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Sammanfattning 
 

Ne bis in idem, förbudet mot dubbelbestraffning, är en rättsprincip som finns 

förankrad i såväl svensk som internationell rätt. Principen säger att du inte ska kunna dömas 

två gånger för samma brott. Sverige har dock ett system där någon som av Skatteverket 

befinns ha lämnat oriktig uppgift i sin inkomstdeklaration kan komma att påföras skattetillägg 

och sedan även dömas för skattebrott avseende samma oriktiga uppgift. Med oriktig uppgift 

avses att en skattskyldig har lämnat en felaktig uppgift eller utelämnat en uppgift som han 

varit skyldig att lämna till ledning för taxeringen. Huruvida konstruktionen med dubbla 

förfaranden står i strid med förbudet mot dubbelbestraffning är omdiskuterat både i praxis och 

i doktrin, framförallt med tanke på det förbud mot dubbelbestraffning som återfinns i artikel 4 

i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen (TP7).  

2009 avgjorde Europadomstolen i stor kammare målet Zolotukhin mot Ryssland där 

domstolen påtalade att dess tidigare praxis varit motstridig och att detta avgörande var tänkt 

att harmonisera rättstillämpningen. Dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7 skulle anses 

förbjuda dubbelbestraffning genom brott som härrörde från identiska omständigheter eller 

fakta som är i huvudsak desamma. Detta innebar i sak att man skulle göra bedömning med 

utgångspunkt i konkreta faktiska omständigheter som utgjorde grunden för åtalet/påföljden 

och inte i brottets konstruktion. I Sverige råder oenighet om vilken vikt som ska tillmätas 

avgörandet i Zolotukhin. Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har valt att 

tolka rättsläget så att det svenska systemet fortfarande är förenligt med 

dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. Flera underrättsdomar har dock dykt upp som 

går emot denna tolkning och underkänner det svenska systemet. En kommitté har även 

tillsatts för att se över de svenska skattetilläggsreglerna som förväntas presentera sina 

slutsatser och eventuella förändringar av reglerna i september 2013.  

Skattebrottet men även skattetillägget har en gedigen förankring i svensk rätt och 

historiskt sett har skattetillägget funnits i närmare 40 år. Att någondera skulle tas bort för att 

komma tillrätta med dubbelbestraffningsproblematiken förefaller mig som otroligt. Jag tror 

snarare att lösningen kan ligga i den modell som tillämpas av Norge, dvs att det allmänna vid 

en viss tidpunkt tvingas välja mellan att ta ut skattetillägg eller åtala för skattebrott. Oavsett 

vilken lösning som väljs så kvarligger faktum att det för närvarande råder osäkerhet kring 

dubbelbestraffningsfrågan i Sverige och att en lösning är eftertraktad både av domstolar och 

skatteskyldiga. 
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Inledning 
 

Ne bis in idem, förbudet mot dubbelbestraffning, är en rättsprincip som finns förankrad i såväl 

svensk som internationell rätt. Principen säger att du inte ska kunna dömas två gånger för 

samma brott. Sverige har dock ett system där någon som av Skatteverket befinns ha lämnat 

oriktig uppgift i sin inkomstdeklaration kan komma att påföras skattetillägg och sedan även 

dömas för skattebrott avseende samma oriktiga uppgift. Med oriktig uppgift avses att en 

skattskyldig har lämnat en felaktig uppgift eller utelämnat en uppgift som han varit skyldig att 

lämna till ledning för taxeringen. Huruvida konstruktionen med dubbla förfaranden står i strid 

med förbudet mot dubbelbestraffning är omdiskuterat både i praxis och i doktrin, framförallt 

med tanke på det förbud mot dubbelbestraffning som återfinns i artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen (TP7).  

 

Europakonventionen är, sedan den införlivades med svensk rätt 1995, gällande som lag i 

Sverige och det är upp till Sverige att se till att dess fri- och rättigheter respekteras och följs 

här. Reglerna kring skattetillägg, som numera återfinns i Skatteförfarandelagens (SFL) 49-51 

kap. men som tidigare stod att finna i 5 kap. taxeringslagen (TL), har genomgått flera 

reformer och anpassningar har skett för att få en bättre överrensstämmelse med 

rättssäkerhetsprinciperna i Europakonventionen. På senare år har det dock kommit ny 

rättspraxis från Europadomstolen som kan innebära att Sverige åter måste reformera sina 

regler kring skattetillägg för att de inte ska anses stå i konflikt med 

dubbelbestraffningsförbudet. 

 

2009 avgjorde Europadomstolen i stor kammare målet Zolotukhin mot Ryssland där 

domstolen påtalade att dess tidigare praxis varit motstridig och att detta avgörande var tänkt 

att harmonisera rättstillämpningen. Dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7 skulle anses 

förbjuda dubbelbestraffning genom brott som härrörde från identiska omständigheter eller 

fakta som är i huvudsak desamma. Detta innebar i sak att man skulle göra bedömning med 

utgångspunkt i konkreta faktiska omständigheter som utgjorde grunden för åtalet/påföljden 

och inte i brottets konstruktion. 

 

Efter Zolotukhindomen så hade man kunnat tro att frågan om det svenska systemets 

förenlighet med Europakonventionen varit avgjord. Det råder dock oenighet i Sverige om 

vilken vikt som ska tillmätas avgörandet. Högsta domstolen och Högsta 
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förvaltningsdomstolen har valt att tolka rättsläget så att det svenska systemet fortfarande är 

förenligt med dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. HFD hänvisade till att det svenska 

rättssystemet innehåller viktiga särdrag och att Europadomstolen i exempelvis rättsfallet 

Rosenquist mot Sverige från 2004 tidigare godtagit ett förfarande där såväl skattetillägg som 

skattebrott ålades en skattskyldig. HD motiverade sitt beslut med att klart stöd torde krävas 

för att generellt underkänna det svenska systemet och att sådant stöd ej stod att finna varken i 

artikel 4 i TP7 eller i Europadomstolens praxis. 

 

Det har sedan HFD och HD låtit meddela sina avgöranden dykt upp flera underrättsdomar 

som går emot denna tolkning och underkänner det svenska systemet. En kommitté har även 

tillsatts för att se över de svenska skattetilläggsreglerna som förväntas presentera sina 

slutsatser och eventuella förändringar av reglerna i september 2013. För närvarande råder 

osäkerhet kring dubbelbestraffningsfrågan i Sverige och en lösning är eftertraktad både av 

domstolar och skattskyldiga. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen har till syfte att undersöka hur förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen står i relation till de svenska reglerna om 

skattetillägg och skattebrott i samband med oriktig uppgift. Uppsatsen tar även upp den praxis 

som lett fram till dagens rättsläge i Sverige och diskuterar huruvida Sverige med sitt 

nuvarande system med dubbla förfaranden strider mot dubbelbestraffningsförbudet samt hur 

en lösning på problematiken skulle kunna se ut.  

 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

1) Hur ser reglerna om skattetillägg och skattebrott vid oriktig uppgift ut i Sverige och 

hur har de uppkommit? 

2) Hur har utvecklingen skett gällande skattetilläggets relation till 

dubbelbestraffningsförbudet i praxis från Sverige och Europadomstolen? 

3) Står det svenska systemet med dubbla förfaranden i strid med förbudet mot 

dubbelstraffning? 

4) Hur skulle Sverige kunna lösa dubbelbestraffningsproblematiken? 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till att endast behandla skattetilläggsreglerna vid oriktig uppgift så 

som de kommit till uttryck i taxeringslagen och till viss del i skatteförfarandelagen. 

Skattetillägg i samband med skönstaxering berörs inte. Skattetilläggsregler inom andra 

områden har av utrymmesskäl valts bort. 

 

Uppsatsen avgränsas vidare till att behandla dubbelbestraffningsproblematiken i Sverige samt 

i relation till Europakonventionen till den del som uttryckts genom praxis och som har 

betydelse ur en rättsdogmatiskt synvinkel. 

 

Då det s.k. Haparandamålet (Europeiska unionens domstol, mål C-617/10) berör prövning av 

EU-rätten genom förhandsavgörande från EU-domstolen anser jag att detta mål faller utanför 

uppsatsens avgränsning. Rättsfallet behandlas därför inte i uppsatsen. Förhandsavgörandet har 

dock medfört att HD den 19 mars 2013 lämnat prövningstillstånd i mål B 4946-12, vilket 

nämns i uppsatsens diskussion. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel varav tre kapitel (kap. två-fyra) utgör uppsatsens 

empiriska del. I det femte och avslutande kapitlet presenteras diskussion och analys av 

uppsatsen.  

 

I det första avsnittet av den empiriska framställningen, kapitel två, ges en historisk överblick 

gällande skattetillägget och skattebrottet och de reformer som har lett till de regler vi har att 

tillämpa idag.  

 

Det andra avsnittet, kapitel tre, innehåller en grundläggande beskrivning av skattetilläggs- och 

skattebrottsreglerna och för uppsatsen aktuella artiklar i Europakonventionen samt några 

lagrum i svensk författning av intresse. I detta avsnitt berörs även en del tolkningsprinciper 

som tillämpas på Europakonventionen samt ges allmän information om Europakonventionen 

och Europadomstolen. 

 

I det följande avsnittet, kapitel fyra, så behandlas praxis från både Europadomstolen och 

svenska rättsliga instanser som haft påverkan på utvecklingen av skattetilläggets förhållande 

till artikel 6 i Europakonventionen och principen om ne bis in idem i artikel 4 i TP7. 
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Det avslutande avsnittet, kapitel fem, innehåller diskussion och analys av det material och de 

frågeställningar som presenterats i uppsatsen.  

 

1.5 Metod och material 

Den metod som använts för uppsatsen är traditionell rättsdogmatisk metod. Syftet med 

metoden är att fastställa gällande rätt samt att komma med förslag på hur rättsläget bör se ut 

och tillämpas. Källor som använts för att besvara mina frågeställningar är fördrag, lagtext, 

förarbeten, rättsfall samt relevant doktrin, artiklar och elektronisk litteratur.  

 

I det historiska avsnittet används i första hand propositioner, SOU och viss doktrin som 

rättskälla. Avsnittet gällande lagtext och begrepp är baserat dels på lagtext och också till stor 

del på boken Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Hans Danelius.  

Avsnittet som behandlar praxis och framväxten av rättsläget gällande hur man ser på 

dubbelbestraffningsförbudet i Sverige utgår från rättsfallsreferat från Nytt Juridiskt Arkiv 

(NJA), Regeringsrättens Årsbok (RÅ) samt rättsfall från Europadomstolen som hämtats från 

hemsidan för HUDOC – European court of Human Rights. 

 

1.6 Teori 

Teorin bakom föreliggande arbete är att det rådande systemet som tillämpas i Sverige, med 

dubbla förfaranden gällande skattetillägg och skattebrott, strider mot 

dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen och kommer att behöva reformeras. 
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2 BAKGRUND OCH HISTORIK 
 

2.1 Skattetillägg 

Reglerna om skattetillägg infördes vid 1972 års skattereform och har sedan dess omarbetats 

vid ett flertal tillfällen innan de tagit den utformning som de har idag. Det här avsnittet har 

till avsikt att ge en historisk överblick över hur skattetillägget har ut- och omarbetats genom 

åren fram till nutid.  

 

2.1.1 Skattestrafflagen 

Före år 1972 utdömdes straffrättsliga påföljder gällande skatte- och avgiftsområdet genom 

tillämpande av Skattestrafflagen (1943:313) (SkSL).1 SkSL, som trädde i kraft den första juli 

1943, skiljde mellan två sorters brott, falskdeklaration och vårdslös deklaration.2 

Falskdeklaration, som återfanns i 1 § 1 st. SkSL, ansågs den ha gjort sig skyldig till som i sin 

deklaration eller via skriftligt svar uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift som kunde komma 

att ligga till grund för ett felaktigt fastställande av skatt eller annan allmän avgift. Hade 

gärningen utförts med grov oaktsamhet bedömdes det vara fråga om vårdslös deklaration 

enligt 2 § SkSL.3 Den som dömdes för falskdeklaration kunde straffas med böter eller 

fängelse i högst två år och för vårdslös deklaration dömdes till böter eller fängelse i maximalt 

sex månader. Under åren som föregick 1972 års reform så dominerade bötesstraffen som 

påförd påföljd vid denna typ av brott.4 

 

Dömande instans innan 1972 års reform utgjordes av allmänna domstolar. Detta innebar att 

den som anklagades för falskdeklaration eller vårdslös deklaration var tvungen att gå igenom 

ett judiciellt förfarande som kunde uppfattas som oproportionerligt ingripande mot den 

enskilde i relation till brottet.5 Systemet kritiserades även för att vara ineffektivt, ojämnt och 

osystematiskt samt för att i onödan påfresta domstolar, polis- och åklagarmyndigheter med 

utredningar av bagatellartad natur.6 Mot denna bakgrund konstaterade 

                                                 
1 Prop. 1971:10 s. 57. 
2 Prop. 1971:10 s. 59. 
3 Prop. 1971:10 s. 59. 
4 Prop. 1971:10 s. 61 och Almgren & Leidhammar, 2006, s. 15.  
5 Prop. 1971:10 s. 57, 80, 199. 
6 Prop. 1971:10 s. 197-198 och SOU 2001:25 s. 70. 



 

 7 

Skattestrafflagsutredningen7 att Skattestrafflagen borde avskaffas till fördel för ett nytt 

sanktionssystem med skatte- och avgiftstillägg och en ny lag; Skattebrottslagen (SkBrL).8 

 

2.1.2 1972 års reform 

Under 70-talet hade en ny typ av sanktioner stor framväxt i Sverige, nämligen 

sanktionsavgifterna. Dessa infördes på flera olika områden varav skattetillägg var ett. Syftet 

med de nya sanktionsavgifterna var bland annat att skapa en effektivare hantering av 

massföreteelser av mer bagatellartad karaktär. Detta skulle uppnås genom att ersätta tidigare 

strafföreläggande med sanktionsavgifter och på så vis avlasta rättsväsendet. 9 Dels var syftet 

också att se till att det skulle finnas ett effektivt verktyg att ta till då skattskyldiga inte 

fullgjorde sin deklarationsskyldighet.10 

 

Det reformerade påföljdssystemet som introducerade skattetilläggsreglerna och samtidigt 

gjorde om skattebrottsreglerna genom införandet av SkBrL infördes den första januari 1972.11 

Det nya systemet fick genomslag på flera olika områden så som t.ex. inkomstskatt, 

mervärdesskatt, förmögenhetsskatt och punktskatter.12 Till skillnad från brotten enligt SkSL, 

som hade krävt ett konstaterat uppsåt eller oaktsamhet, så kunde skattetillägg tas ut på rent 

objektiva grunder om deklaranten lämnat oriktigt meddelande eller vid skönstaxering.13 

Oriktigt meddelande avsåg situationer där den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift i sin 

deklaration eller i skriftligt meddelande till ledning för taxeringen som, om den följts, hade 

lett till att den skattskyldige eller dennes make fått för låg taxering eller rent av undsluppit 

taxering. Skönstaxering blev det tal om i de situationer som den skattskyldige trots 

uppmaning underlåtit att komma in med deklaration eller deklarationen fanns för bristfällig 

för att lägga till grund för taxeringen. Skattetillägg togs ut med femtio procent av den 

inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som på grund av den oriktiga uppgiften skulle ha 

undandragits från beskattning.14  

 

                                                 
7 SOU 1969:42. 
8 Prop. 1970:10 s. 80-82. 
9 Zila, 1998, s. 37-38. 
10 SOU 2001:25 s. 71. 
11 Almgren & Leidhammar, 2006, s. 15 och SOU 2001:25 s. 69. 
12 SOU 2001:25 s. 72. 
13 SOU 2001:25 s. 72-73 och Prop. 1970:10 s. 95-96. 
14 SOU 2001:25 s. 73 och Prop. 1970:10 s. 9 (116 a § Taxeringslagen (GTL) 1956:623. I Prop. 1970:10 

omnämnd som Taxeringsförordningen 1956:623 då namnbyte till Taxeringslagen inte skedde förrän 1974 
genom SFS 1974:773, se t.ex. Prop. 1974:132 s. 22 samt http://delege.se/sfs/1956:623/history 2012-12-21). 
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Redan i denna första version av skattetilläggsreglerna så fanns undantag från skattetillägg och 

möjlighet till eftergift av sanktionsavgiften. Vid uppenbar felräkning eller misskrivning, 

frivillig rättelse eller då det gällde bedömning av ett oriktigt yrkande skulle skattetillägg ej tas 

ut enligt 116 b § gamla taxeringslagen (GTL).15 I 116 d § GTL infördes grunder för eftergift 

av skattetillägget om beloppet som kunde ha undandragits genom felaktigheten var ringa eller 

om felaktigheten kunde ses som ursäktlig på grund av sjukdom, ålder, bristande erfarenhet 

eller den oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet eller annan jämförlig omständighet.16 

 

2.1.3 Utredningar i mellanåren 

Det dröjde inte lång tid innan det nya systemet med skattetillägg fick ta emot kritik, bland 

annat för att vara alltför onyanserat.17 Redan 1975 tillsattes Skattetilläggsutredningen18 för att 

se över systemet vilket bland annat resulterade i en sänkning av skattetillägget från 50 till 25 

procent i de fall där den oriktiga uppgiften kunde rättas med ledning av normalt tillgängligt 

kontrollmaterial och en generell justering av sanktionsnivån på skattetillägget från 50 till 40 

procent.19 Ytterligare förändringar följde i och med prop. 1978/79:137 och prop. 1984/85:180. 

Prop. 1984/85:180 fick till följd att man slutade att ta ut skattetillägg då den oriktiga uppgiften 

kunde rättas med hjälp av obligatorisk kontrolluppgift.20  

 

Fr.o.m. taxeringsåret 1991 upphörde den gamla taxeringslagen från 1953 att gälla och istället 

infördes lag om självdeklaration och kontrolluppgift (LSK) samt en ny taxeringslag (TL) där 

skattetilläggsreglerna kom att inordnas i dess femte kapitel.21 Förändring skedde även 

gällande vissa förförandefrågor på skattilläggsområdet där departementspromemorian Ds 

1991:16 Några frågor om skattetillägg m.m. låg till grund och en ny eftergiftsgrund för 

situationer där det var uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg infördes fr.o.m. 1992 års 

taxering.22  

 

2.1.4 2003 års reform 

Efter flera år av mindre förändringar kom reglerna om skattetillägg att genomgå en 

omfattande översyn som trädde i kraft 1 juli 2003 men som i vissa delar tillämpades för första 
                                                 
15 Prop. 1970:10 s. 10 (116 b § GTL). 
16 Prop. 1970:10 s. 11(116 d § GTL) och SOU 2001:25 s. 75. 
17 SOU 2001:25 s. 75 och Prop. 1976:77:92 s. 13. 
18 Fi 1975:06. 
19 SOU 1977:6, Prop. 1976/77:92, Prop. 1977/78:136 och SOU 2001:25 s. 76-77. 
20 Almgren & Leidhammar, 2006, s. 16, se även Prop. 1984/85:180 s. 115. 
21 Prop. 1989/90:74 (s.1), Taxeringslag (1990:324), Lag om självdeklaration och kontrolluppgift (1990:325). 
22 Almgren & Leidhammar, 2006, s. 16-17och Prop. 1991/92:43 s. 3-4. 
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gången redan från och med taxeringsåret 2004.23 Omarbetningen av skattetilläggsreglerna var 

dels en följd av den kritik som förts fram om att systemet var orättvist och godtyckligt men 

också en reaktion på de röster som höjts för att de svenska skattetilläggsreglernas förenlighet 

med Europakonventionen borde ses över.24 

 

Under 2002 hade två domar, Janosevic mot Sverige25 samt Västberga Taxi och Vulic mot 

Sverige26, avkunnats av Europadomstolen som kom att ställa Europakonventionens 

tillämplighet på skattetilläggsreglerna i ett nytt ljus. I domarna konstaterades bland annat att 

artikel 6 i Europakonventionen var tillämplig på skattetilläggsreglerna och att skattetillägget 

utgjorde en anklagelse om brott i konventionens mening. Även om Europadomstolen i 

domarna fann att Sverige i vissa delar brutit mot artikel 6 var det aldrig tal om att underkänna 

systemet med skattetillägg.27 Regeringen ansåg dock att det fanns skäl att förändra 

skattetilläggsreglerna för att säkerställa att de uppfyllde de krav på rättssäkerhet som finns i 

Europakonventionens sjätte artikel.28  

 

Skattetilläggskommittén, som tillsatts för att se över skattetilläggsreglerna, övervägde i sin 

utredning långtgående förändringar som skulle reformera skattetilläggssystemet från 

grunden.29 De diskuterade bland annat möjligheten att skattemyndigheterna istället för att 

påföra skattetillägg skulle utfärda skatteföreläggande, d.v.s. ett föreläggande om skattetillägg 

som den enskilde skulle godkänna. Kommittén föreslog även att beviskravet för att oriktig 

uppgift förelåg skulle höjas från att oriktig uppgift ”befinns” till att det kan fastslås ”utom 

rimligt tvivel”.30  

 

Regeringen valde dock i proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och 

tullområdet, m.m. att inte gå fullt så långt i sina ändringar av skattetilläggssystemet. Fokus 

lades på de områden som hade betydelse för artikel 6 i Europakonventionen och som skulle 

innebära att skattetilläggsreglerna blev mer nyanserade. Följden blev bland annat en 

utvidgning av befrielsegrunderna i taxeringslagens femte kapitel.31  

                                                 
23 Prop. 2002/03:106 s. 2. 
24 Prop. 2002/03:106 s. 48, 107 och SOU 2001:25 s. 13-14, 201. 
25 Janosevic mot Sverige, 23 juli 2002, (mål nr 34619/97). 
26 Västeberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, 23 juli 2002, (mål nr 36985/97). 
27 Prop. 2002/03 s. 68-73, 75. 
28 Prop. 2002/03:106 s. 76. 
29 Prop. 2002/03:106 s.107. 
30 Prop. 2002/03:106 s. 110, 118-119. 
31 Prop. 2002/03:106 s. 1-2, 84, 86. 
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Fram till 2003 års reform skulle eftergift av skattetillägg medges enligt 5 kap. 6 § TL i tre 

olika situationer. För det första när felaktigheten eller underlåtenheten var ursäktlig pga. ålder, 

sjukdom, bristande erfarenhet eller annan liknande grund. För det andra om felaktigheten eller 

underlåtenheten kunde ses som ursäktlig pga. uppgiftens art eller annan särskild omständighet 

och för det tredje om det var uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Den tredje situationen 

fungerade som en ventil då inga övriga befrielsegrunder passade in men då det ändå skulle 

framstå som oskäligt att ta ut skattetillägg. Hel befrielse fick även medges om det belopp som 

hade kunnat undandras genom felaktigheten eller underlåtenheten var obetydligt.32 

 

I samband med 2003 års förändringar upphörde det gamla kapitel fem i TL att gälla och ett 

nytt omarbetat kapitel fem infördes. I detta nya kapitel samlades befrielsegrunderna i 14 §.33 

De ändringar som infördes enligt regeringens förslag var bland annat att befrielse skulle 

kunna medges helt eller delvis (till hälften eller en fjärdedel) och att skälen för befrielse 

utökades och delades upp i tydliga ursäktlighetskriterier och oskälighetskriterier. Kravet på att 

det skulle vara ”uppenbart” oskäligt att ta ut skattetillägg och befrielse på grund av hänsyn till 

någon ”annan särskild omständighet” slopades.34  

 

Ursäktlighetskriterierna var; 1) Ålder, hälsa eller likande förhållande; 2) Om den 

skattskyldige felbedömt en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena och; 3) Om 

oriktigheten föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. 

Oskälighetskriterierna var; 1) Om felaktigheten eller underlåtenheten inte stod i rimlig 

proportion till avgiften eller; 2) Om skatteprocessen tagit oskäligt lång tid och den 

skattskyldige inte kunde lastas för detta samt; 3) om samma felaktighet eller dröjsmål som 

föranlett skattetillägg gjort att den skattskyldige dömts för brott enligt SkBrL .35  

 

Det sista oskälighetskriteriet hade delvis sitt ursprung i de diskussioner som förts kring 

skattetilläggets förenlighet med art. 4 i TP7. Regeringens bedömning var att det svenska 

systemet med dubbla förfaranden, dvs. skattetillägg och skattebrott, inte stod i strid med 

Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud. Trots detta ansåg de att det fanns skäl som 

talade för att man skulle ta hänsyn till utdömda straff för att den sammanlagda påföljden inte 

                                                 
32 Prop. 2002/03:106 s. 56-57. 
33 Prop. 2002/03:106 s. 9, 16-17. 
34 Prop. 2002/03:106 s. 140, 142-143. 
35 5 kap. 14 § TL och Prop. 2002/03:106 s. 144-145, 150. 



 

 11 

skulle bli orimligt tung för den enskilde.36 Man gjorde även en jämförelse med regeln i 29 

kap. 5 § 1 st 8p. Brottsbalken (BrB) om straffmätning som har till följd att ett utmätt 

skattetillägg ska tas hänsyn till vid påföljdsbestämning för skattebrott. Oskälighetskriteriet i 

taxeringslagen skulle bli en motsvarande möjlighet att vid skattetillägg ta hänsyn till utdömt 

fängelse- eller bötesstraff. Lagstiftarens avsikt var att denna grund skulle leda till befrielse 

endast i de fall då särskilt kännbara straff utdömts.37 Enligt Skatteverket avsågs med kännbara 

straff att den skattskyldige dömts till minst 100 dagsböter eller minst ett års fängelse och att 

befrielse i så fall bör ske till hälften.38 

 

Det var även i och med 2003 års reformering av systemet som begreppet ”oriktigt uppgift” för 

första gången konkretiserades i lagtext. En definition av begreppet infördes i 5 kap 1 § 2st TL. 

Vidare gjordes en språklig modernisering av beviskravet för oriktig uppgift från det tidigare 

uttrycket ”befinns” till att det numer skulle ”klart framgå” att oriktig uppgift lämnats.39 

Begreppet ”oriktig uppgift” och beviskravet ”klart framgå” behandlas vidare i avsnitt 3.1.2. 

av uppsatsen. 

 

2.1.5 Skatteförfarandelagen 

De regler som togs fram i 2003 års reform har stått sig väl och tillämpats under flera år men 

redan i februari 2006 påbörjades det arbete som några år senare kom att utmynna i 

Skatteförfarandeutredningen SOU 2009:58.40  Skatteförfarandeutredningen är en massiv 

omarbetning av förfaranderegler i bland annat TL, Skattebetalningslagen (SBL) och LSK som 

lett till skapandet av en helt ny lag, Skatteförfarandelagen (SFL).41 Utredningen har dock inte 

haft som mål att reformera skattetilläggsreglerna utan utgångspunkten har varit att behålla 

nuvarande system men att se över och analysera om justering av reglerna behövs för att 

tillgodose rättssäkerhetsaspekterna.42  

 

SFL trädde i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas ännu inte fullt ut i alla sina delar. Enligt 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna (ikraft- & ögb.) så ska lagen tillämpas för 

första gången på det beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 gällande slutlig skatt, 

                                                 
36 Prop. 2002/03:106 s. 97, 154. 
37 Prop. 2002/03:106 s. 152-154. 
38 Prop. 2010/11:165 s. 456. 
39 Prop. 2002/03:106 s. 116-120 och SOU 2009:58 s. 504. 
40 SOU 2009:58 s. 334. 
41 SOU 2009:58 s. 341 och Prop. 2010/11: 165 s. 1. 
42 SOU 2009:58 s. 502. 
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särskild A-skatt och F-skatt. Detta innebär i sin tur att fysiska personer, som alltid har 

kalenderår som beskattningsår, lämnar deklaration enligt de nya reglerna först den 2 maj 

2014.43 

 

Enligt punkt 16 i ikraft- & ögb. så ska Taxeringslagen (1990:324) upphöra att gälla från och 

med utgången av 2011 vilket medför en del förändringar på skattetilläggsområdet. Lagen ska 

dock fortsätta att gälla (med vissa undantag för t.ex. skattenämnd), om inte annat framgår av 

punkt 10 i ikraft- & ögb., för taxeringsåret 2013 och tidigare taxeringsår.44 De undantag som 

talas om i punkt 10 avser vissa lättnader gällande särskilda avgifter som lagstiftaren velat 

driva igenom tidigare. Lättnaderna avser dels en utökning av undantagen från skattetillägg 

från att tidigare endast ha avsett normalt tillgängliga kontrolluppgifter till att numer även 

omfatta uppgifter som kan rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial.45 Med 

normalt tillgängligt kontrollmaterial avses material som årligen tas fram för 

deklarationskontrollen och som är generellt i den benämningen att det omfattar alla eller så 

gott som alla deklarationsskyldiga. Exempel på kontrollmaterial som avses är 

beskattningsdatabaser så som Skatteverkets register över uppskovsbelopp.46 En annan viktig 

lindring av reglerna är de nya befrielsegrunderna i 51 kap 1 § SFL som medför att delvis 

befrielse kan ges till annan andel än hälften eller en fjärdedel.47   

 

I Skatteförfarandeutredningen har även frågan om skattetilläggets eventuella konflikt med 

dubbelbestraffningsförbudet i art. 4.1 i TP7 berörts.48 I det resonemang om dubbelbestraffning 

som fördes i 2003 års reform kom regeringen fram till slutsatsen att det svenska systemet inte 

stod i strid med dubbelbestraffningsförbudet eftersom skattebrott och skattetillägg med stor 

sannolikhet inte utgjorde samma ”brott” i Europakonventionens mening. Denna slutsats 

grundades på att skattebrott kräver uppsåt medan skattetillägg utdöms efter objektiva 

grunder.49  

 

Under åren mellan 2003 och fram till dess att skatteförfarandeutredningen presenterades 

utvecklades rättsläget och det kom både domar som understödde regeringens slutsats och de 

                                                 
43 Prop. 2010/11:165 s. 170, 629, 632. 
44 Prop. 2010/11:165 s. 173. 
45 Prop. 2010/11:165 s. 637, 1194, jämför även 5:8 TL med 49:10 § 1st SFL. 
46 Prop. 2010/11:165 s. 480. 
47 Prop. 2010/11:165 s. 637, 1194. 
48 SOU 2009:58 s. 556. 
49 Prop. 2002/03:106 s. 102-103. 
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som talade emot den. Mål som hade påverkan på rättslägen var bland annat Rosenquist mot 

Sverige (mål nr. 60619/00), Carlberg mot Sverige (mål nr. 9631/04) och Zolotukhin mot 

Ryssland (mål nr. 14939/03).50 Utvecklingen fick utredningen att konstatera att det fanns en 

osäkerhet gällande rättsläget för skattetilläggets förhållande till dubbelbestraffningsförbudet 

men att detta var en omfattande fråga som borde utredas vidare och där det därför inte kunde 

presenteras någon slutsats inom utredningens ramar.51 Detta behov av ytterligare utredning 

konstaterades även av regeringen i prop. 2010/11:165. Innan propositionen presenterades 

hade ytterligare domar hunnit komma på området som ställde frågan om dubbelbestraffning 

på sin spets och regeringen ansåg mot denna bakgrund och med anledning av 

remissinstansernas åsikter att det fanns skäl att gå vidare i frågan kring skattetilläggets 

förenlighet med art 4.1 i TP7.52 

 

2.1.6 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, Dir 2012:14 

Den 8 mars 2012 utfärdades ett kommittédirektiv med uppdrag att bland annat analysera det 

svenska systemet med dubbla förfaranden i relation till Europakonventionen samt att komma 

med förslag på eventuella författningsändringar för att förstärka rättssäkerheten ytterligare. 

Kommittén fick i uppdrag att redovisa sina slutsatser senast den 9 september 2013.53 Vad 

utredningen kommer att resultera i återstår att se men av direktivet framgår dock vissa 

riktlinjer som kommittén har att förhålla sig till i sin utredning. Dessa är bland annat att både 

det straffrättsliga förfarandet och skattetillägget som administrativ sanktionsavgift ska finnas 

kvar samt att inget subjektivt rekvisit ska införas för uttag av skattetillägg.54 

 

Kommittén föreslås i sin utredning studera hur dubbelstraffningsproblematiken behandlas i 

andra nordiska, och även i förekommande fall europeiska, länder. Särskilt bör de se till det 

system som införts i Norge och som innebär att det allmänna vid en särskild tidpunkt måste 

välja mellan skattetillägg och straffrättsligt förfarande. Kommittén bör även utreda 

möjligheten att vid ett sådant tillvägagångssätt kunna återvisa ärendet för eventuellt uttag av 

skattetillägg i den situationen att straff uteblir. Det bör också enligt direktivet utredas om det 

                                                 
50 SOU 2009:58 s. 559-563. 
51 SOU 2009:58 s. 565-566. 
52 Prop. 2010/11:165 s. 467, 472-474. 
53 Dir. 2012:14 s. 1. 
54 Dir. 2012:14 s. 7. 
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är lämpligt att sammanföra uttag av skattetillägg och påföljd för skattebrott i ett gemensamt 

förfarande, dvs. att ärendena avgörs av en och samma domstol.55 

 

2.2 Skattebrott 

Skattebrott utgör den andra delen av det dubbla förfarandet som den som lämnat oriktig 

uppgift kan bli föremål för i Sverige. Det här avsnittet har till avsikt att ge en översiktlig 

bakgrund och historik till reglerna om skattebrott. 

 

2.2.1 Skattestrafflagen och åren före 

De tidigaste bestämmelserna som avhandlar påföljd i samband med lämnande av oriktig 

uppgift till ledning för taxeringen hittar man i 1902 års inkomstskatteförordning (1902:84). 

En förutsättning för att straffas var att ett oriktigt meddelande lämnats som föranlett att 

taxeringen uteblivit eller blivit för lågt satt. Straffet var böter på fyra till tio gånger det 

inkomstskattebelopp som undanhållits på grund av oriktigheten, dock minst 25 kronor. Även 

muntliga oriktiga uppgifter kunde leda till straff. Straffstadgandet konstruerades om både 

1910 och 1921 men fortsatte att ha karaktären av ett bötesstraff. 56 Detta kom dock att 

förändras i och med att Skattestrafflagen (SkSL) infördes 1943, vilket innebar en klar 

skärpning av regleringen av skattebrott.57  

 

De två huvudbrotten enligt SkSL var, som redovisats i avsnitt 2.1.1 av uppsatsen, 

falskdeklaration och vårdslös deklaration. En förändring som gjordes i och med 1943 års 

konstruktion var att straff inte längre kunde utdömas för muntligt lämnade uppgifter utan 

oriktigheten skulle ha lämnats i deklaration eller ”däremot svarande skriftlig försäkran”.58 En 

annan tydlig omställning var skärpningen i påföljden för skattebrotten som nu även kom att 

omfatta fängelse och straffarbete i upp till två år. Skärpningen skulle markera att skattebrott 

var en företeelse som bedömdes som allvarlig.59  

 

                                                 
55 Dir. 2012:14 s. 7-8. 
56 Simon Almendal, 2005 s. 74-76 och Prop. 1971:10 s. 57-58. 
57 Simon Almendal, 2005, s. 78-80. 
58 Prop. 1971:10 s. 59. 
59 Simon Almendal, 2005, s. 79-80. 
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2.2.2 Skattebrottslagen 

Samtidigt som skattetilläggsreglerna infördes i och med 1972 års reform så skapades 

skattebrottslagen (SkBrL) som kom att ersätta SkSL.60 Därmed särskiljdes de svårare fallen 

av skattebrott från de av mer bagatellartad karaktär, som istället kom att stävjas genom 

påförande av sanktionsavgifter.61 Brottet falskdeklaration kom i SkBrL att ersättas med 

skattebedrägeri enligt 2 § SkBrL. Skattebedrägeribrottet skiljde sig från falskdeklaration 

bland annat genom att den handling som kunde ligga till grund för den oriktiga uppgiften inte 

längre var formbunden utan kunde utgöras av i stort sett vilken skriftlig handling som helst. 

Skattebedrägeri utgjorde även ett effektbrott, mot falskdeklarationens farebrott, vilket innebar 

att för att brott skulle föreligga så krävdes att en effekt, bestående i att felaktig skatt eller 

avgift påförts eller tillgodoräknats, uppnåtts.62 

 

Den vars brott bedömdes som ringa kom att dömas för skatteförseelse enligt 3 § SkBrL och 

det fanns även ett speciellt stadgande för grovt skattebedrägeri enligt 4 § där påföljden 

utgjordes av fängelse från sex månader i upp till sex år. För att brottet skulle bedömas som 

grovt krävdes dock att det handlade om en mycket allvarlig form av brottslighet där det 

antingen var tal om mycket höga belopp eller verksamhet av farlig art. Ytterligare nyheter 

som presenterades i SkBrL var att den som underlät att avlämna deklaration i hopp om att en 

eventuell skönstaxering skulle medföra lägre skatt än vad som annars skulle ha påförts 

honom, kunde bestraffas för passivt skattebedrägeri enligt 2 § 2st SkBrL.63 

 

Skattestrafflagens brott vårdslös deklaration kom i 5 § SkBrL att ersättas med vårdslös 

skatteuppgift. För att kunna dömas för vårdslös skatteuppgift måste den skattskyldige ha 

handlat grovt oaktsamt. I propositionen som föregick lagändringen sades att med grov 

oaktsamhet avsågs oaktsamhet i mer avsevärd mån, varmed avsågs uppenbar likgiltighet inför 

beskattningsreglerna eller grövre former av slarv vid upprättande av deklaration.64  

 

2.2.3 1996 års omarbetning av skattebrottsreglerna 

Åren efter att skattebrottslagen införts gjordes några mindre anpassningar av reglerna men det 

var först år 1996 som någon verklig omarbetning av skattebrottsreglerna kom att ske. Genom 

                                                 
60 Prop. 1971:10 s. 2-3. 
61 Prop. 1971:10 s. 76 och Simon Almendal, 2005 s. 81. 
62 Prop. 1971:10 s. 244 och Simon Almendal, 2005, s. 81-82. 
63 Simon Almendal, 2005, s. 82-83. 
64 Simon Almendal, 2005, s. 84 och Prop. 1971:10 s. 256. 
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översynen hoppades regeringen skapa en än mer sammanhållen skattebrottslagstiftning, 

innehållandes samtliga straffbestämmelser som tillämpas på skattebrottsområdet, så att den 

lagkonkurrens som tidigare varit ett problem skulle kunna undvikas i framtiden.65 

 

Den stora nyheten i och med 1996 års reform var att skattebedrägeribrottet byttes ut mot 

skattebrott. Skattebrottet utformades som ett farebrott vilket innebär att brottet är uppfyllt 

redan då det föreligger fara för undandragande av skatt eller avgift till följd av underlåtenhet 

eller oriktighet i uppgiftslämningen. Ett argument för denna omkonstruktion var att det 

därmed skulle bli lättare att fastställa tidpunkten då brottet kunde anses fullbordat.66 En annan 

förändring mot det tidigare skattebedrägeribrottet är att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats 

”på annat sätt än muntligen” istället för som tidigare i en ”handling”. Detta var en språklig 

anpassning för att tydliggöra att även oriktiga uppgifter som lämnats i elektroniska dokument 

innefattades av lagen.67 

 

Den utformning av skattebrott som infördes i 2 § SkBrL i och med 1996 års reform har stått 

sig genom åren och är gällande än idag.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Prop. 1995/96:170 s. 1, 60, 77 och Simon Almendal, 2005, s. 86. 
66 Prop. 1995/96:170 s. 88, 92. 
67 Prop. 1995/96:170, s. 88, 102-104. 
68 Skattebrottslag (SFS 1971:69). 
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3 BEGREPP OCH LAGRUM 
 

3.1 Skattetillägg, skattebrott och begreppet ”oriktig uppgift” 

För att skattetillägg ska kunna påföras och för att skattebrott ska ha begåtts är det en 

avgörande faktor att en ”oriktig uppgift” har lämnats. Definitionen av oriktig uppgift är den 

samma gällande både TL, SFL och SkBrL. Om skattetillägg sedan kan tas ut eller inte 

påverkas av undantag och regler om befrielse. I detta avsnitt görs en genomgång av 

begreppet oriktig uppgift, regler om skattebrott och skattetillägg samt om befrielsegrunderna 

för skattetillägg. 

 

3.1.1 Skattetilläggsreglerna i TL och SFL 

Reglerna om skattetillägg återfinns numer i Skatteförfarandelagen (SFL) som trädde i kraft 

vid årsskiftet 2012. SFL kommer att börja tillämpas fullt ut först vid beskattningsåret 2014 

vilket innebär att vid nuvarande taxeringsår (2013) så tillämpas till övervägande del 

fortfarande de gamla reglerna i Taxeringslagen (TL). Därför behandlas skattetilläggsreglerna i 

TL med komplettering av reglerna i SFL.  

 

I TL hittas reglerna gällande skattetillägg i femte kapitlet och i SFL i 49-51 kapitlet.  

 

5 kap 1 § 1 st. TL69 lyder: 

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

uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller om 

den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits 

efter prövning i sak.” 

 

Skattetillägg tas enligt 5 kap 4 § TL (ersätts av 49 kap 11 § SFL) ut med maximalt 40 % av 

den undandragna skatten. För mervärdesskatt är maxtaket istället satt till 20 %.  Enligt 2 st. 

samma paragraf gäller att procentsatsen ska justeras till 10 respektive 5 % om felaktigheten 

har eller hade kunnat rättas med hjälp av normalt tillgängligt kontrollmaterial (NTK). 

Undantagen som dikterar när skattetillägg inte får tas ut återfinns i 5 kap 8 § TL (ersätts av 49 

kap. 10 § SFL). Där sägs bland annat att skattetillägg inte ska påföras om felaktigheten kunnat 

rättas med ledning av s.k. obligatoriska kontrolluppgifter. 

 

                                                 
69 Motsvarande innehåll, dock omformulerat, hittar man i 49 kap 4 § SFL. 
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Eftersom 49 kap. 10 § 1 st. SFL enligt övergångsbestämmelserna ska tillämpas redan fr.o.m. 

2012 års taxering så finns det numer ett undantag mot att ta ut skattetillägg i de situationer då 

felaktigheten kan rättas med hjälp av NTK. Lagstiftarens avsikt är dock att skattetillägg enligt 

de lägre procentsatserna fortfarande ska tas ut i de fall där det av NTK framgår att en 

oriktighet föreligger men där felaktigheten inte kunnat rättas endast med ledning av 

uppgifterna utan där kompletterande utredning krävs.70 

 

För närvarande får detta utläsas genom motsatstolkning av 5 kap. 4 § 2 st. TL men då SFL 

tillämpas fullt ut kommer denna situation täckas upp av 49 kap. 12 § SFL som säger: 

 

”Om den oriktiga uppgiften inte kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt 

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

men det ändå av sådant material framgår att uppgiften är oriktig, är skattetillägget på slutlig skatt 10 

procent och skattetillägget på annan skatt 5 procent.” 

 

3.1.2 ”Oriktig uppgift” 

Oriktig uppgift definieras i 5 kap. 1 § 2st TL71 enligt följande: 

”En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har 

lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som 

han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med 

övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller 

anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett 

beslut.” 

 

Att det ”klart framgår” att en uppgift är felaktig syftar på det beviskrav som uppställts för att 

oriktig uppgift ska föreligga.72 I prop. 2002/03:106, varigenom beviskravet ändrades från 

”befinns” till ”klart framgår”, sades att bevisningens styrka vid uttag av skattetillägg måste 

vara högre än vid den ordinarie taxeringsprocessen. Eftersom det vid den ordinarie taxeringen 

är tillräckligt att ett förhållande görs ”sannolik” bör beviskravet för skattetillägg hamna på 

visat/styrkt. Uttrycket ”befinns” samt även ”klart framgår” får anses motsvara visat/styrkt på 

sannolikhetsskalan och hamnar därmed över ”sannolikt” men under ”uppenbart”.73 

 

                                                 
70 Prop. 2010/11:165, s. 481-482. 
71 Motsvarigheten i SFL finns i 49 kap 5 §. 
72 Handledning Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 26. 
73 Prop. 2002/03:106, s. 118-119. 



 

 19 

Det är också av stor vikt att man vid bedömningen av om en oriktig uppgift föreligger skiljer 

detta från ett ”oriktigt yrkande”.  Ett oriktigt yrkande ska vara framställt i deklarationen, eller 

annan skriftlig handling till ledning för taxeringen, där sakförhållandena framgår på ett sådant 

sätt att det inte blir fråga om någon bedömning i sak. Det kan också röra sig om en situation 

där den skattskyldige underlåtit att lämna vissa uppgifter men där deklarationsunderlaget av 

bifogad skriftlig handling eller andra uppgifter i deklarationen framstår som orimligt, 

bristfälligt eller motstridigt i sådan mån att det inte utan vidare utredning kan läggas till grund 

för taxeringen.74 

 

3.1.3 Befrielsegrunder 

De situationer där den skattskyldige ska befrias från skattetillägg beskrevs tidigare i 5 kap. 14 

§ TL. Denna paragraf är dock fr.o.m. ingången av 2012 ersatt att 51 kap. 1 § SFL. 

Skillnaderna mellan de två lagrummen består, förutom språkliga modifikationer, framför allt i 

att den uppdelning i ursäktlighetsgrunder och oskälighetsgrunder som fanns i 5 kap. 14 § TL 

är borttagen i SFL där man endast använder sig av uttrycket oskäligt samt att delvis befrielse 

numer kan ske till andra andelar än hälften och en fjärdedel. Grunderna för befrielse enligt 51 

kap. 1 § SFL lyder: 

 

”Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift om det är oskäligt att ta ut 

avgiften med fullt belopp. 

   Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om  

1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha 

 

a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande, 

b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller 

c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter, 

 

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, 

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas 

ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet, eller 

4. felaktigheten eller passiviteten även har medfört att den som avgiften gäller har fällts till ansvar för 

brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig 

verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.” 

 

                                                 
74 Handledning Särskilda avgifter enligt taxeringslagen, 2009, s. 28, 95. 
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3.1.4 Skattebrotten 

Huvudbrottet i SkBrL återfinns i 2 § och lyder: 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar 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. Lag (1996:658). 

 

Ses brottet som ringa döms man enligt 3 § för skatteförseelse till böter och anses brottet som 

grovt döms för grovt skattebrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Begreppet 

oriktig uppgift som är ett av rekvisiten för att dömas för skattebrott har samma innebörd i 

SkBrL som i reglerna som gäller för skattetillägg.75 

 

3.2 Svenska lagrum av intresse 

Vissa lagrum som återfinns i den interna svenska rätten har koppling till 

dubbelbestraffningsförbudet och regeln om ne bis in idem. Dessa behandlas nedan.  

 

3.2.1 30 kap. 9 § RB – regel om rättskraft (res judicata) 

30 kap. 9 § RB lyder: 
Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som genom 

domen prövats, ånyo upptagas. 

Om förändring och förening av brottspåföljd, om särskilda rättsmedel samt om överförande av 

lagföring till främmande stat i visst fall gälle vad därom är stadgat. 

 
Lagrummet innebär att sedan frågan om en persons skuld inför rätta slutligen har avgjorts så 

kan inte en ny prövning gällande samma gärning tas upp. Det som omfattas av regeln är 

straffrättsliga påföljder för samma gärning. Det finns dock inget som hindrar att sanktionering 

med en påföljd som är av icke-straffrättslig natur sker gällande samma gärning. Det finns 

flera domar som handlar om skattetilläggets förhållande till regeln, se bland annat NJA 2000 

s. 622 och NJA 2004 s. 510.76 

 

3.2.2 45 kap. 1 § 3 st. RB – Lis pendens 

Av 45 kap. 1 § 3 st. framgår följande: 
Nytt åtal får inte väckas mot den tilltalade för gärning för vilken han eller hon redan står under åtal. 

                                                 
75 SOU 2009:58 s. 556-557. 
76 Se Karnov Internet, Rättegångsbalk (1942:740), 30 kap. 9 §, not 1213, den 25 mars 2013. 
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Paragrafen ger uttryck för regeln om lis pendens eller litispendens. Det gärningsbegrepp som 

avses i paragrafen anses vara detsamma som avses i regeln om rättskraft i 30 kap. 9 § RB.77 

 

3.2.3 29 kap. 5 § BrB – Straffmätning 

I brottsbalkens 29 kap. 5 § BrB finns regler om vad som ska tas hänsyn till vid straffmätning.  

Paragrafen lyder: 

Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta(…) 

8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än 

brottets straffvärde motiverar. 

 

Även om det inte uttryckligen framgår av paragrafen att hänsyn ska tas till påförda 

skattetillägg så anses detta inrymmas i lagrummet. Bland annat har det i förarbetena78 till 

skattetilläggsbestämmelserna från 1972 uttalats att detta är en omständighet som i vart fall bör 

beaktas vid utdömande av påföljd för skattebrott.79 Trots detta bedömdes det i 1993 års 

skattebrottsutredning (SOU 1995:10 s. 293) som osannolikt att åberopande av ett påfört 

skattetillägg skulle framgå av domskälen för ett utdömt skattebrott. Detta baserades på att 

skattetillägg i princip alltid tas ut i ärenden som leder till åtal för skattebrott och att det därför 

bör vara en naturlig del av påföljdsbedömningen att hänsyn tas till skattetillägget utan att detta 

särskilt påtalats.80 

 

3.3 Europakonventionen 

Detta avsnitt ger en kort allmän översikt över Europakonventionen, Europadomstolen och 

viktiga tolkningsprinciper samt redogör för artikel 6 i Europakonventionen och artikel 4 i 

TP7.  

 
3.3.1 Allmänt om Europakonventionen 

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) undertecknades den 4 november 1950 och 

ratificerades den 3 september 1953 av tio stater, däribland Sverige.81 Det dröjde dock t.o.m. 

den första januari 1995 innan Sverige införlivade Europakonventionen med svensk rätt genom 

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

                                                 
77 Se Karnov Internet, Rättegångsbalk (1942:740), 45 kap. 1 §, not 1655, den 25 mars 2013. 
78 Se t.ex. Prop. 1971:10 s. 351, 364. 
79 Prop. 2002/03:106 s. 105. 
80 Prop. 2002/03:106 s. 152. 
81 Danelius, 2012, s. 17. 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna, varigenom Europakonventionen blev gällande 

som lag i Sverige. I regeringsformens 2 kap. 23 § infördes samtidigt ett förbud mot att 

meddela lag eller föreskrift som står i strid med Europakonventionen.82  

 

Europakonventionen är subsidiär i förhållande till den nationella rätten vilket innebär att det 

är upp till konventionsstaterna att själva se till att Europakonventionens fri- och rättigheter 

respekteras och efterlevs.83 I april 2012 uppgick antalet medlemsstater som ratificerat 

Europakonventionen till 47 stycken.84 

 

3.3.2 Europadomstolen 

Kontrollorganet som ser till att Europakonventionen efterlevs är Europadomstolen. Hit kan 

man rikta såväl enskilda klagomål som mellanstatliga mål (dvs. mål som rör flera 

konventionsstater). Domstolen kan ha olika sammansättningar varav stor kammare med 17 

domare, så kallad Grand Chamber, är den mest betydelsefulla då avgöranden härifrån anses ha 

högst prejudikatvärde. Övriga sammansättningar är single judge (en domare), Committee (tre 

domare) eller Chamber (sju domare).85 

 

Eftersom skattetillägg räknas som ett brott enligt artikel 6 i Europakonventionen (se avsnitt 

4.1 i uppsatsen) så har skattskyldiga i konventionsstaterna möjlighet att vända sig till 

Europadomstolen för att klaga över påförda skattetillägg. Europadomstolen kan då pröva ifall 

det uttagna skattetillägget utgör en kränkning i konventionens mening. En förutsättning för 

prövning är dock att alla inhemska rättsmedel först har uttömts, d.v.s. att överklagande först 

gjorts till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen alternativt tingsrätt, 

hovrätt och Högsta domstolen. Om HFD eller HD avgör målet eller beslutar att inte lämna 

prövningstillstånd så föreligger möjlighet för den skattskyldige att vända sig till 

Europadomstolen med sitt ärende. Även vid oskäligt långa liggtider hos handläggande instans 

kan en skattskyldig vända sig till Europadomstolen eftersom rätten till rättegång inom skälig 

tid (artikel 6.1) då kränkts.86 

 

                                                 
82 Danelius, 2012, s. 39, Se Regeringsformen (1974:152). 
83 Danelius, 2012, s. 36. 
84 Danelius, 2012, s. 20. 
85 Danelius, 2012, s. 22-23. 
86 Axén Linderl & Leidhammar, 2005, s. 75. 
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3.3.3 Artikel 6 – Rätt till en rättvis rättegång. 

Europakonventionens sjätte artikel fastställer rätt till rättvis rättegång och har i svensk 

översättning följande lydelse: 

Rätt till en rättvis rättegång 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en 

oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna 

moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 

minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner 

det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

 
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 

fastställts. 

 
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: 

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och 

grunden för anklagelsen mot honom, 

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han 

saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om 

rättvisans intresse så fordrar, 

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade 

och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, 

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen. 

 
Artikel 6 ger uttryck för en grundläggande rättssäkerhetsgaranti som stadgar den lagliga rätten 

att kunna få sina rättighetstvister och anklagelser för brott prövade av domstol. Hur viktig 

denna artikel är framgår tydligt av att artikeln åberopats, tolkats och tillämpats fler gånger än 

någon annan artikel i de mål som prövats av Europadomstolen.87 Den första punkten i artikel 

6 är tillämplig på förfaranden som gäller prövning av civila rättigheter och skyldigheter samt 

anklagelse för brott. Den rena skatteprocessen faller vanligtvis utanför artikel 6.1 då den inte 

anses behandla civila rättigheter och skyldigheter i konventionens mening men i de fall som 

sanktioner i form av t.ex. skattetillägg är inblandade i beskattningen blir artikel 6.1 tillämplig 

avseende dessa.88 Skattetilläggets relation till artikel 6 har åtskilliga gånger varit uppe till 

prövning och genom omfattande praxis har det klarlagts att skattetillägget är ett brott i 

                                                 
87 Danelius, 2012, s. 146. 
88 Axén Linderl & Leidhammar, 2005, s. 15, Danelius, 2012, s. 159-160. 
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konventionens mening.89 Det svenska skattetilläggets relation till artikel 6 behandlas nedan i 

avsnitt 4.1.  

 
3.3.4 Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet - Dubbelbestraffningsförbud 

Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen (TP7) är den artikel som tar upp 

principen om ne bis in idem, dubbelbestraffningsförbudet.  

I svensk översättning lyder denna artikel: 

Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger 

1. 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 i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat. 

 
2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder för att målet tas upp på nytt i enlighet 

med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det föreligger bevis om nya eller 

nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, vilket 

kan ha påverkat utgången i målet. 

 
3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen.  

 
Artikel 4 i TP7 utgör ett komplement till rättighetsstadgandet i artikel 6 om rättvis rättegång 

och ger alltså ett skydd mot att åtalas eller dömas två gånger för samma brott. Det krävs dock 

att den första domen har vunnit laga kraft för att skyddet ska bli tillämpligt. Det finns vissa 

undantag från huvudregeln, vilka återfinns i artikelns andra punkt, som möjliggör för att ett 

avgjort mål kan prövas på nytt. Undantagen gäller då utgången av målet kan komma att 

påverkas av att det kommit fram nya omständigheter eller då utgången av tidigare dömt mål 

har påverkats av ett rättegångsfel av allvarlig art. Innebörden av detta blir att det inte finns 

något hinder mot resning eller att en dom undanröjs pga. domvilla om sådan möjlighet ges 

enligt nationell rätt.90 Artikel 15 i Europakonventionen behandlar i vilka situationer det är 

godtagbart för en nation att avvika från sina åtaganden och skyldigheter mot 

Europakonventionen. Det kan röra sig om krig eller någon annan form av nödlägessituation 

som drabbat en nation och hotar dess existens.91 Den tredje punkten i artikel 4 i TP7 

föreskriver att avvikelse, s.k. derogation, inte får ske med stöd av artikel 15. 

 

                                                 
89 Danelius, 2012, s. 167. 
90 Danelius, 2012, s. 612. 
91 Danelius, 2012, s. 45. 
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En avgörande fråga för tillämpligheten av artikel 4 i TP7 är om ett senare förfarande avser 

samma ”brott” som det tidigare förfarandet. Frågan har utvecklats i praxis och behandlas 

närmare nedan i avsnitt 4.2. 

 
3.3.5 Tolkningsprinciper vid tillämpning av Europakonventionen 

Europakonventionen är formulerad på ett allmänt sätt som inte alltför sällan blir utsatt för 

olika varianter av tolkningar. Härav har det utvecklats tolkningsprinciper som kan tillämpas 

då konventionens innebörd ska uttydas. Generellt gäller dock att vid tolkning av 

Europakonventionen ska bestämmelserna, i enlighet med Wienkonventionens 31 artikel, läsas 

i sitt sammanhang och utifrån sitt syfte. Konventionen ska tolkas så att konflikt ej uppstår 

mellan de olika bestämmelserna och med hänsyn till att konventionens innebörd ur ett 

helhetsperspektiv ska framstå som rimlig.92 Tolkningen av artiklarna i Europakonventionen 

kan förändras över tiden eftersom den enligt Europadomstolens praxis ska göras med hänsyn 

till samhällsutvecklingen och konventionsstaternas utveckling av rättsuppfattningen, så kallad 

dynamisk tolkning.93 

 

Eftersom Sverige har inkorporerat Europakonventionen gäller för vår del i förhållande till 

konventionen den allmänna tolkningsprincipen om föredragskonform tolkning, dvs. att våra 

författningar så långt som möjligt ska tolkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med 

konventionen.94 

 

Nedan behandlas några av de tolkningsprinciper som utvecklats och som bedöms ha relevans 

för de rättsfall som berörs i senare avsnitt. 

 
3.3.5.1 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är en av de viktigaste principerna och ska enligt Europadomstolens 

praxis anses genomsyra hela Europakonventionen. Att en åtgärd är proportionell innebär att 

den står i rimlig proportion till det intresse som den avser att skydda.95 Är åtgärden så 

långtgående att de inte bedöms stå i rimlig proportion till skyddsintresset så kan ett 

konventionsbrott föreligga.96  

 

                                                 
92 Danelius, 2012, s. 50. 
93 Axén Linderl & Leidhammar, 2005, s. 13. 
94 Almgren & Leidhammar, 2006, s. 25. 
95 Axén Linderl & Leidhammar, 2005, s. 19. 
96 Danelius, 2012, s. 53. 
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I samband med att skattetilläggsreglerna sågs över 2003 så diskuterades det om bristen på 

flexibilitet vid beräkning av skattetillägg stod i strid med proportionalitetsprincipen i 

Europakonventionen. För att harmonisera den svenska rätten med Europakonventionen 

infördes därför en möjlighet att inte bara medge hel befrielse från skattetillägg utan även att 

delvis nedsättning till hälften eller en fjärdedel skulle kunna ske.97 Man instiftade även en 

befrielsegrund om uttag av avgift befanns oskälig pga. att avgiften inte stod i rimlig 

proportion till felaktigheten eller försummelsen.98 

  

3.3.5.2 Autonom tolkning 

Att Europakonventionen ges en autonom tolkning betyder att dess innehåll ska ges samma 

materiella innebörd i alla stater som tillämpar den. Staterna får alltså inte tolka artiklarna efter 

den rättsliga klassificering som de själva byggt upp i respektive land. Anledningen till detta är 

att Europakonventionen ska tillhandahålla en form av minimistandard för vad som kan 

intolkas i de olika begreppen så att tillämpningen blir rättvis och likvärdig i alla 

konventionsstater.99 

 

3.3.5.3 Margin of appreciation 

Margin of appreciation är en princip som innebär att medlemsstaterna förbehålls en viss 

bedömningsmarginal eftersom de ofta kan ha bättre kännedom om nationella regler och 

därmed ett bättre underlag för att bedöma frågor som rör tillämpning av nationell rätt. När det 

gäller överklaganden som rör bedömningen av en nationell regel eller att bevisningen i ett mål 

bedömts på ett felaktigt sätt kan Europadomstolen därför välja att inte pröva dessa frågor med 

hänvisning till ärendet redan behandlats grundligt på det nationella planet. Europadomstolen 

förbehåller sig dock rätten att ingripa om konventionens krav kränkts genom att nationella 

avgöranden varit ofullkomliga eller oriktiga.100 

 

Hur stor marginal som medlemsstaterna får för sina bedömningar kan dock variera beroende 

på vilket intresse som ska skyddas. Frågor som rör allmän moral eller är av ett vitalt intresse 

för nationen, t.ex. statssäkerhet, är exempel på områden där Europadomstolen sällan ställer 

sig i vägen för den nationella bedömningen.101  

                                                 
97 Prop. 2002/03:106 s. 84, 140,147. 
98 Prop. 2002/03:106, s. 140, 144-145. 
99 Danelius, 2012, s. 51. 
100 Danelius, 2012, s. 51-52. 
101 Danelius, 2012, s. 52. 
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3.3.6 Inadmissible 

När Europadomstolen påbörjar en prövning av ett mål ska de först avgöra huruvida det 

föreligger hinder för att i sak pröva frågan. Att ett mål förklaras ”inadmissible” betyder alltså 

att målet avvisas innan sakprövning skett. Frågan om admissibility kan t.ex. väckas när det 

ifrågasätts huruvida man i ett mål uttömt alla inhemska rättsmedel innan frågan tas upp i 

Europadomstolen eftersom frågan annars med hänvisning till artikel 35:1 och 35:4 i 

konventionen ska avvisas.102  

 

Ett mål kan också avvisas enligt artikel 35:3 i konventionen om frågan som ligger för 

prövning framstår som oförenligt med konventionens bestämmelser. Det kan t.ex. avse 

situationer där den kränkning som åberopas i klagomålet inte innefattas av de rättigheter som 

skyddas av konventionen eller ett klagomål som riktats mot en enskild person istället för en 

konventionsstat. 103 

 

Exempel på mål mot Sverige som av Europadomstolen förklarats vara inadmissible är 

Rosenquist mot Sverige, Carlberg mot Sverige samt Nilsson mot Sverige.104  

 
 

                                                 
102 Danelius, 2012, s. 28. 
103 Danelius, 2012, s. 30-31. 
104 Domarna refereras i avsnitten 4.2.2.4 (Rosenquist), 4.2.3.1 (Nilsson) och 4.2.4.2.1 (Carlberg) i uppsatsen. 
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4 UTVECKLINGEN GENOM PRAXIS 
 

Både svenska rättsfall och domar från Europadomstolen har haft påverkan på hur man 

bedömt skattetilläggets förenlighet med rättighetsprinciperna i artikel 6 och 

dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. Detta avsnitt ska titta närmare på hur 

utveckling i praxis framskridit genom åren fram till det läge som gäller idag. 

 

4.1 Frågan om skattetillägg utgör ett ”brott” enligt artikel 6 i 
Europakonventionen 

På grund av Europakonventionens allmänna formulering har det varit upp till praxis att 

klargöra vad som ska falla in under konventionens skydd och vad som hamnar utanför. 

Frågan kring om artikel 6 i konventionen är tillämplig på skattetillägg har varit omdebatterad 

och fokus har till stor del legat på om en påförd sanktionsavgift utgör ett ”brott” i 

konventionens mening eller inte.105 Det har under årens gång skapats en omfattande praxis 

gällande vad som innefattas i begreppet ”anklagelse för brott” i artikel 6.106 

 

Traditionellt sett ses skattetillägget i Sverige som en sanktionsavgift, vilket är skiljt från vad 

som enligt straffrätten definieras som ett brott. Orden brott och straff har dock en egen 

betydelse i Europakonventionen som skiljer sig från nationella tolkningar av begreppen.107 

Begreppet ”anklagelse för brott” är autonomt, vilket innebär att det ska tolkas oberoende av 

vilken innebörd det ges i nationella rättsystem.108 Att vad som anses utgöra ett brott i 

Europakonventionens mening är mer extensivt än i svensk rätt faller sig därför naturligt. 

 

I SOU 1996:116 hade skattekontrollutredningen undersökt huruvida uttag av skattetillägg 

kunde anses utgöra en anklagelse om brott enligt Europakonventionens sjätte artikel. För att 

se vilka typer av disciplinära förfaranden som omfattades av artikel 6 använde 

Europadomstolen vid denna tid ofta sig av de s.k. Engelkriterierna (gärningens klassificering i 

nationell rätt, gärningens art och straffets natur och svårighetsgrad).109  

Skattekontrollutredningen kom fram till att det svenska systemet inte innefattades av 

Europakonventionens artikel 6. Avgörande för denna slutsats var en jämförelse med det 

                                                 
105 Axen Linderl & Leidhammar, 2005, s. 16. 
106 Danelius, 2012, s. 149 
107 Nilsson & Lundberg, 2010, s. 129-130. 
108 Danelius, 2012, s. 164. 
109 Danelius, 2012, s. 164, Kriterierna härstammar av målet Engel m.fl. mot Nederländerna, 8 juni 1976, (mål nr 

5100/71;5101/71;5102/71;5354/72;5370/72). 
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franska skattetilläggssystemet i det s.k. Bendenounfallet110 som hade funnits utgöra ett brott 

enligt konventionen. Skattekontrollutredningen ansåg dock att det svenska 

skattetilläggssystemet i flera betydelsefulla avseenden, exempelvis avsaknad av subjektiva 

rekvisit och att frihetsberövande ej kan utdömas som påföljd, skiljde sig från det franska och 

att det mesta därför talade för att det svenska systemet föll utanför artikel 6.111 Den praxis 

som följde från Europadomstolen och även svensk rättsutveckling tvingade dock Sverige att 

ändra inställning i denna fråga.  

 

4.1.1 NJA 2000 s. 622 

NJA 2000 s. 622 handlar inte om tillämpligheten av artikel 6 i Europakonventionen på 

svenska skattetillägg i första hand utan rör först och främst dubbelbestraffning. Närmare 

bestämt behandlade målet frågan om en person som påförts skattetillägg även kan dömas för 

skattebedrägeri utan att det står i strid med artikel 4 i TP7. Även om rättsfallet inte är inriktat 

på relationen mellan de svenska skattetilläggen och artikel 6 i konventionen så uttalade sig 

ändå HD om att starka skäl talade för att artikeln är tillämpbar på det svenska förfarandet. 

Föredraganden Alander gick ett steg längre i sitt förslag till domslut och uttalade angående 

artikel 6 att de svenska skattetilläggsreglerna har ett klart repressivt syfte och en generell 

räckvidd och att de därför, oaktat den klassificering som görs av reglerna i svensk rätt, måste 

bedömas utgöra ett straff i den mening som avses i Europakonventionens sjätte artikel. 

Rättsfallet behandlas närmare nedan under avsnitt 4.2. 

 

4.1.2 RÅ 2000 ref. 66 I och II 

I RÅ 2000 ref. 66 I och II prövade Högsta förvaltningsdomstolen om artikel 6 i 

Europakonventionen var tillämplig på det svenska skattetilläggssystemet. RÅ 2000 ref. 66 I 

gällde en av Riksskatteverket (RSV) ifrågasatt avsättning till internvinstkonto som gjorts av 

AB Volvo och som resulterat i att bolaget påförts skattetillägg av RSV. I HFD framförde AB 

Volvo att det svenska skattetilläggsförfarandet stod i strid med artikel 6 i Europakonventionen 

eftersom skattetillägg kunde påföras utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet. RSV:s 

inställning var att de svenska skattetilläggsreglerna inte träffades av Europakonventionens 

bestämmelser men att, om så ändå skulle vara fallet, det ändå inte förelåg grund för att 

undanröja det uttagna skattetillägget. HFD tog i sin bedömning ledning av domar från 

Europadomstolen, de kriterier som därigenom utvecklats för bedömning av vad som utgör ett 

                                                 
110 Bendenoun mot Frankrike, 24 februari 1994, (mål nr 12547/86). 
111 SOU 1996:116 s. 117-119. 
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brott i konventionens mening och skattetilläggets förankring i svensk rätt. HFD konstaterade, 

vid en samlad bedömning, att artikel 6 är tillämplig på de svenska skattetilläggen men att det i 

förevarande mål inte kunde anses att artikel 6 blivit kränkt. 

 

4.1.3 Janosevic, Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige 

Europadomstolen meddelade den 23 juli 2002 domar i tre mål mot Sverige som rörde det 

svenska skattetilläggets förenlighet med Europakonventionen. Målen var Janosevic mot 

Sverige, Västberga Taxi AB mot Sverige och Vulic mot Sverige.112 Samtliga tre mål rörde 

taxiverksamhet varav Janosevic bedrev taxiverksamhet som enskild näringsidkare och Vulic 

var ägare till Västberga Taxi AB. Målen behandlade i stort sett samma frågeställningar och i 

samtliga fall hade upptaxering skett och stora skattetillägg påförts de skattskyldiga. De 

skattskyldiga hade i sina respektive mål ansökt om anstånd med att betala den skatt och det 

skattetillägg som de påförts vilket nekats av Skattemyndigheten (SKM).  

 

Europadomstolen kom i sin prövning fram till att skattetillägg i svensk rätt visserligen 

klassificerades som en administrativ sanktion och inte som ett straff men att det ändå fanns 

likheter mellan hur skattetillägg och straff påfördes som gjorde att man i vissa situationer 

kunde jämställa förfarandena. Domstolen sa att de skattetilläggsregler som tillämpas i Sverige 

är utformade på ett generellt sett samt att de har ett avskräckande och bestraffande syfte och 

nämnde även hur skattetilläggsreglerna ersatt ett tidigare straffrättsligt system. Sammantaget 

fann Europadomstolen att de svenska skattetilläggen föll in under artikel 6 i konventionen.  

 

Frågan om dubbelbestraffning enligt artikel 4 i TP7 förelåg i fallet hade också hänskjutits till 

Europadomstolen men denna del av målet avvisades på formella grunder. Nämnas bör även 

att de handläggningstider som hade förekommit i målen i de svenska domstolarna samt hos 

SKM befanns stå i strid med konventionens regler om rätt till domstolsprövning inom rimlig 

tid och som en följd av detta ändrade Sverige sina anståndsregler samt införde en 

befrielsegrund från skattetillägg i 5 kap 14 § TL om oskäligt lång tid förflutit från dess att 

SKM upptäckt en felaktighet till dess att myndigheten agerat i ärendet.   

 

Domarna från Europadomstolen resulterade, som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.4. i att 

skattetilläggsreglerna reformerades år 2003. Att det numera klart framgick att artikel 6.1 i 

                                                 
112 Janosevic mot Sverige, 23 juli 2002, (mål nr 34619/97), Västeberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, 23 juli 

2002, (mål nr 36985/97). 
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Europakonventionen var tillämplig på skattetillägg och utgjorde en anklagelse om brott 

fastslogs även av HD i NJA 2004 s. 510 I och II som refereras nedan i avsnitt 4.2.2.3. 

 

4.2 Dubbelbestraffningsförbudet i Artikel 4 i TP7 och skattetillägget 

Artikel 4 i TP7 säger att ingen får lagföras eller straffas på nytt för ett brott för vilket han 

redan blivit slutligt frikänd eller dömd. Enligt kommentarerna till Europakonventionen så 

gäller skyddet bara för straffrättsliga förfaranden. Det finns inget som hindrar att den som 

dömts för brott också drabbas av en disciplinär påföljd avseende samma gärning.113 För att 

veta när artikeln kränkts är det därför av hög vikt att veta vad som utgör ”en anklagelse för 

brott” i Europakonventionens mening och vad som utgör samma ”brott” som ett tidigare 

förfarande. Flera brott kan ju rymmas inom en och samma gärning. Det har fallit på 

Europadomstolens lott att klargöra hur artikeln ska tolkas och vad som ska vara avgörande för 

om det handlar om ett brott eller inte. 

 

4.2.1 Samma eller olika ”brott” 

De tidigaste målen som togs upp till prövning av Europadomstolen gällande tillämpningen av 

artikel 4 i TP7 handlade om att klargöra vad som utgjorde samma ”brott” och när det istället 

rörde sig om olika brott. Den praxis som utvecklats av Europadomstolen har dock inte alltid 

varit stringent utan vissa rättsfall talar emot varandra. 

 
4.2.1.1 Gradinger mot Österrike 

Målet Gradinger mot Österrike114 var det första där Europadomstolen tog ställning till vad 

som utgör samma brott. Målet handlade om att Gradinger, som vållat en annan persons död då 

han kört sin bil under alkoholpåverkan, först dömts i domstol för vållande till annans död och 

sedan påförts ett bötesstraff av en förvaltningsmyndighet för att ha kört rattfull. 

Europadomstolen lade i sin bedömning en avgörande vikt vid att det i fallet var samma 

gärning, dvs. att ha framfört en bil under alkoholpåverkan, som låg till grund för de båda 

påföljderna och ansåg därför att det rörde sig om en kränkning av artikel 4 i TP7. 

 

4.2.1.2 Oliveira mot Schweiz 

I målet Oliveira mot Schweiz115 kom Europadomstolen till motsatt slutsats än i Gradinger när 

det gällde om dubbelbestraffning förelåg. Även i detta fall rörde det sig om en trafikolycka 

                                                 
113 Danelius, 2012, s. 613. 
114 Gradinger mot Österrike, 23 oktober 1995, (mål nr 15963/90). 
115 Oliveira mot Schweiz, 30 juli 1998, (mål nr 84/1997/868/1080). 
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där Oliveira vid framförande av sin bil skadat en annan person, dock utan inblandning av 

alkohol. Istället hänförde sig olyckan till att Oliveira körde i en hastighet som inte tog hänsyn 

till att körbanan var täckt av is och snö. Hon dömdes därför av en polisdomare (police 

magistrate) till bötesstraff för att ha misslyckats med att kontrollera sin bil, då hon inte 

anpassat farten efter väglaget. Senare utfärdades även ett straffbeslut från åklagarmyndigheten 

där Oliveira ålades böter för att hon av vårdslöshet tillfogat fysisk skada på en annan person. 

Europadomstolen sa att detta var ett typiskt exempel på när en gärning leder till flera olika 

brott (idealkonkurrens), i detta fall misslyckandet med att kontrollera bilen och vållande till 

kroppsskada pga. vårdslöshet. Vidare sa domstolen att det grövre brottet vanligtvis absorberar 

det lindrigare, vilket även hände i detta fall där bötesstraffet från polisdomaren togs bort. 

Slutsatsen blev att en kränkning av artikel 4 i TP7 inte förelåg eftersom det inte handlade om 

samma ”brott”. 

 
4.2.1.3 Ponsetti & Chesnel mot Frankrike 

Ponsetti och Chesnel mot Frankrike116 handlade om ifall åtal för skattebedrägeri och 

påförande av skattetillägg utgjorde dubbelbestraffning. Herrarna Chesnel och Ponsetti hade 

under flera år underlåtit att lämna in moms- respektive självdeklaration och för detta påfördes 

de av skatteförvaltningen skattetillägg och dömdes sedermera för skattebedrägeri av domstol. 

Europadomstolen fann i sin bedömning av målet att det skulle avvisas eftersom artikel 4 i TP7 

inte var tillämplig då det inte kunde anses handla om samma ”brott”. Avgörande för 

bedömningen av skillnaden mellan förfarandena var att det för skattebedrägeri krävdes uppsåt 

eller oaktsamhet, vilket inte var ett kriterie för att påföra skattetillägg. Målet förklarades 

därmed inadmissible.  

 

4.2.1.4 NJA 2000 s. 622 

Bakgrunden i målet var att den skattskyldige (Ingvar N) utelämnat uppgifter samt lämnat 

oriktiga uppgifter till underlag för taxeringen och till följd av detta påförts skattetillägg. Han 

dömdes sedan av TR:n för bokföringsbrott, skattebedrägeri samt grovt skattebedrägeri till 

fängelse i 1 år. HD tog upp frågan om det förelåg hinder mot att döma Ingvar N för 

skattebedrägeri efter att han påförts skattetillägg. HD konstaterade att för att artikel 4 i TP7 

skulle vara tillämplig på de svenska skattetilläggen så var det till att börja med en 

förutsättning att skattetilläggen ansågs falla in under artikel 6 i Europakonventionen. Starka 

skäl talade dock för att så var fallet. Detta kunde ändå inte med automatik anses medföra att 

                                                 
116 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, 14 september 1999, (mål nr 36855/97 och 41731/98) (inadmissible). 
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ett påfört skattetillägg fick rättskraft i förhållande till en brottsmålsdom i Sverige. HD menade 

att ordalydelsen i artikel 4 i TP7 talade emot att bestämmelsen skulle tolkas autonomt och 

därför endast tillskrev rättskraft till avgöranden som enligt den nationella rättsordningen var 

att beteckna som ett straffrättsligt förfarande. Eftersom skattetillägg enligt svensk tradition ses 

som en administrativ avgift borde det därför krävas ”klart stöd” för att med hänvisning till 

Europakonventionen underkänna den svenska modellen, något som inte stod att finna i 

Europadomstolens praxis. 

 

Vidare menade domstolen att Europadomstolens praxis talade för att hinder inte förelåg mot 

att för samma gärning väcka åtal för flera olika brott. HD hänvisade till att man i målet 

Ponsetti och Chesnel mot Frankrike funnit att rekvisitet uppsåt, som krävdes för 

skattebedrägeri men inte för skattetillägg, varit nog för att det skulle anses utgöra olika brott 

och att det dubbla förfarandet därmed inte skulle utgöra en kränkning av artikel 4 i TP7. I 

förevarande fall borde därför det faktum att det i Sverige krävs uppsåt för skattebedrägeri men 

inte för skattetillägg vara tillräcklig grund för att det ska anses handla om olika brott i 

konventionens mening. Därmed bedömde domstolen att det inte förelåg något hinder mot att 

döma för skattebedrägeri efter att skattetillägg påförts. 

 

4.2.2 Samma väsentliga element och uppsåt 

Europadomstolen konstaterade att dess praxis gällande vad som skulle anses utgöra samma 

”brott” och därmed innefattas av artikel 4 i TP7 kunde uppfattas som motstridig varför 

domstolen valde att utveckla sitt resonemang i rättsfallet Franz Fischer mot Österrike.117 

Domstolen uttalade här samt i de efterföljande domarna W.F. mot Österrike och Sailer mot 

Österrike118 att i de fall där samma gärning låg till grund för olika brott så skulle man se till 

om brotten hade ”samma väsentliga element”. Domstolens resonemang utvecklas nedan. 

 

4.2.2.1 Franz Fischer mot Österrike 

Bakgrunden i målet Franz Fischer mot Österrike119 påminde om målen Gradinger och 

Oliveira såtillvida att Fischer varit inblandad i en trafikolycka där han allvarligt skadat en 

annan person medan han kört sin bil under alkoholpåverkan. Gärningen resulterade i att 

Fischer av en administrativ myndighet ålades ett bötesstraff pga. att han kört berusad. Han 

                                                 
117 Se domstolens resonemang i Franz Fischer mot Österrike p. 23. 
118 W.F. mot Österrike, 30 maj 2002, (mål nr 38275/97) och Sailer mot Österrike, 6 juni 2002, (mål nr 

38237/97). 
119 Franz Fischer mot Österrike, 29 maj 2001, (mål nr 37950/97). 
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dömdes sedan av domstol till fängelse för vållande till annans död där det angavs som ett skäl 

för straffskärpning att Fischer varit onykter vid olyckstillfället. Fischer klagade till 

Europadomstolen som till att börja med konstaterade att dess tidigare praxis på området 

kunde uppfattas som motstridig och att det därför var på sin plats att reda ut vilka faktorer 

som skulle ha betydelse för om dubbelbestraffning förelåg eller inte.  

 

Domstolen tog i sitt resonemang upp att uttrycket ”samma brott” inte förekommer i artikel 4 i 

TP7 utan att betoningen snarare låg på att ingen får lagföras eller straffas ”på nytt” för ett 

brott som denne redan dömts eller frikänts för. I sin bedömning borde domstolen därför inte 

begränsa sig till att endast se till om det dömts för ”samma brott” eftersom olika ”brott” vid 

en närmare undersökning till stor del kunde anses innehålla liknande avgörande element. 

Istället bör domstolen undersöka om två påföljder som påförs efter varandra till följd av en 

gärning utgörs av samma väsentliga element. Domstolen ansåg att detta argument stöttades av 

resonemanget i målet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike där domstolen vid sin bedömning 

tagit hänsyn till hur de väsentliga elementen i ”brotten” skiljde dem åt. 

 

Avseende målet Franz Fischer fann domstolen att det faktum att Fischer varit berusad haft en 

betydande inverkan för båda straffen och att de därför baserades på ”samma väsentliga 

element”. En kränkning av dubbelbestraffningsförbudet hade därför skett. 

 

4.2.2.2 RÅ 2002 ref. 79 

En liknande slutsats som i NJA 2000 s. 622 kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i 

målet RÅ 2002 ref. 79 där en skattskyldig påförts skattetillägg och dömts för skattebedrägeri 

avseende samma oriktiga uppgift. Även här befanns skillnaden i kravet på uppsåt vara grund 

för att bedöma de olika påföljderna som olika brott i Europakonventionens mening. HFD tog i 

sin motivering upp Europadomstolens praxis om samma väsentliga element och uttalade att 

uppsåtet för skattebedrägeri men inte för skattetillägg utgör ett väsentligt rekvisit och att det 

därför bör bedömas som två olika brott.  

 
4.2.2.3 NJA 2004 s. 510 I och II 

Den ståndpunkt som HD intagit i NJA 2000 s. 622 om att artikel 4 i TP7 inte skulle tolkas 

autonomt kom att omvärderas i och med NJA 2004 s. 510 I och II. Målen handlade om L.S. 

och L.V. som i respektive fall påförts skattetillägg för att ha lämnat oriktig uppgift gällande 

redovisning av värdepapper. De oriktiga uppgifterna låg även till grund för åtal om vårdslös 
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skatteuppgift. Eftersom skattetillägg redan påförts i båda målen hade HD att ta ställning till 

om det förelåg hinder med anledning av principen om ne bis in idem att pröva åtalet om 

vårdslös skatteuppgift.  

 

I sina domskäl angav HD att det av Europadomstolens praxis numera klart framgick att artikel 

6.1 i Europakonventionen var tillämplig på skattetillägg och att det utgjorde en anklagelse om 

brott. Vidare uppgav HD att Europadomstolen nu slagit fast att vad som betecknas som 

”straff” ska ha samma betydelse inom konventionen och att artikel 4 i TP7 därmed gäller för 

beslut om skattetillägg, oavsett om det fattats före eller efter en brottmålsdom. I förevarande 

fall utgjorde dock inte principen om ne bis in idem något hinder eftersom besluten om 

skattetillägg ännu ej vunnit laga kraft. 

 
4.2.2.4 Rosenquist mot Sverige 

Bakgrunden i fallet Rosenquist mot Sverige120var att Rosenquist efter skönstaxering påförts 

skattetillägg samt dömts för grovt skattebedrägeri avseende samma oriktiga uppgift. 

Rosenquist klagade till Europadomstolen och framförde att Sverige genom sitt dubbla 

förfarande brutit mot dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. Enligt domstolens 

resonemang var det av avgörande vikt att undersöka om de två ”brotten” utgjordes av samma 

väsentliga element. Domstolen noterade att uppsåt eller grov oaktsamhet var en förutsättning 

för att döma för skattebedrägeri men inte för att påföra skattetillägg. Uppsåt eller grov 

oaktsamhet måste därför anses utgöra ett väsentligt villkor för påförande av straffrättsligt 

ansvar. Det straffrättsliga ansvaret bedömdes inte bara ha ett avskräckande utan också ett 

bestraffande syfte. Skattetillägget däremot hade enligt Europadomstolen syftet att tillgodose 

att de skattskyldiga uppfyllde sin skyldighet att lämna in de uppgifter och det material som 

fordras för att kunna fastställa en årlig taxering. Domstolen menade att skattetillägget utgjorde 

en standardiserad och generell sanktion som påfördes utan hänsyn till subjektiva rekvisit och 

att det därför skiljde sig i sina väsentliga element från brottet skattebedrägeri. Slutsatsen 

kunde därför dras att det rörde sig om två helt skiljda brott och att ingen kränkning av artikel 

4 i TP7 förelåg. 

 

4.2.3 Identiska fakta eller fakta som är i huvudsak desamma 

Den linje som Europadomstolen genom sin dom i Rosenquist mot Sverige slagit in på 

fortsattes att tillämpas i Sverige under åren som följde (se bland annat NJA 2005 s. 856). 

                                                 
120 Rosenquist mot Sverige, 14 september 2004 (mål nr 60619/00, Inadmissible). 
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Skillnaden i krav på subjekt rekvisit för skattebrott men inte för skattetillägg ansågs utgöra ett 

sådant väsentligt element som medförde att de måste anses vara olika brott i 

Europakonventionens mening. Kritiska röster höjdes dock mot denna tolkning eftersom 

omständigheterna som låg till grund för påföljderna var de samma och skillnaden endast låg i 

förekomsten eller avsaknaden av ett rekvisit.  

 

4.2.3.1 Carlberg mot Sverige 

Det dröjde heller inte länge innan Europadomstolen, i ett fall gällande Sverige, kom med en 

ny bedömning av dubbelbestraffningsproblematiken. I fallet Carlberg mot Sverige121 hade 

oredovisade inkomster från taxinäring medfört att Carlberg påförts skattetillägg och dömts för 

bokföringsbrott. Carlberg vände sig till Europadomstolen där han bland annat åberopade att 

han blivit utsatt för dubbelbestraffning vilket gick emot principen om ne bis in idem i artikel 4 

i TP7. Europadomstolen fann att de subjektiva element som innefattas av ett bokföringsbrott, i 

form av uppsåt eller oaktsamhet, är en del av den rättsliga definitionen av brottet. Domstolen 

fann vidare att de subjektiva elementen i sig inte kunde anses utgöra en nog stark anledning 

att skilja brottet från skattetillägg vid en bedömning enligt artikel 4 i TP7, speciellt eftersom 

frågan om uppsåt eller oaktsamhet inte ens berörts vid påförande av skattetillägg. Domstolen 

ansåg dock att andra faktorer skiljde bokföringsbrottet och skattetillägget åt, varför 

dubbelbestraffning inte bedömdes föreligga i detta fall. 

 

4.2.3.2 Sergei Zolotukhin mot Ryssland 

Den 10 februari 2009 sammanträdde Europadomstolen i stor kammare för att avgöra målet 

Zolotukhin mot Ryssland122. Avgöranden som avgjorts i stor kammare, s.k. Grand Chamber, 

får ofta anses ha ett extra högt prejudikatvärde.123  

 

Bakgrunden i målet var att Zolotukhin tagit med sin flickvän in på ett militärt område och 

därför förts till en polisstation för utfrågning. Han var berusad samt uppträdde otrevligt och 

hotfullt mot flera tjänstemän och poliser på polisstationen. Till följd av hans ordningsstörande 

beteende så påfördes Zolotukhin dels en administrativ avgift som verkställdes genom tre 

dagar i arrest samt åtalades avseende samma handlingar för brott mot artikel 213 i ”The 

Criminal Code”. Artikel 213 behandlar brott mot samhällsordningen, hotfullt uppträdande 

                                                 
121 Carlberg mot Sverige, 27 januari 2009, (mål nr 9631/04, Inadmissible). 
122 Zolotukhin mot Ryssland, 10 februari 2009, (mål nr 14939/03). 
123 Danelius, 2012, s. 22. 
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samt hot om våld eller skadegörelse mot andra. Huvudfrågan för Europadomstolen kom att bli 

om den administrativa påföljden, som ålagts enligt artikel 158, och åtalet för brott mot artikel 

213 i The Criminal Code utgjorde ”samma sak” i Europakonventionens mening. 

 

Efter en omsorgsfull jämförelse med internationell lag och praxis gällande principen om ne 

bis in idem gick Europadomstolen in på frågan om artikel 4 i TP7 kränkts i förevarande fall. 

Europadomstolen kom fram till att den administrativa påföljd som påförts enligt art 158 

utgjorde ett straff i den mening som avses i artikel 4 i TP7. Sen bedömde domstolen frågan 

om huruvida åtalet för brott mot artikel 213 avsåg ”samma brott”. Här valde Europadomstolen 

att först gå igenom och kommentera sin egen motstridiga rättspraxis i frågan för att sen 

komma fram till att den osäkerhet om rättsläget som rådde inte var acceptabel.  Detta behövde 

därför korrigeras genom en harmonisering gällande bedömningen av vad som ska utgöra 

”samma brott”, dvs. idem-elementet i principen om ne bis in idem. Vidare ansåg domstolen 

att tolkning av ordet brott i artikel 4 i TP7 inte borde vara restriktiv utan att tolkning borde ske 

på ett sådant sätt att konventionen gavs en praktisk och effektiv tillämpning. Konventionen 

borde ses som ett levande instrument där dagens rådande läge influerade dess tolkning. 

 

Europadomstolen gjorde även ett intressant uttalande med tanke på det svenska 

förhållningssättet till dubbelbestraffning om uppsåt som avgörande skiljefaktor. Domstolen sa 

att det förhållningssätt som riktade in sig på att brott skulle skiljas åt pga. sin rättsliga 

kvalificering var alltför restriktivt och att ett sådant förhållningssätt riskerade att underminera 

rättssäkerhetsgarantierna i artikel 4 i TP7.  

 

Slutsatsen som domstolen kom fram till efter att ha gått igenom rådande rättsläge var att 

artikel 4 i TP7 skulle anses förbjuda dubbelbestraffning genom brott som härrörde från 

identiska omständigheter eller fakta som är i huvudsak desamma. Domstolen skulle i sin 

undersökning av om identiska eller huvudsakligen samma fakta förelåg koncentrera sig på de 

konkreta faktiska omständigheter som utgjorde grunden för åtalet/påföljden. 

 

Europadomstolen tillämpade sedan sitt nya synsätt om ”identiska fakta eller fakta som är i 

huvudsak desamma” på det aktuella fallet. Domstolen kom fram till att samma faktiska 

omständigheter låg till grund för den administrativa åtgärden och åtalet enligt artikel 213 i 

The Criminal Code och att artikel 4 i TP7 därför kränkts i förevarande fall. 
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4.2.3.3 Ruotsalainen mot Finland, Maresti mot Kroatien och Tsonyo Tsonev 
mot Bulgarien 

Den nya linje som Europadomstolen banade väg för i Zolotukhin befästes av domstolen i 

Ruotsalainen mot Finland124. Rättsfallet handlade om att Ruotsalainen under en trafikkontroll 

blev påkommen med att köra med lägre skattat drivmedel än diesel i sin lastbil. Ruotsalainen 

ansågs genom sitt handlande ha begått ringa skattebedrägeri och till följd av detta utfärdades 

ett strafföreläggande som, efter att Ruotsalainen erkänt att han själv tankat sin bil och därmed 

ansågs ha uppsåt, resulterade i böter. En separat process inleddes härefter där Ruotsalainen 

påfördes bränsleavgift av fordonsförvaltningscentralen pga. att han kört sin bil på ett lägre 

skattat bränsle utan att anmäla detta.  

 

Ruotsalainen tog ärendet till Europadomstolen och klagade där över att han blivit utsatt för 

dubbelbestraffning i strid med förbudet i artikel 4 i TP7. Med hjälp av Engel-kriterierna kom 

Europadomstolen fram till att båda förfarandena som Ruotsalainen utsatts för utgjorde brott i 

Europakonventionens mening. Gällande frågan om dubbelbestraffning repeterade domstolen 

vad som sagts i Zolotukhin-målet beträffande att frågan skulle avgöras utifrån om identiska 

eller i huvudsak samma fakta låg till grund för de båda förfarandena. Domstolen fann, trots att 

strafföreläggandet till skillnad från bränsleavgiften hade krävt uppsåt, att omständigheterna i 

de båda förfarandena inte skiljde sig åt nämnvärt. Eftersom båda förfarandena baserats på 

fakta som i all väsentlighet var de samma så hade artikel 4 i TP7 kränkts.   

 

Europadomstolen gjorde samma bedömning av rättsläget i rättsfallen Maresti mot Kroatien 125 

och Tsonyo Tsonev mot Bulgarien126. 

 

4.2.4 Sveriges förhållning till den nya linjen 

Den nya linje som Europadomstolen slagit in på gjorde att även Sverige blev tvungen att 

revidera sitt förhållningssätt till dubbelbestraffning. Att ha uppsåt som skiljekriterium för att 

skattetillägg och skattebrott skulle anses som olika brott fungerade inte längre med den nya 

praxis som presenterats. Det kan ju tyckas nära till hands att tro att de svenska domstolarna nu 

skulle underkänna det svenska systemet med dubbla förfaranden men som det kom att visa sig 

i rättsfallen från Högsta förvaltningsdomstolen 2009 och Högsta Domstolen 2010 så valdes en 

annan riktning. 

                                                 
124 Ruotsalainen mot Finland, 16 juni 2009, (mål nr 13079/03). 
125 Maresti mot Kroatien, 25 juni 2009, (mål nr 55759/07). 
126 Tsonyo Tsonev mot Bulgarien, 14 januari 2010, (mål nr 2376/03). 
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4.2.4.1 RÅ 2009 ref 94 

Bakgrunden i målet var att en skattskyldig underlåtit att ta upp viss ersättning i sin 

inkomstdeklaration och till följd av detta dömts till dagsböter för skatteförseelse. Den 

skattskyldige påfördes sedan skattetillägg till följd av den oriktiga uppgift som lämnats till 

ledning för taxeringen. Länsrätt och senare även Kammarrätt medgav delvis befrielse från 

skattetillägget med anledning av det tidigare utdömda straffet. Skatteverket överklagade 

därför till Högsta förvaltningsdomstolen som valde att på eget bevåg lyfta frågan om det 

dubbla förfarandet kunde tänkas strida mot principen om ne bis in idem i artikel 4 i TP7. HFD 

ansåg att den nya praxis som kommit från Europadomstolen innebar en delvis ny tolkning av 

dubbelbestraffningsförbudet i artikeln och att detta gav anledning till att pröva frågan om 

dubbelbestraffning i det aktuella fallet. 

 

Gällande dubbelbestraffningsfrågan uttalade HFD att förbudet skulle ses i ljuset av hur 

rättsordningarna utformats i de olika konventionsstaterna. Vidare sades att det svenska 

systemet innehåller både allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar där 

specialkompetens byggts upp för att garantera ett effektivt och rättsäkert system och att: 

”En alltför snäv teknisk tolkning av dubbelbestraffningsförbudet skulle kunna leda till 

svåröverskådliga konsekvenser för enskilda konventionsstater, utan att för den skull den 

rådande ordningen med fog kan påstås kränka grundläggande mänskliga rättigheter.”127 

 

HFD hänvisade sedan till att ett system där en enskild både kan påföras skattetillägg och 

dömas för skattebrott tidigare godtagits både i äldre praxis från Europadomstolen (exempelvis 

Ponsetti och Chesnel mot Frankrike och Rosenquist mot Sverige) samt äldre svensk praxis 

(exempelvis NJA 2000 s. 622 och NJA 2005 s. 856). Baserat på detta och att de nya domarna 

som kommit från Europadomstolen (Zolotukhin och Ruotsalainen) inte rörde det svenska 

rättssystemet kom HFD till slutsatsen att det svenska förhållningssättet med dubbla 

förfaranden var förenligt med Europakonventionen.  

 

4.2.4.2 NJA 2010 s. 168 

4.2.4.2.1 Majoriteten 
I NJA 2010 s. 168 avhandlade HD två mål om dubbla sanktioner (skattetillägg och 

skattebrott). Bakgrunden i målen var att MJ respektive LW lämnat en oriktig uppgift till 
                                                 
127 Citat hämtat från RÅ 2009 ref. 94 s. 3. 
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ledning för taxeringen och till följd av detta påförts skattetillägg samt att de sedan åtalats för 

skattebrott. I MJ:s fall handlade den oriktiga uppgiften om att felaktigt yrkat avdrag för en 

kapitalförlust för aktier och i LW:s fall att han anmält sig som utvandrad och därigenom inte 

skattskyldig i Sverige trots att han haft en väsentlig anknytning till Sverige genom bostad, 

vistelse och familj samt haft sin huvudsakliga inkomstkälla här. Båda fälldes i respektive 

tingsrätt men MJ, som i hovrätten åberopade att dubbelbestraffning förelåg, friades av 

hovrätten med en motivering som bland annat grundande sig på Europadomstolens nya praxis 

i Zolotukhin och Ruotsalainen. HD valde att i båda målen pröva frågan om artikel 4 i TP7 

medförde att det förelåg hinder mot att åtala för skattebrott efter att skattetillägg påförts.  

 

Efter att ha berört skattetilläggssystemets införande och utveckling i Sverige behandlade HD 

en del av den nya praxis som kommit från Europadomstolen, med fokus på Zolotukhindomen. 

HD konstaterade att trots att Europadomstolen i fallet Rosenquist, som direkt rörde Sverige, 

ansett att skattetillägg och skattebrott pga. skillnad i subjektivt rekvisit utgjorde olika ”brott” 

så hade den synen sedermera ändrats. Den ändrade synen framgick dels av fallet Carlberg, 

där domstolen uttalat att subjektivt rekvisit inte utgjorde tillräcklig grund för att skilja två 

”brott” åt i den mening som åsyftades i artikel 4 i TP7, men framför allt av domen i fallet 

Zolotukhin.  

 

Enligt HD fick det nu anses vara klarlagt att det tidigare synsätt som rått, angående vad som 

skulle anses utgöra samma ”brott”, genom domen i Zolotukhin var överspelat. De kriterier 

som utvecklats i Zolotukhin och efterföljande fall skulle härefter vara de som tillämpades för 

att avgöra om samma ”brott” förelåg. Vidare ansåg HD att det härefter var uteslutet att 

Europadomstolen skulle acceptera att två förfaranden som byggde på samma oriktiga 

uppgiftslämnande inte avsåg identiska fakta eller fakta som i all väsentlighet är desamma, om 

de endast skiljdes åt av ett subjektivt rekvisit.  

 

Här kan det tyckas som att frågan skulle vara avgjord men istället valde HD att se till det 

faktum att Europadomstolen i sin tidigare praxis lämnat utrymme för att ha flera sanktioner 

för samma ”brott”. HD ansåg inte att tillämpligheten av denna tidigare praxis begränsats av de 

nya domar som kommit från Europadomstolen. Den äldre praxis som HD refererade till var 

bland annat Nilsson mot Sverige128. I målet hade Nilsson dömts för grovt rattfylleri och 

                                                 
128 Nilsson mot Sverige, 13 december 2005, (mål nr 73661/01, Inadmissible). 
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olovlig körning och hans handlande hade även lett till att hans körkort återkallats. 

Europadomstolen ansåg att återkallelsen kunde ses som en del av den straffrättsliga 

sanktionen, trots att det rörde sig om två olika förfaranden beslutade av två olika myndigheter, 

eftersom det fanns ett starkt samband mellan i tid och underlag mellan de båda förfarandena. 

 

HD medgav att underlaget i praxis gällande flera sanktioner för samma ”brott” inte var 

omfattande men att det visade på att det finns ett utrymme för en lagstiftare att besluta om ett 

sådant dubbelt förfarande så länge som det var förutsebart och det fanns en nära förbindelse i 

tid och underlag. Huruvida detta medförde att det svenska systemet med dubbla förfarandet i 

form av skattetillägg och skattebrott var förenligt med Europakonventionen var dock enligt 

HD diskuterbart. Emellertid kunde det inte anses finnas något klart stöd för att så inte var 

fallet och därför saknades stöd för att generellt underkänna det svenska systemet. HD:s 

slutsats blev därmed att hinder för att pröva åtalet mot MJ och LW inte förelåg. 

4.2.4.2.2 Skiljaktiga 
Justitieråden Marianne Lundius och Stefan Lindskog var skiljaktiga i sak och anförde för sin 

del att även om Europadomstolens praxis lämnar ett visst utrymme för att ha flera sanktioner 

för samma ”brott” så är en förutsättning för detta att det senare förfarandet inte anses innefatta 

ett nytt straffrättsligt förfarande i förhållande till det första. Det senare förfarandet får alltså 

inte innefatta en ny prövning av ”brottet” eller gärningen, i förevarande fall den oriktiga 

uppgiften, utan endast innefatta en prövning av om ännu en påföljd ska utdömas avseende den 

tidigare avgjorda ansvarsfrågan.  

 

De anförde vidare att allmän domstol inte är bunden av en förvaltningsdomstols bedömning 

av en skatterättslig fråga samt att en förvaltningsdomstols bedömning av bevisläget sällan har 

stor betydelse för den allmänna domstolens bevisvärdering. Att skattebrottsfrågan till skillnad 

från skattetilläggsfrågan innefattar en omfattande utredning av uppsåtet bidrog också enligt de 

skiljaktigas mening till slutsatsen att prövningen som sker i allmän domstol av 

skattebrottsfrågan får anses utgöra ett nytt och självständigt förfarande. Till följd av detta 

resonemang ansåg de skiljaktiga att det förelåg hinder att pröva ett åtal om beslutet om 

skattetillägg vunnit laga kraft då förfarandet i den allmänna domstolen inleddes. Detta 

eftersom en situation av res judicata då uppstod.  Eftersom skattetillägget vunnit laga kraft då 

åtalet gällande skattebrott väcktes mot MJ så fanns det därför hinder för att pröva åtalet. 
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Även i målet gällande LW var Lundius och Lindskog skiljaktiga i sak. Också här ansåg de att 

i de fall där skattetilläggen vunnit laga kraft så utgjorde situationen av res judicata ett 

rättegångshinder. Dock fanns det i LW:s fall några beslut om skattetillägg som inte hade 

vunnit laga kraft då åtal om skattebrott väcktes och de skiljaktiga frågade sig därför vilken 

betydelse detta förhållande hade på dubbelbestraffningsfrågan.  

 

Lundius och Lindskog argumenterade för att regeln om lis pendens i 45 kap. 1 § 3 st. RB 

skulle vara tillämplig på ett pågående förfarande om skattetillägg och därigenom utgöra 

hinder mot att väcka åtal för skattebrott.  De menade att ett starkt samband föreligger mellan 

reglerna om lis pendens och res judicata t.ex. genom att gärningsbegreppet i de två 

lagrummen är desamma. Om inte regeln om lis pendes kunde tillämpas på förfarande om 

skattetillägg så menade de skiljaktiga att syftet med regeln om res judicata skulle motarbetas 

eller gå förlorat.  Av denna anledning ansåg de skiljaktiga att även om lis pendens regeln inte 

kommer till uttryck i Europakonventionen så måste man vid en rättstillämpning anse att 

regeln är tillämplig på förfaranden om skattetillägg. 

 
4.3 Underrätter som dömt emot HD och HFD:s linje 

Många var nog de som hoppades på att Högsta domstolen i fallet NJA 2010 s. 168 skulle 

komma till en annan slutsats gällande dubbelbestraffning än vad domstolen gjorde. Både 

innan och efter HD:s avgörande har det nämligen meddelats domar i underrätter som går emot 

den linje som HD och HFD slagit in på.  

 

Hovrätten för västra Sverige129 gjorde samma bedömning som de skiljaktiga kom fram till i 

NJA 2010 s. 168, d.v.s. att reglerna om res judicata och lis pendens var tillämpliga samt att 

skattebrottsprocessen innebar en självständig prövning i förhållande till 

skattetilläggsprocessen. Att en ny och självständig prövning av den oriktiga uppgiften 

företogs vid skattebrottsprocessen innebar enligt hovrätten ett sådant dubbelt förfarande som 

medförde att dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen kunde tillämpas på målet.  

 

Solna Tingsrätt130 använde slutsatserna från Zolotukhinavgörandet för att fastställa att ett 

påfört skattetillägg och ett åtal för skattebrott utgjorde samma ”brott” i Europakonventionens 

mening och att förbudet i artikel 4 i TP7 därigenom var tillämpligt. Skattetillägget hade i 

                                                 
129 Hovrätten för västra Sverige, 23 juni 2010, (mål B 2432-09). 
130 Solna tingsrätt, 14 april 2010, (mål B 8288-09),. 
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ärendet inte vunnit laga kraft men tingsrätten ansåg att för att skyddet i 

dubbelbestraffningsförbudet skulle få sin avsedda verkan så måste frågan om rättskraft 

uppkommit eller ej ges mindre betydelse vid hinderprövningen och regeln om lis pendens 

integreras med regeln om res judicata. Tingsrätten ansåg att det därför förelåg hinder för att 

pröva åtalet om skattebrott i målet. 

 

Ett liknande resonemang som det i Solna tingsrätt fördes också av Södertörns tingsrätt131 i en 

dom från 2010.  Även Nyköpings tingsrätt132 har i en relativt nyligen avgjord dom, med 

hänvisning till minoriteten i HD:s avgörande och motiveringen i Hovrätten för Västra Sveriges 

dom den 23 juni 2010, ansett att ett dubbelt förfarande med skattetillägg och skattebrott står i 

strid med dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. 

 

 

 

                                                 
131 Södertörns tingsrätt, 24 juni 2010, (mål B 15249-09). 
132 Nyköpings tingsrätt, 23 oktober 2012, (mål nr B 2442-09). 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

5.1 Bryter Sverige mot dubbelbestraffningsförbudet? 

Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta Domstolen har båda kommit med avgöranden i mål 

som rör det svenska systemets förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i 

TP7. Båda instanserna fann att det svenska systemet i sin nuvarande form inte kan anses stå i 

strid med dubbelbestraffningsförbudet. De domar som härefter följt från underrätterna tyder 

dock på att det finns olika uppfattningar kring huruvida HFD och HD:s resonemang och 

tolkning av rättsläget är riktigt eller inte. Det är därför av intresse att analysera hur HFD och 

HD resonerat när de kommit fram till sina domslut och diskutera huruvida argumenten håller. 

 

HFD nämnde i domskälen till RÅ 2009 ref 94 att ny praxis kommit från Europadomstolen i 

form av Zolotukhin och Ruotsalainen och att dessa domar medförde ett osäkert rättsläge då 

tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen delvis hade förändrats. 

Dessa domar rörde dock inte det svenska rättssystemet och till följd härav valde HFD att inte 

behandla domarna på förevarande fall, vilket i sig kan tyckas anmärkningsvärt. HFD riktade 

istället in sig på Sveriges rätt till ”margin of appreciation” genom att påvisa det svenska 

systemets särprägel. HFD ansåg att vårt system med både allmänna domstolar och allmänna 

förvaltningsdomstolar som var för sig besitter en upparbetad specialkompetens var urskiljande 

för Sverige. Domstolen uttalade även att den möjlighet till samordning av påföljder som finns 

i tredje stycket i 5:14 TL, där proportionalitetsprincipen kommer till uttryck genom att det 

uttalats i förarbetena att bestämmelsen ska tillgodose att påföljden står i rimlig proportion till 

brottet, var kännetecknande för Sverige. 

 

I en artikel från 2009 har Norberg och Nyquist framfört sina åsikter kring dessa argument och 

sagt att förhållandet med olika domstolar även föreligger i exempelvis Finland och att 

Europadomstolen i Ruotsalainen klargjort att detta faktum saknar relevans. Att 

proportionalitetsprincipen ligger till grund för påföljdssamordningen i 5:14 TL och att detta 

på något sätt skulle vara särskiljande för Sverige ansåg Norberg och Nyquist var ett 

häpnadsväckande argument då även Europarätten bygger på denna princip.133  Enligt Danelius 

beror möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa tolkningsprincipen om margin of 

appreciation på vilket intresse som ska skyddas genom avsteget. Danelius nämner frågor som 

                                                 
133 Se Norberg & Nyquist, SN 2009 s. 714. 
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rör allmän moral eller är av ett vitalt intresse för nationen, t.ex. statssäkerhet, som exempel på 

områden där nationella bedömningar ofta godtas.134 Det svenska systemet med skattetillägg 

och åtal för skattebrott vid oriktig uppgift kan knappas anses falla in härunder. Denna åsikt 

stöds även av Åhman som i en artikel från 2010 menar att möjlighen för en medlemsstat att 

begränsa en sådan absolut rättighet som dubbelbestraffningsförbudet utgör genom principen 

om margin of appreciation bör vara tämligen obefintlig.135 

  

Jag anser, likt Norberg och Nyquist, att HFDs rättsliga grund för att tillämpa margin och 

appreciation var oklar och omotiverad. Att HFD valde att bortse från den nya praxis som 

Europadomstolen kommit med, trots att domstolen medgett att denna praxis ändrat rättsläget 

kring dubbelbestraffning, anser jag vidare är en faktor som gör att man ytterligare kan 

ifrågasätta hur stor betydelse som ska läggas vid domslutet i RÅ 2009 ref 94. I min mening är 

HFD:s argumentation kring varför det svenska systemet inte står i strid med 

dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen mycket tunn. 

 

I NJA 2010 s. 168 valde HD att till skillnad från HFD i RÅ 2009 ref 94 behandla 

Zolotukhindomen och tillstå att denna dom samt efterföljande domar från Europadomstolen 

medförde att tidigare praxis gällande vad som ska anses utgöra samma ”brott” numer var 

överspelad. HD ansåg dock inte att denna nya praxis begränsade möjligheterna att tillämpa 

äldre praxis när det gällde frågan om man för samma ”brott” genom olika organ kunde påföra 

flera olika sanktioner vid skiljda tillfällen. Den äldre praxis som HD refererade till rörde mål 

där olika trafikbrott också resulterat i återkallelse av körkort (körkortsmålen) samt ett fall av 

narkotikabrott som också medfört förverkande av narkotikan. HD menade att flera sanktioner 

för samma brott kunde förekomma om det dubbla förfarandet var förutsebart och om ett 

sakligt och tidsmässigt samband förelåg mellan förfarandena.  

 

Kritik mot HD:s resonemang kring denna punkt har bland annat framförts av Palm som menar 

att återkallelsen av körkorten i körkortsmålen skett som en direkt följd av trafikbrottet och att 

ingen egen fullständig prövning av skuldfrågan har företagits då frågan om återkallelse 

avgjorts.136  I en av domarna som HD refererat till (RÅ 2000 ref. 65) sade även HFD att den 

som åtalats för ett trafikbrott redan från början vet, eller bör veta, att en fällande 

                                                 
134 Se Danelius, 2012, s. 51-52. 
135 Se Åhman, SvSkT 2010:1 s. 104. 
136 Se Palm, SvSkT 2010:6-7, s.628. 
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lagakraftvunnen dom följs av ett körkortsingripande och att det förhållandet att detta bestäms 

genom ett separat förfarande inte bör medföra att artikel 4 i TP 7 kränks.  

 

Jag anser att man måste betona skillnaden mellan körkortsåterkallelse och påförande av 

skattetillägg eller åtal för skattebrott. Vid påförande av skattetillägg till följd av att en oriktig 

uppgift lämnats gör Skatteverket alltid en självständig prövning som är oberoende av den 

bedömning som görs av skattebrottsfrågan. Återkallelsen av körkorten är däremot i större 

utsträckning en direkt följd av en trafikbrottsdom.  Det är dessutom endast ett fåtal av de som 

påförs skattetillägg som också åtalas för skattebrott och förfarandena är inte en självklar följd 

av varandra likt körkortsåterkallelse kan sägas vara en mer eller mindre självklar följd av ett 

trafikbrott.  

 

Som Palm också betonar i sin artikel så har de rättsfall som HD refererat till i sitt avgörande 

inte nämnts i någon praxis från Europadomstolen som rör fall med dubbla, i konventionens 

mening straffrättsliga, förfaranden. Palm anser att om Europadomstolen ansåg att dessa domar 

var av betydelse för ne bis in idem-frågan så borde domstolen inte underlåtit att nämna 

dem.137 Jag anser likt Palm att betydelsen av dessa domar kan ifrågasättas, dels p.g.a. att de 

inte refererats av Europadomstolen i fall rörande ne bis in idem och dels eftersom de rör 

förfaranden som får sägas ha en tydligare och mer förutsebar koppling än den som föreligger 

mellan skattetillägg och skattebrott. 

 

Vidare talar HD i sina domskäl om att då motsättningar föreligger mellan 

Europakonventionen och svensk lag så säger förarbetena, som föregick införandet av 

Europakonventionen som svensk lag, att man vid tolkning ska tillämpa föredragskonform 

tolkningsmetod samt att Europakonventionen bör tillkännas ställning som lex specialis. Detta 

ska även gälla Europadomstolens praxis. HD anser dock att detta främst är tillämpligt på 

enskilda fall och inte allmänna frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med 

Europakonventionen. Här är det istället upp till lagstiftaren att se till att svensk rätt 

överrensstämmer med Europakonventionens fri- och rättighetsprinciper. När det gäller en 

redan existerande ordning som gäller enligt intern svensk rätt bör det således enligt HD krävas 

klart stöd i Europakonventionen eller Europadomstolens praxis.  

 

                                                 
137 Se Palm, SvSkT 2010:6-7, s. 629. 
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Doktrinen om klart stöd har tidigare utvecklats i svensk praxis genom domarna NJA 2000 s. 

622 och NJA 2004 s. 840. I NJA 2000 s. 622 sades att det borde krävas att det finns klart stöd 

i Europadomstolens praxis för att med hänvisning till Europakonventionen underkänna det 

system som gäller enligt intern svensk rätt. I NJA 2004 s. 840, som gällde 

miljösanktionsavgift och miljöbalksbrott, refererade man till NJA 2000 s. 622 och det krav på 

klart stöd som där framlades för att underkänna intern svensk reglering med stöd av 

Europakonventionen.  

 

Gulliksson har i en artikel analyserat vad kravet på klart stöd innebär genom att studera några 

domar som samtliga hänvisar till NJA 2000 s. 622.138 I en av domarna verkar begreppet 

närmast innebära att Europadomstolen skulle ha bedömt och underkänt exakt det svenska 

systemet för att klart stöd skulle föreligga men i en annan av domarna används istället kravet 

på klart stöd på så sätt att en sannolikhetsbedömning görs av om Europadomstolen i ljuset av 

domarna Zolotukhin och Ruotsalainen skulle ha godkänt det svenska systemet. Gulliksson 

konstaterar att vad som krävs för att klart stöd ska föreligga tycks variera.  

 

Även Hovrätten för Västra Sverige har kritiserat doktrinen om klart stöd.  Hovrätten 

framhåller bland annat att begreppet klart stöd inte preciserats av HD och det därför är oklart 

vad som avses med detta begrepp.139 Palm har vidare sagt i sin artikel från 2010 att det kan 

äventyra Europakonventionens genomslag i svensk rätt om ett långtgående krav ställs upp på 

att ”klart stöd” ska gå att finna i Europadomstolens praxis eller komma till uttryck i 

Europakonventionen för att svensk lag ska kunna åsidosättas.140 Jag anser att det finns brister 

i HD:s doktrin om klart stöd då begreppet inte med tydlighet har definieras och att det därför 

är oklart vad som krävs för att uppnå ”klart stöd”. Lämpligheten i att använda sig av doktrinen 

om klart stöd som en avgörande faktor för om det svenska systemet med dubbla förfaranden 

är förenligt med dubbelbestraffningsförbudet eller inte kan därför enligt mig ifrågasättas. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att både HFD:s motivering i RÅ 2009 ref 94 och HD:s 

resonemang i NJA 2010 s. 168 är bristfälliga och att det föreligger en stor risk att 

Europadomstolen vid en prövning skulle finna att det svenska systemet med dubbla 

förfaranden i samband med oriktig uppgift står i strid med dubbelbestraffningsförbudet i 

                                                 
138 Se Gulliksson, JT 2009-2010, nr 3, s. 653-665.  
139 Hovrätten för Västra Sverige, 23 juni 2010, (mål nr B 2432-09). 
140 Se Palm, SvSkT 2010:6-7, s. 630. 
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artikel 4 i TP7. Vidare ser jag det som ett problem att underinstanser runt om i landet 

behandlar frågan om systemet står i strid med dubbelbestraffningsförbudet olika då detta gör 

att utgången i ett mål om dubbelbestraffning blir beroende av vart i landet som målet avgörs. 

Ett sådant system är inte rättssäkert och i längden ohållbart. Därför är det av största vikt att en 

lösning av dubbelbestraffningsproblematiken nås. 

 

5.2 Hur skulle Sverige kunna lösa dubbelbestraffningsproblemet? 

Skattetillägget har bara funnits i ungefär 40 år i Sverige men har redan en självklar plats i det 

svenska rättssystemet. Skattetilläggsinstitutet är effektivt, lättöverskådligt och billigt vilket 

gör det till ett omtyckt institut inom den allmänna förvaltningen. År 2010 översteg antalet 

uttagna skattetillägg vida antalet åtal för skattebrott. Skatteverket fattade 154 000 stycken 

beslut om skattetillägg varav nettointäkterna uppgick till ca 1,1 miljard kronor under 2010. 

Detta kan ställas i relation till att 2 400 personer under 2010 var misstänkta för skattebrott.141 

 

Skulle man då kunna tänka sig ett scenario där man återgår till systemet som föregick 1972-

års reform, dvs. att skattetillägg hanteras av allmänna domsstolar tillsammans med 

skattebrott? Jag anser att bristerna i ett sådant förfarande är uppenbara om man tittar på de 

anledningar som presenterades då detta system frångicks. Dels var det tidskrävande och 

påfrestande för den enskilde att tvingas inställa sig i domstol och dels var det onödigt 

kostsamt och ineffektivt för domstolarna att hålla på med den typ av masshantering som 

skattetilläggen utgör. Jag kan inte se att någon lösning skulle gå ut på att vi ska gå tillbaka till 

ett gammalt system.  

 

Av kommittédirektivet från 2012 framgår också tydligt att regeringen inte har några planer på 

att avskaffa det nuvarande systemet med skattetillägg för att återgå till den typ av 

domstolsförfarande som tillämpades före 1972. Eventuella lösningar på 

dubbelbestraffningsproblematiken bör därför inte ligga i en återgång till det som en gång har 

varit utan i nyskapande idéer och tankesätt. En tänkbar lösning, som berördes i 

kommittédirektivet från 2012, är att se till den modell som används i Norge. I Norge har man 

valt en modell där det allmänna vid en viss tidpunkt ska välja mellan att ta ut skattetillägg 

eller åtala för skattebrott. En sådan lösning förutsätter dock att domstolen förebehåller sig 

rätten att återförvisa målet till Skatteverket för uttag av skattetillägg ifall åtal för skattebrott ej 

                                                 
141 Skatter i Sverige, 2011, s.11. 
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leder till fällande dom. Alternativt att domstolen i dessa situationer själva påför en 

motsvarighet till skattetillägget oaktat utgången av skattebrottsåtalet.  

 

Om skattetilläggsfrågan återförvisas till Skatteverket för handläggning finns det vissa problem 

med handläggningen som skulle kunna uppstå. I nuläget är Skatteverkets möjligheter till 

omprövning begränsad så tillvida att omprövningsrätt till nackdel för den skattskyldige 

normalt sett endast föreligger ett år efter utgången av taxeringsåret (4 kap. 14 § TL). Vid 

grund för eftertaxering är rätten till omprövning utsträckt till fem år (4 kap. 15 - 19 §§ TL). 

En process i domstol som överklagas kan dock dra ut på tiden och tillämpningsproblem skulle 

kunna uppstå inom Skatteverket med att pröva skattetillägget långt efter att taxeringen 

fastställts. Man kan ju dock tänka sig att ett lagrum införs om att Skatteverket alltid äger rätt 

att ompröva taxeringen i en situation där skattetillägg inte tagits ut p.g.a. åtal för skattebrott. 

Dock skulle detta inte lösa eventuella tillämpningsproblem som kan uppstå i och med att 

Skatteverkets system efter en viss tid rensas på information och att Skatteverkets system har 

inbyggda spärrar mot att gå för långt bak i tiden. 

 

Om regeringen väljer att återgå till ett gammalt system, ta efter den norska modellen eller 

kommer till en helt ny lösning återstår att se. Utredningen som tillsattes genom 

kommittédirektivet från 2012 har en deadline som går ut i september 2013 så senast då bör ett 

svar på dessa frågor presenteras. Tills detta sker kan man endast konstatera att den valda 

svenska linjen ligger farligt nära gränsen för vad som kan anses stå i strid med 

dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i TP7. 

 

Efter det att uppsatsen färdigställts har Högsta Domstolen meddelat prövningstillstånd i mål 

B 4946-12 där HD i plenumsammansättning ska pröva frågan om en person som påförts 

skattetillägg även får dömas för skattebrott. Så möjligheten finns att frågan om det svenska 

systemet med dubbla förfaranden är förenligt med dubbelbestraffningsförbudet får ett 

snabbare svar än väntat. 
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