en fungerande skatteprocess. De
oklara domsluten skapar svårigheter att få vägledning av tidigare domar då det ej framgår klart vilka
omständigheter som påverkade domstolens beslut.73

Beviskravet i skattemål skiljer sig från kraven i brottmål. I brottmål skall bevisningen för att ett
brott  begåtts  vara ställt  ”utom rimligt tvivel”.  I  skattemål  krävs inte  lika höga beviskrav,  berör
skatteprocessen huruvida en inkomst skall  inkomstbeskattas skall  detta göras ”sannolikt”.  Berör
målet istället eftertaxering på grund av att en felaktig uppgift har lämnats till skatteverket anger
praxis att ett något högre beviskrav krävs, det skall då vara ”visat” alternativt ”styrkt” att så är
fallet.74 Skall skattetillägg påföras skall det ”klart framgå” att så är fallet enligt 49 kap. 5 § SFL.75 

3.5 Rätt till ersättning för rättshjälp

Allmänt  för  ärenden  inom  förvaltningsrätten  så  finns  ingen  möjlighet  för  den  enskilde  att  få
ersättning för de kostnader de får vid anlitande av rättshjälp förutom vid vissa tvångsåtgärder. 76 I
detta fall skiljer sig skatterätten från den övriga förvaltningsrätten då det finns en större möjlighet
att få ersättning. År 1993 såg ersättningsreglerna för skatteprocesser över med den skattskyldiges
rättssäkerhet i fokus. Det tidigare kravet på att den skattskyldige endast har rätt till ersättning för

71 Almgren & Leidhammar, s. 17 ff
72 Se kapitel 3.3
73 Remstam, ”Hotar skatteprocessen rättssäkerheten”
74  Prop. 2002/03:106, s. 119 
75 Almgren & Leidhammar, s.  19
76 Se exempelvis regler kring tvångsomhändertagning enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga
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ombudets kostnader i de fall det är oskäligt att den skattskyldige får stå för dem togs bort.77 

Regler  kring  ersättning  för  ombud  går  att  återfinna  i  det  43  kap.  SFL.  Ersättning  för  ombud
utbetalas enligt 43 kap. 1 § SFL endast till den som ”skäligen behövt”. I förarbetena anges det att
skattelagstiftningen har blivit tämligen mer komplicerad dock skall ingen ersättning ges till den som
av bekvämlighetsskäl anlitar ett ombud för att föra dess talan. Det skall finnas ett verkligt behov av
att få hjälp att föra sin talan för att ersättning skall utgå.78

I  vissa  fall  kan  det  därmed  förekomma  att  den  skattskyldige  har  rätt  till  ersättning  för  den
företrädare  de  har  i  rättsprocessen,  denna  rätt  begränsas  till  speciella  omständigheter  som
exempelvis  ett  ärende  är  ovanligt  komplicerat  alternativt  att  domen  kommer  att  ses  som
prejudicerande. Ett ytterligare krav är att den enskilde vinner huvudfrågan för att få rätt till att söka
ersättning. I förarbetena till SFL framfördes ett förslag till förändring av rätten att söka ersättning.
Förslaget syftar till att möjligheten att söka ersättning utvidgas och flera omständigheter skall ge rätt
till att få ersättning för rättshjälp, kravet på att ärendet skall vara prejudicerande skall i och med
detta förslag tas bort samt även kravet på att den enskilde skall få rätt i huvudfrågan.

Som grund till detta förslag låg en statistisk undersökning av skatteärenden som behandlats hos
Kammarrätten  i  Stockholm under  en  sex  månaders  period.  Undersökningen visar  att  det  i  137
ärenden  av  322  skattemål  yrkades  på  ersättning,  utav  dessa  fick  104  ärenden  avslag  av
Kammarrätten.  I  de  avslagna  ärendena  berodde  68  stycken  på  att  den  enskilde  ej  vunnit
huvudfrågan. Denna undersökning visar på en svårighet för den enskilde om huruvida den skall
kunna anlita rättshjälp, dels då beslut om ersättning endast kan tas då rättegången har avslutats för
att  se  om  den  enskilde  vunnit  huvudfrågan.  Den  enskilde  tar  därmed  en  ekonomisk  risk  vid
anlitande av ett ombud. Regeringen beslutade dock att inte genomföra förslaget då de ansåg att
underlaget var för litet, dock konstaterades att det kan finnas behov av att göra om reglerna kring
rätten till ersättning men hur detta skall göras lämnas därhän.79 

77 Prop. 1993/94:151, s. 132 f
78 Prop. 1993/94:151, s. 134 f
79 Prop. 2010/11:165, s. 417 ff
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4. Analys

4.1 Skatteförfarandelagens utformning

Tanken  med  utformningen  av  den  nya  lagstiftningen  får  ses  som  god.  Syftet  med  att  skapa
förutsättningar för att den berörda lättare skall kunna orientera sig i lagstiftningen får ses som ett
försök till att öka rättssäkerheten för den enskilde. Genom att minimera riskerna för den enskilde att
missa  för  han  relevant  lagstiftning  skapar  en  större  möjlighet  för  han  att  hävda  sina  faktiska
rättigheter.  Detta  medför  att  den  enskilde  lättare  vet  förutsättningarna  för  sina  handlingar  och
därmed  ökar  även  förutsebarheten  som  ses  som  en  grund  till  rättssäkerhet.  Omfånget  på
lagstiftningen,  trots  försöket  med  en  tydlig  kapitelindelning,  kan  dock  ändå  göra  det  svårt  att
tillgodose sig den relevanta informationen.  

Rättssäkerhet  är  ett  diffust  begrepp men med hjälp  av  de  olika  principerna  tydliggörs  hur  den
formella  rättssäkerheten  skall  skyddas  inom  skatteprocessen.  Genom  att  lagfästa  vissa  av
principerna,  såsom  proportionalitetsprincipen  och  officialprincipen,  tydliggör  lagstiftaren
principernas relevans vid hantering av ärenden inom skatteprocessen. Att lagstifta dem tydliggör
vikten av att dessa följs både för den enskilde och för de tjänstemän som handlägger ärenden på
Skatteverket.  Om  arbetssituationen  är  sådan  som  beskrivs  i  inledningen,  att  den  juridiska
kompetensen saknas och därmed även kunskaperna om principernas funktion, kan en kodifiering
tydliggöra för den inte insatte tjänstemannen på Skatteverket att dessa gäller i hantering av ärenden.
Det  har  även  gjorts  gällande  att  kodifieringen  har  negativ  inverkan  på  principerna  status  som
rättsgrund inom andra områden, trots detta bör en tydlighet i lagstiftningen om skatterätt leda till att
hanteringen av ärenden utförs mer likartat då det är svårt att bortse från lagstiftning på print. Att
tydliggöra  detta  är  även  ett  av  syftena  med  att  införa  principerna  i  lagen  så  detta  bör  få  den
efterfrågade effekten inom skatterätten. 

Skatteverket innehar både en utredande och dömande roll i skatteprocessen vilket ställer höga krav
på dess  arbete.  Det  kan uppstå  en  konflikten  i  handläggningen av ett  ärende hos  Skatteverket,
mellan  att  ärendet  skall  behandlas  med  objektivitet  enligt  objektivitetsprincipen  och  samt  att
Skatteverket vill tillvara sitt intresse av att få in skatt. Ifall arbetet på Skatteverket kan ses som ett
arbete  för  att  endast  finna  brottslingar  är  det  förödande.  Utgångspunkten  för  Skatteverket  blir
således  att  den  enskilde  är  skyldig  Skatteverket  skatt  och  objektiviteten  i  handläggningen  kan
komma att utebli. Arbetet utifrån objektivitetsprincipen i handläggningen av ett ärende minskar och
övergår mer till att endast vara ett intressebevakande arbete. Följdeffekten av detta kan bli att den
utredningsskyldighet  Skatteverket  innehar  utifrån  officialprincipen  mister  sitt  syfte  och  att  en
undersökning  sker  främst  av  de  delar  där  Skatteverket  finner  intresse  i  sitt  arbete  att  få  in
skattepengar, de delar av utredningen som innehåller relevant information för den enskildes del kan
därmed riskera att negligeras. Utifrån dessa omständigheterna kan rättssäkerheten bli eftersatt och
det är därmed viktigt att Skatteverket även fokuserar på att arbeta utifrån objektivitetsprincipen. 

4.2 Utredningsskyldighet och uppgiftsskyldighet

Den utredningsskyldighet som görs gällande för Skatteverket kan förklara den upplevda svårigheten
att få ett beslut förändrat vid en rättegång. För att rättssäkerheten inte skall äventyras gäller det för
domstolarna  att  inte  blint  lita  på  den  utredning  som Skatteverket  har  gjort,  trots  att  kravet  på
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utredningen är så pass högt att  inga tveksamheter bör finnas. Domstolen skall  inte ha ett  lägre
beviskrav för Skatteverket än för den enskilde och vara kritiska till den bevisning som läggs fram.
Då en lång process ses som negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan en konsekvens vara att den
utredning som sker inte möjliggör en utredning av alla delar och därmed missar något av vikt.
Balansgången här för att rättssäkerheten inte skall äventyras är hårfin. Inte heller skall vikten av att
rätten tydligt tar  ansvar för sin utredningsskyldighet förminskas, i  en komplicerad tvist  där den
enskilde företräder sig själv bör rätten se till den enskilde som en svagare part och i och med detta
ta sitt ansvar och vara processledande.

 

4.3 Rättssäkerhet och revision

För att uppnå rättssäkerhet vid en revision måste Skatteverket se till att åtgärd de beslutar om står i
rimlig  proportion  till  de  konsekvenser  den  får  för  den  skattskyldige  enligt
proportionalitetsprincipen. Alla  former av revision är kostsamma både för den enskilde och för
skatteverket och det är därför av stor vikt att beslut om dessa endast tas som en sista utväg för att
utröna huruvida den skattskyldige är skyldig allmänheten skatt eller ej. Revision som kontrollform
sätter  alltid  rättssäkerheten  på  spel  då  det  är  svårt  att  tillämpa  likhetsprincipen  och
proportionalitetsprincipen  i  dessa  beslut.  Särskilt  svårt  är  det  vid  en  bedömning  om  att  en
överraskningsrevision skall genomföras då det är svårt att motivera att åtgärden är sådan att den står
i proportion till den skada den vållar den skattskyldige då Skatteverket inte vet vad de skall finna.
Även tillämpningen av likhetsprincipen kan diskuteras vid en överraskningsrevision då det är en
viss sorts företag som oftare råkar ut för denna form av kontroll på grund av att det inom vissa
branscher ses som vanligare att skattefusk genomförs. Detta antagande drabbar således även ibland
de  företagare  som inte  gjort  något  fel  vilket  får  stora  konsekvenser  för  dem. Samtidigt  måste
kontrollformen finnas kvar för att inte ge fri lejd åt de som faktiskt försöker lura samhället på de
rätta skattemedlen men beslutet om att genomföra revisionen bör ha en god grund som inte enbart
hänförs till misstanke på grund av den bransch företaget befinner sig i.   

4.4 Rättssäkerhet i domstolsprocess

Den enskildes rättssäkerhet får ses som god vid bevisprövningen i de fall då den enskilde ges rätt att
överklaga,  framställa  sina  bevis  samt  att  både  Skatteverket  och  domstolen  agerar  utifrån
officialprincipen. Rättssäkerheten för den enskilde kan ses minska i  de fall  då Skatteverket och
domstolen  ej  agerar  utifrån  officialprincipen,  vilket  poängteras  i  ovanstående  kapitel  om
utredningsansvaret. 

Det finns åsikter om att tydligare domslut bör skrivas för att ytterligare förstärka rättssäkerheten. Är
domarna  otydligt  formulerade  så  som  Maj-Britt  Remstam  hävdar  minskar  möjligheten  till  en
förutsebar  rättsprocess  vilket  försvagar  rättssäkerheten  för  den enskilde.  Ett  otydligt  formulerat
domslut mister sitt  syfte i  de fall  domen är prejudicerande.  Detta kan leda till  att  liknande fall
hanteras  olika  på  grund av svårigheten  att  utläsa vilka  omständigheter  som var  skälen för  den
prejudicerande  domen.  Den  enskildes  rättssäkerhet  minskar  således.  Inte  enbart  på  grund  av
svårigheten  att  förutse  utgången av  liknande framtida  rättsprocesser  utan  även på grund av  att
likabehandlingsprincipen kan komma att frångås och därmed minska rättssäkerheten ytterligare.
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4.5 Rätt till ersättning 

Utifrån  ett  rättssäkerhetsperspektiv  är  rätten  till  ersättningen  för  ett  ombud  en  stor  källa  till
diskussion. Då möjligheter tycks vara små att få ersättning och att kraven på att få ersättning är av
sådan art att det är svårt att förutse om den skattskyldige är berättigad ersättning vid början av
skatteprocessen  så  uppkommer  en  osäkerhet  som  står  i  strid  mot  förutsebarheten  som  utgör
rättssäkerhetens  kärna.  Då  en  process  kan  bli  kostsam för  den  enskilde  finns  det  risk  att  den
enskilde på grund av osäkerheten om rätt till ersättning väljer att själv föra sin talan i mål som är av
den art att ett ombud skulle ha ersatts. I propositionen till den nya lagen, SFL, uttrycks ett behov av
förändring av ersättningslagen. Behovet är med andra ord uppmärksammat dock föll den föreslagna
förändringen på att det var en för liten undersökning som genomförts. Hur behovet skall tillgodoses
är fortfarande inte utrett.  
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5. Slutsats

Sammantaget  går  det  att  konstaterat  att  det  finns  flera  fallgropar  inom skatteprocessen  där  ett
misstag innebär att rättssäkerheten sätts ur spel för den enskilde. Skatteverkets arbete med att vara
förebyggande är en god grund för att stärka rättssäkerheten då den förhindrar problem från att ens
uppkomma. 

Skatteverkets roll som både den utredande och den dömande parten kommer alltid vara en grund för
diskussion. Uppdateringen av lagstiftningen var behövlig men dock inte fullständig för att garantera
rättssäkerhet för den enskilde i en skatteprocess alla delar. Att kodifiera principerna kan ses som ett
bekräftande till den enskilde att dessa principer gäller och därmed skapa ett större förtroende för
Skatteverket  i  dess  roll  som både utredande  och dömande  myndighet.  Att  skapa  och tillvarata
förtroende  från  allmänheten  är  av  stor  vikt  för  Skatteverkets  arbete  då  de  som  myndighet
representerar statsmakten i Sverige, missbruk från deras sida kan därmed få stora konsekvenser för
både enskilde och företag. Kodifieringen av principerna ger även ett mer rättssäkert förfarande då
all offentlig makt skall ske under lagarna, Skatteverket är därmed bundna att följa principerna och
kan inte frångå dem. 

Skatteverkets svårighet är att som både den utredande och dömande parten i första instans, behålla
sin trovärdighet och genomföra objektiva förfaranden. I de fall ett beslut som Skatteverket tagit
överklagas  och  beslutet  förändras  till  följd  av  domstolsförfarandet  skapas  en  osäkerhet  kring
Skatteverkets  arbete.  Skatteverket  måste  därmed  ta  sitt  ansvar  och  genomföra  utredningar  som
redogör för de fakta som krävs för att kunna ta ett korrekt beslut. 

Det går inte att frångå att diskussionen kring huruvida rätten till ersättning för ett anlitat ombud i en
skatteprocess  är  den  delen  av  skatteprocessen,  där  det  finns  flest  frågetecken.  Att  få  rätt  till
ersättning  för  rättshjälp  skiljer  skatteprocessen  från  övriga  förvaltningsmål.  Att  det  dessutom
diskuteras  om huruvida  det  skall  bli  lättare  att  få  denna  ersättning  skulle  göra  skillnaden  till
förvaltningsrätten ännu större. Kraven på rättssäkerhet inom skatteprocessen i form av ersättning
kan komma att påverka hela processens form, om rätten till ersättning blir mer lättillgänglig kan
detta medföra en förändring av den i dagens läge relativt starka officialprincipen. I och med rätt till
ersättning  för  ett  juridiskt  ombud blir  parterna  i  en  process  jämbördiga,  det  är  inte  längre den
enskilde som ställs mot offentliga organ. Hur kommer då beviskraven samt utredningsskyldigheten
stå  sig?  Processen  kommer  mera  likna  den  civilrättsliga  och  att  detta  skulle  vara  något  som
advokater förespråkar är inte svårt att förstå då detta leder till en större arbetsmarknad för dem. Att
göra det för lätt att få ersättning kan med andra ord få konsekvenser för hela det skatterättsliga
området och kanske även förvaltningsrätten i stort. Alternativet att behålla de regler som finns kring
ersättningar kan dock även det diskuteras. 

Den uppenbara svårigheten att få ersättning, samt den osäkerhet som uppstår angående huruvida
ärendet kommer att avslutas på ett sådan sätt att det ger rätt till ersättning, skapar situationer där den
enskilde inte vågar anlita rättshjälp fast de i slutändan skulle vara berättigad till det. Förutsebarhet
är en del av kärnan inom rättssäkerheten, angående rätten till ersättning lyser den med sin frånvaro
vilket kan leda till ett problem med att skapa riktiga domslut. En enskild som i ett komplicerat fall,
där ärendet egentligen torde medföra en rätt till ersättning för ett ombud, inte tagit hjälp av sådan på
grund av osäkerheten om ersättning kommer att  utgå kan komma att  få problem att  hävda sin
egentliga rätt. Detta medför konsekvenser som innebär att ett stort antal domar kan vara felaktiga då
utgången hade sett annorlunda ut om den enskilde hade haft en person med rätt kompetens som tagit
tillvara på den enskildes intressen.
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Sammantaget går det att påvisa att  det finns delar av skatteprocessen som bör ses över och att
arbetet med ett rättssäkert förfarande alltid kommer vara ett pågående arbete hos Skatteverket så
länge de innehar sin roll som både utredande och dömande första instans. Rättssäkerhet är något
som alltid kommer diskuteras och utformningen på vad som kan ses som ett rättssäkert förfarande
kommer att förändras. Ny lagstiftning på området kommer att aktualiseras, vilket kan leda till att
formen  för  skatteprocessen  förändras.  Arbetet  med  rättssäkerhet  kommer  därmed  alltid  vara
pågående och likaså debatten om den.

6. Förslag till framtida forskning

I  denna  uppsats  har  perspektivet  i  studien  utgått  från  det  lilla  företaget  som  ställs  inför  en
skatteprocess.  En  ytterligare  intressant  studie  är  att  se  hur  de  stora  företagen  strukturerar  sin
organisation för de fall de hamnar i en skatteprocess, ser de till att ha kunskap internt alternativt
rekryterar de extern kunskap i de fall de hamnar i en process? Vilka transaktionskostnader medför
det nuvarande skatteprocess systemet för större företag?
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