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AB  Aktiebolag 

BFL  Bokföringslagen (1999:1078) 

BrB   Brottsbalken (1962:700) 

ED   Europadomstolen 

EKMR  Lag om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) 

HD   Högsta domstolen 

SKV   Skatteverket 

SBL   Skattebrottslag (1971:69) 

SFL   Skatteförfarandelag (2011:1244) 
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1 

 

1 Inledning 
Bokföringsbrott har funnits i Sverige under en lång tid. Kriminaliseringen finns ursprungligen 

till på grund av statens intresse av att kunna driva in skatt effektivt. (Prop. 1998/99:130 s. 

198) Under senare tid har även andra intressenter till företagens bokföring tillkommit såsom 

långivare, aktieägare, anställda med flera, vilket medfört att lagen fått en utökad betydelse. I 

Sverige har vi sedan 1970-talet haft en ordning som tillåter att den som döms för skattebrott 

och/eller bokföringsbrott även kan bli ålagd att betala skattetillägg på den skatt som riskerar 

att undandras beskattning. Det innebär i praktiken att den som fuskar med att redovisa en 

korrekt skatt i inkomstdeklarationen riskerar att både bli ålagd att betala skattetillägg samt 

dömas till böter eller fängelse.  

 

Eftersom Sverige har valt att implementera Europakonventionen genom lag (1994:1219; 

EKMR) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, är det inte endast den nationella lagstiftningen som svenska 

domstolar är tvungen att ta i beaktande då de fastställer gällande rätt. En diskussion har 

nyligen förts kring om det är förenligt med EKMR att döma någon för både skattebrott och 

skattetillägg i Sverige. Anledningen är att det finns en princip som förbjuder att en person 

straffas och/eller lagförs två gånger för samma brott (ne bis in idem) i Europakonventionen 

artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet, och i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga, se appendix 1 och 

2. Förbudet finns till för att enskilda personer inte ska kunna straffas flera gånger för samma 

gärning.  

 

HD har i äldre rättsfall (NJA 2011 s. 444 samt NJA 2010 s. 168 I och II) kommit fram till att 

det är tillåtet att ålägga en person skattetillägg och döma samma person för skattebrott. Dock 

har praxis inom skattebrottsområdet nyligen förändrats. I rättsfallet NJA 2013 s. 502, anses 

inte en person längre kunna åtalas eller dömas för skattebrott då hen redan blivit ålagd att 

betala skattetillägg. Den främsta orsaken är att både skattetillägget och skattebrottet numera 

anses vara straff för ”samma gärning”, då båda straffen grundas på samma oriktiga uppgift i 

inkomstdeklarationen. Anledningen till att HD ändrade uppfattning var att nya vägledande 

domar från EU-domstolen tillkommit efter 2011. I rättsfallet hänvisar de framförallt till mål 

C-617/10, Åkerberg Fransson.  
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En fråga som många ställde sig efter domen var om bokföringsbrott och skattetillägg också 

strider mot principen ne bis in idem. Inte minst eftersom det är förhållandevis vanligt att 

bokföringsbrott begås i syfte att dölja ett efterkommande skattebrott.  

 

Frågan har behandlats i två domar av HD: NJA 2013 s. 502 och NJA 2014 s. 377. I rättsfallen 

kommer HD fram till att det svenska straffsystemet med att först ålägga en person 

skattetillägg för de oriktiga uppgifterna i inkomstdeklarationen för att sedan åtala och döma 

samma person för bokföringsbrott på grund av samma oriktiga uppgifter i bokföringen, inte 

strider mot principen ne bis in idem. Den främsta anledningen är att de två straffen inte 

grundas på samma gärning. Varför HD valde att behandla situation i två rättsfall var för att de 

i den första domen, NJA 2013 s. 502, anger att det i ”normalfallet” är rätt att döma en person 

till både skattetillägg och bokföringsbrott. I den senare domen, NJA 2014 s. 377, utvecklar 

HD vilka fall de anser omfattas av begreppet ”normalfallet”. Målet handlar då om en enskild 

näringsidkare som underlåtit att redovisa vissa inkomster i både sin inkomstdeklaration samt 

bokföring. HD anger i dom att en gärningsman ”alltid” ska dömas för båda brotten och att det 

ska vara huvudregeln, dock görs en reservation om att det i något enstaka unikt fall kan strida 

mot ne bis in idem.  

 

I tidigare kurser har jag studerat både skatterätt men även flertalet kurser inom redovisning. 

Utifrån min förförståelse vet jag därför att det finns ett starkt samband mellan enskilda 

näringsidkares bokföring och deras inkomstdeklaration. Anledningen är att seriösa rörelser 

utgår ifrån sin bokföring då de vid ett senare tillfälle fyller i skattedeklarationen för samma 

räkenskapsperiod. På grund av HD:s ”oväntade” domslut i rättsfallet NJA 2014 s. 377 

kommer det här arbetet att analysera och diskutera om HD:s nuvarande praxis avseende 

skattetillägg och bokföringsbrott är förenlig med principen ne bis in idem. Arbetet kommer 

dessutom undersöka och diskutera om det nuvarande rättsläget är förenligt med lagstiftarens 

ursprungliga intention. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om rättsfallet NJA 2014 s. 377 är förenligt med ED:s praxis 

kring hur gärningsrekvisitet i ett ne bis in idem-sammanhang ska tillämpas. Principen ne bis in 

idem framgår av artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i EKMR och artikel 50 i EU:s 

rättighetsstadga, se appendix 1 och 2. Syftet är vidare att utreda om skattetillägg i 
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kombination med bokföringsbrott är förenligt med lagstiftarens ursprungliga intention. För att 

besvara syftet kommer jag först utreda vad som är gällande rätt för skattetillägg och 

bokföringsbrott för att sedan presentera och analysera aktuella och relevanta rättsfall från HD 

och ED. Uppsatsen kommer att ta utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 Vad är HD:s praxis om vad som är samma gärning i skattebrottssammanhang eller 

liknande? 

 Vad är ED:s praxis om vad som är samma gärning? 

 Hur förhåller sig HD:s praxis till ED:s praxis avseende gärningsrekvistet? 

 Är HD:s nuvarande praxis gällande skattetillägg i kombination med bokföringsbrott 

förenlig med de intentioner som uttrycktes när systemet med skattetillägg infördes?  

1.2 Avgränsningar 

För att ta reda på hur HD tolkar vad som är samma gärning i ett ne bis in idem-sammanhang 

kommer uppsatsen att presentera och analysera de senaste domarnas praxis gällande 

skattetillägg i kombination med bokföringsbrott: NJA 2013 s. 502 och NJA 2014 s. 377. För 

att ta reda på hur ED vill att gärningsrekvisitet i ett ne bis in idem-sammanhang ska tillämpas 

kommer målet Zolotukhin mot Ryssland 10 februari 2009 att presenteras och analyseras. 

Zolotukhin är vägledande för hur ED vill att de nationella domstolarna ska tolka och tillämpa 

vad som är samma gärning enligt EKMR. 
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2 Metod 
För att kunna besvara syftet med uppsatsen kommer jag att använda en rättsdogmatisk metod 

då jag utreder gällande rätt (Jareborg, 2004). De rättskällor som används i uppsatsen är: 

lagtext, praxis, principer, förarbeten och doktrin. Då ett syfte med uppsatsen är att utreda om 

den svenska rättstillämpningen i mål NJA 2014 s. 377 strider mot EU-rätten och EKMR 

kommer både praxis från HD samt ED att analyseras. Anledningen till att ED:s praxis är 

relevant är eftersom de har högsta tolkningsföreträde avseende hur EKMR ska tolkas och 

tillämpas. (Sveriges Domstolar, 2014) Det innebär i praktiken att HD lägger stor vikt vid ED:s 

praxis då de dömer i mål som handlar om de mänskliga rättigheterna stadgade i EKMR. 

Problemet är att de flesta mål inte är identiska vilket kan medföra bedömningssvårigheter för 

HD att avgöra hur och när ED:s praxis är relevant samt hur den ska tolkas, jmf rättsfall NJA 

2010 s. 168 I och II och NJA 2013 s. 502. Det är även det förhållandet som den här uppsatsen 

delvis avser att diskutera, d.v.s. hur HD tillämpar gällande lagstiftning samt hur ED kan 

tänkas vilja att EKMR ska gälla i det aktuella fallet.  

 

När jag skriver att jag kommer att använda principer som rättskälla är det endast principen ”ne 

bis in idem” jag syftar på. Principen framgår dessutom av lagtext i EU:s rättighetsstadga samt 

EKMR, se appendix 1 och 2. För att ta reda på lagstiftarens intention/ändamål med 

bokföringsbrottet och skattetillägget kommer propositioner, doktrin och svensk lagtext att 

beskrivas och diskuteras. Den tolkningsmetod jag använder mig av är EU-konform tolkning 

som innebär att vid flera tänkbara tolkningsalternativ ska nationella lagar och regler tolkas i 

syfte att uppnå det bakomliggande syftet med EU-direktivet. (Skatteverket, 2015) I det här 

arbetet omfattar den EU-konforma tolkningen dessutom ED:s praxis, vid bedömningen av hur 

EU-rätten samt EKMR ska tolkas.  
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3 Gällande rätt 
I det här kapitlet kommer gällande rätt för bokföringsbrott och skattetillägg att presenteras. I 

de båda delarna presenteras ingående bakgrunden till varför brotten finns, vem som kan göra 

sig skyldig till brotten samt brottens omfattning. 

 

3.1 Bokföringsbrott 

Bokföringsbrottet återfinns i brottsbalken (1962:700; BrB) i 11 kap. 5 §. 

”Straffbestämmelserna skyddar bokföringsskyldigheten och bokföringen enligt 

bokföringslagen (1999:1078; BFL). BFL reglerar tillsammans med årsredovisningslagen 

(1955:1554; ÅRL) de regler bokföringsskyldiga är tvungna att följa. Reglerna berör bland 

annat skyldigheten att spara kvitton och dokumentation för affärshändelser, att löpande 

bokföra affärshändelser samt att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning.  

 

I BrB 11 kap, 5 § lyder lagtexten som följande: 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt 

bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara 

räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på 

annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav 

inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet 

avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om 

gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen 

annars varit av särskilt farlig art.  

Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk person 

som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver näringsverksamhet. Lag 

(2005:242).” 

3.1.1 Vem kan dömas för bokföringsbrott? 

Den som kan dömas för bokföringsbrott är "den som" åsidosätter bokföringsskyldigheten som 

regleras i BFL och/eller ÅRL. Anledningen till att ÅRL blir inblandad är att det framgår i 

BFL 7 kap. 2 och 4 §§ att vissa bestämmelser i ÅRL är tillämpliga för den som är 

bokföringsskyldig. Därför blir ett åsidosättande av en lag i ÅRL som BFL hänvisar till även 

ett åsidosättande av BFL. 

 

http://zeteo.nj.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=sfs%201999%3A1078%202%20kap%202%20p&openFirstCitation=true&provider=SPORe
http://zeteo.nj.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=050242_pdf&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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I BFL 2 kap. 2-7 §§ regleras vilka som är bokföringsskyldiga. De juridiska personer som 

omfattas av bokföringsskyldigheten är ideella föreningar, registrerade trossamfund, 

föreningar, stiftelser, juridiska personer som bedriver näringsverksamhet och fysiska personer 

som bedriver näringsverksamhet. De juridiska personer som inte bedriver näringsverksamhet 

kan i vissa fall vara undantagna bokföringsskyldigheten, främst om de har små tillgångar. 

Andra som är undantagna bokföringsskyldighet är staten, kommuner, landsting, kommunal- 

och regionförbund samt konkursbon. 

 

Med formuleringen "den som" i 11 kap. 5 § BrB, är det inte endast hen som är 

bokföringsskyldig som kan dömas för brottet. I vissa fall kan det istället vara den som har 

hand om bokföringen i ett företag istället för den som bedriver själva verksamheten. I 

lagkommentaren till 11 kap. 5 § BrB framgår som exempel att ifall make/maka sköter 

bokföringen åt en enskild näringsidkare kan istället hen dömas som gärningsman för brottet.  

 

3.1.2 Oaktsamhet och uppsåt 

För att den som åsidosätter bokföringsskyldigheten ska kunna dömas för bokföringsbrott 

krävs att denne antingen haft ett uppsåt (dolus) eller att brottet beror på dennes oaktsamhet 

(culpa). Culpa innebär att gärningsmannen tagit en medveten risk i och med sitt handlade eller 

icke handlande samt att gärningen är kontrollerad. (Andersson et al., 2011, s. 44) Dolus kan 

delas in i tre olika typer: Avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Avsiktsuppsåt 

innebär att gärningsmannen vill nå en viss följd eller har ett visst mål hen vill uppnå med 

gärningen. Samt att det denne ser det som möjligt att genomföra gärningen för att uppnå 

målet. Insiktsuppsåt är att gärningsmannen har en viss avsikt med sitt handlande, men som 

bieffekt även uppnår något annat. Bieffekten är inte något gärningsmannen eftersträvade men 

som denne med säkerhet inser kommer inträffa i alla fall. Likgiltighetsuppsåt är när 

gärningsmannen medvetet tar en risk i och med sitt handlande samtidigt som hen är likgiltig 

inför effekten och följderna av handlandet. (Andersson et al., 2011, s. 45) 

 

Straffansvaret vid bokföringsbrott går således långt. Både den som på grund av uppsåt eller 

oaktsamhet inte uppfyller sin bokföringsskyldighet ska dömas till ansvar ifall rörelsens 

förlopp, resultat eller ställning i huvudsak inte kan bedömas utifrån bokföringen (BrB 11 kap. 

5 §). 
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3.1.3 Bokföringsskyldighetens omfattning 

I 4 kap. 1 och 2 §§ BFL regleras de skyldigheter en bokföringsskyldig har, en 

sammanställning finns att se i tabell 1 nedan. En bokföringsskyldig är tvungen att löpande 

bokföra affärshändelser i både grundbok (registreringsordning) och huvudbok (systematisk 

ordning). Alla verifikationer d.v.s. kvitton, fakturor etc. måste sparas och finnas tillgängliga 

för de affärshändelser som bokförs. Det måste finnas systemdokumentation och 

behandlingshistorik, vilket innebär att systemet som används för bokföringen måste för en 

utomstående gå att använda vid behov, samt måste det finnas möjlighet att se när 

affärshändelserna är bokförda. Den löpande bokföringen måste vid räkenskapsårets utgång 

avslutas med ett årsbokslut eller i några fall med en årsredovisning. I vissa fall måste även en 

balansräkning upprättas, vilket innebär att den bokföringsskyldige måste visa hur mycket 

tillgångar företaget äger och vad som är finansierat med skulder eller eget kapital. Till sist 

måste bokföringen bevaras samt de system som används för att läsa bokföringen, eftersom det 

är viktigt att i efterhand kunna kontrollera de ekonomiska affärshändelser som har bokförts. 

(Andersson et al., 2011, s. 29)  

 

Tabell 1. Bokföringsskyldigheten enligt BFL och 11:5 BrB (Andersson et al., 2011, s. 27) 

Bokföringsskyldigheten Tillämplig lag Bokföringsskyldighet 

enligt BFL 

11 kap. 5 § BrB 

Löpande bokföring BFL Ja Tillämplig 

Verifikationer till 

bokförda poster 

BFL Ja Tillämplig 

Systemdokumentation 

och behandlingshistorik 

BFL Ja Tillämplig 

Årsbokslut 7 kap. BFL och 

ÅRL 

Ja Tillämplig 

Årsredovisning 7 kap. BFL och 

ÅRL 

Ja Tillämplig 

Arkivering BFL Ja Tillämplig 

Koncernredovisning, 

delårsbokslut och 

delårsrapport 

ÅRL Nej Inte tillämplig 

 

BFL och ÅRL reglerar inte hur redovisningen bör ske i samtliga situationer, dessa lagar utgör 

istället ”ramen” som bokföringsskyldiga har att förhålla sig till. För att ta reda på hur man bör 

göra i en särskild situation ska bokföringsskyldiga i normalfallet alltid följa god 

redovisningssed. Det är även reglerat i 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. De myndigheter 

som kommer ut med riktlinjer för vad som är god redovisningssed är Bokföringsnämnden 

(BFN) och Redovisningsrådet (RR). I slutändan är det dock alltid domstolar som avgör vad 
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som är god redovisningssed. Domstolarna brukar lägga stor vikt vid BFN:s och RR råd och 

rekommendationer när de dömer i sina mål. (Prop. 1998/99:130 s. 186) Det viktigaste syftet 

med redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (2 

kap. 3 § ÅRL). I vissa fall kan en bokstavstolkning av BFN:s och RR rekommendationer leda 

till att den ekonomiska situationen i bokföringen/årsredovisningen, blir missvisande. I de 

fallen har bokföringsskyldiga rätt att frångå god redovisningssed eftersom det är viktigare att 

bokföringen reflekterar den faktiska ekonomiska situationen än att den följer de 

rekommendationer som i normalfallet brukar ge den mest korrekta bilden. (Prop. 1995/96:10 

Del II s. 14). 

 

3.1.4 Rörelsens intressenter 

Bokföringen hjälper både företagets interna och externa intressenter vid fattandet av 

ekonomiska beslut. De interna intressenterna är vanligtvis företagsledningen och de använder 

bokföringen för att kontrollera och följa upp de beslut som har fattats. De externa 

intressenterna använder bokföringen vid till exempel konkursboutredningar, vid skatte- och 

borgenärsbrott och även som informationskälla vid fattandet av investeringsbeslut. 

Bokföringen skyddar även borgenärer till aktiebolag (AB), eftersom ett AB:s möjliga 

utdelning är beroende av hur mycket fritt eget kapital som finns i bolaget, vilket i sin tur styrs 

av bokföringen. Det finns åtminstone tio stycken externa intressenter som har intresse av att 

bokföringen sköts korrekt: (1) kreditgivare, (2) leverantörer, (3) kunder, (4) övriga 

kontraktsparter, (5) personer som avser sluta avtal med företaget, (6) ägare och medlemmar, 

(7) personer som avser att förvärva aktier eller andelar eller bli medlemmar, (8) anställda, (9) 

konkurrenter och (10) samhället, då framförallt Skatteverket (SKV), polis och åklagare. 

(Andersson et al., 2011, s. 16) 

 

I prop. 1998/99:130 s. 198 uttalar sig departementschefen om de interna och externa 

intressenternas intresse av BFL. Det framgår att det framförallt är de externa intressenternas 

intresse som lagen avses skydda. Att företagsledningen sedan har glädje av att bokföringen är 

korrekt och sker på ett visst sätt vid fattandet av ekonomiska beslut är en bonus. De som lagen 

särskilt tar sikte på att skydda är borgenärer till företaget, delägare, medlemmar i företaget, 

anställda i företaget och det allmännas intressen. Även om de flesta intressenterna inte har 

direkt tillgång till bokföringen har de ett intresse av att det i efterhand går att kontrollera och 

följa upp verksamheten. Reglerna underlättar även vid utkrävandet av ansvar från 

företagsledningen, både civil- och straffrättsligt.  
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Det ska vid bedömningen av gärningen beaktas vilka intressenter rörelsen har. Eftersom det 

vid kriminalisering av bokföringsbrott är viktigt att se till hela skadan eller faran gärningen 

medför och likaså gärningens allvar. Om det är få utomstående intressenter bör toleransen vid 

straffmätningen oftast vara högre än om rörelsen har många utomstående intressenter, ifall det 

är styrkt att brott begåtts. (Prop. 1994/95:23 s. 55; 1994/95:JuU2 s. 6 f) Det hänger ihop med 

den skada som en felaktig bokföring kan medföra. Ifall rörelsen t.ex. har många anställda, 

flera ägare och stora lån, blir skadan större ifall bokföringsskyldigheten åsidosätts än ifall det 

endast är det allmännas intresse som skadas.  

 

Det här är någonting som även revisionsbyråerna beaktar vid en revision av ett företag, ifall 

det är få utomstående intressenter tillåts bokföringen innehålla större felaktigheter, 

procentuellt, än ifall det finns många utomstående intressenter, vid utfärdandet av en ren 

revisionsberättelse. (Eilifsen et al., 2013, s.14) Enligt avgörande från HD i målet NJA 1983 s. 

205, där ett litet AB med några anställda misskött sin bokföring diskuteras både det allmännas 

och enskildas intresse vid val av straffpåföljd. HD valde då att höja straffet från villkorlig 

dom till fängelse i en månad. I en annan dom av HD, NJA 1984 s. 710, diskuterades också 

rörelsens intressenter vid val av straffpåföljd. Då gällde målet en enskild näringsidkare som 

fullkomligt åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Men eftersom det då endast är det allmännas 

intresse som drabbas valde HD en mildare straffpåföljd, villkorlig dom och böter. Andra 

viktiga aspekter HD lägger vikt vid straffmätningen är personliga omständigheter t.ex. ifall 

gärningsmannen tidigare är dömd, rörelsens omfattning och den bokföringsskyldiges 

ekonomiska kompetens. Min tolkning av domarna är att intressenterna till rörelsen har en 

betydelse, dock påverkar de inte huruvida bokföringsbrottet ansetts föreligga eller inte utan 

snarare valet av straffpåföljd. 

 

3.1.5 Huvudsakskriteriet 

För att intressenter till rörelsen ska kunna använda bokföringen som informationskälla vid 

fattandet av beslut är det viktigt att bokföringen är korrekt. Därför är det viktigt att både 

förloppet, rörelsens resultat och ekonomiska ställning i huvudsak går att utläsa av bokföringen 

och årsbokslutet/årsredovisningen. (Prop. 1998/99:130 s. 391) Rörelsens förlopp redovisas i 

den löpande bokföringen, och redovisningen ska följa god redovisningssed. Det innebär att 

affärshändelser i vissa fall ska bokföras så snart de inträffat och i andra fall så snart en större 

del av rörelsens förpliktelse är genomförd. Större rörelser följer K3-regelverket, då ska deras 

försäljningsintäkter t.ex. redovisas under den period som de uppstått och inte under den 
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perioden inbetalningen eller utbetalningen gjordes. Det innebär att intäkterna periodiseras. 

(BFN, 2014, s. 191) Enskilda näringsidkare med en mindre omsättning följer K2-regelverket, 

som innehåller "enklare" regler, vilket innebär att dem t.ex. kan redovisa en intäkt enligt 

kontantmetoden istället. Kontantmetoden är att redovisa intäkter eller kostnader då 

inbetalning eller utbetalning sker. (BFN, 2013, s. 10) Oavsett vilket regelverk den 

bokföringsskyldige följer ska den löpande bokföringen i grundboken återspeglas i rörelsens 

årsbokslut eller årsredovisning, för att dess resultat och ekonomiska ställning i huvudsak ska 

gå att utläsa av en utomstående. (Andersson et al., 2011, s. 31) Från ett kontrollperspektiv är 

det viktigt att samtliga verifikationer som utgör grunden till den löpande bokföringen sparas 

av den bokföringsskyldige samt att bokföringssystemet går att förstå och använda för en 

utomstående. Därför är det viktigt att även systemdokumentation och historik över när 

affärshändelserna inträffat och bokförts också sparas. (Andersson et al., 2011, s. 32) 

 

Huvudsakskriteriet innebär att det finns en gråzon för hur felaktig en bokföring får vara innan 

gärningen är straffbar. En förenkling gjord av Andersson et al., (2011, s. 80) är att det finns 

två straffbara typer av bokföringsbrott; (1) de fall där det saknas bokföring, (2) fall där 

bokföringen är så missvisande att den i huvudsak inte visar rörelsens förlopp, ekonomiska 

resultat eller ställning. (Andersson et al., 2011, s. 80) Ifall det saknas bokföring kan en 

utomstående bedömare inte göra någon bedömning av rörelsens ställning eller 

affärshändelser. Därför anses huvudsakskriteriet alltid vara uppfyllt i de fallen. Se även 

rättsfall (NJA 1984, s. 712; RH 1990:31) Ifall rörelsen har upprättat en bokföring som 

innehåller brister blir domstolarna istället tvungna att göra en bedömning; om rörelsens 

förlopp, resultat och ställning i huvudsak går att utläsa. 

 

Ett bokföringsbrott kan begås genom att den bokföringsskyldige åsidosatt flera olika 

skyldigheter, se tabell 1. I rättsfallet NJA 1999 s. 647 kommer HD fram till att det vid 

bedömningen om huvudsakskriteriet är uppfyllt är viktigt att ta hänsyn till de samlade 

bristerna i bokföringen under ett helt räkenskapsår. Det innebär att varje handling för sig inte 

behöver vara skäl nog för att dömas för bokföringsbrott, men att de i kombination kan utgöra 

tillräckliga skäl för att kunna döma för bokföringsbrott.  

 

Det finns flera rättsfall som diskuterar om huvudsakskriteriet i bokföringsbrottet anses vara 

uppfyllt. En gärning som kan leda till bokföringsbrott är att underlåta att skicka in 

årsredovisningen eller årsbokslutet i rätt tid till Bolagsverket. Den bokföringsskyldige har sju 
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månader på sig efter räkenskapsårets utgång att skicka in handlingarna. I rättsfallet NJA 2004 

s. 618 kommer HD fram till att en försenad inlämning av årsredovisningen eller årsbokslutet 

är att betrakta som ett bokföringsbrott. Det aktuella fallet gällde ett AB som under två år 

skickat in årsredovisningen tre respektive fyra månader försent. HD ansåg att 

bokföringsbrottet var av normalgraden. För att kunna dömas för bokföringsbrott för 

ofullständiga eller saknade verifikationer krävs det avsevärda brister. I rättsfallet NJA 2005 s. 

252 framgår att en taxirörelse som underlåtit att spara korrekta verifikationer för 533 

köruppdrag under ett räkenskapsår inte uppfyller huvudsakskriteriet. I det fallet gör HD 

bedömningen att rörelsens förlopp, resultat och ställning i huvudsak kunnat bedömas i alla 

fall. I ett annat fall från Svea hovrätt, RH: 2003:39, har den bokföringsskyldige valt att spara 

alla verifikationer men underlåtit att bokföra affärshändelserna i en grund- och huvudbok. 

Underlåtenheten att bokföra hade pågått i ca 16 månader. I det fallet valde hovrätten att döma 

gärningsmannen till bokföringsbrott av normalgraden eftersom rörelsens förlopp i huvudsak 

inte gick att utläsa. I domen nämner hovrätten även att det mest troligt hade varit möjligt att 

upprätta en korrekt grund- och huvudbok utifrån de sparade verifikationerna, detta påverkade 

dock inte domen. 

  

I doktrin finns flera metoder som förklarar hur domstolarna ska gå tillväga när de bedömer om 

huvudsakskriteriet är uppfyllt. Den modell som har fått störst genomslag är den elofssonska 

metoden. Då ska domstolen både göra en kvalitativ samt en kvantitativ bedömning. Den 

kvalitativa bedömningen avser att besvara om felet eller bristen i bokföringen är väsentligt. Är 

felet väsentligt bör de även göra en kvantitativ bedömning som tar hänsyn till hur stor 

avvikelsen är procentuellt. (Andersson et al., 2011, s. 108) I den kvantitativa bedömningen 

finns det två formler som domstolarna kan använda sig av; huvudsaksformeln och 

bedömningsformeln. (Andersson et al., 2011, s. 118) Huvudsaksformeln syftar till att visa den 

procentuella skillnaden mellan den felaktiga bokföringen och dem faktiska siffrorna 

bokföringen borde haft enligt t.ex. en oberoende utredning. Bedömningsformeln används vid 

de tillfällen verifikationer, systemdokumentation eller grund-/huvudbok saknas. För att 

huvudsakskriteriet ska vara uppfyllt måste felaktigheten avvika med 25-30 % (Andersson et 

al., 2011, s. 120). Att domstolarna följer denna modell bekräftas även i rättsfall RH 2013:11.  

 

Huvudsaksformeln beräknas som följande: (Andersson et al., 2011, s. 120) 

(Bokfört värde/Värde enligt utredningen) * 100 
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Bedömningsformeln beräknas som följande: (Andersson et al., 2011, s. 120) 

((Bokfört värde - Värdet av de ej bedömbara affärshändelserna)/Bokfört värde)) * 100 

 

Innan domstolarna använder sig av huvudsaksformeln eller bedömningsformeln är det dock 

viktigt att den kvalitativa bedömningen visar att felet är väsentligt. (Andersson et al., 2011, 

120) Anledningen är att felaktigheten i vissa fall är stor procentuellt fast den i realiteten inte 

hade påverkat en rationell intressents bedömning av rörelsen. Ett exempel: Ett företag har en 

miljon kr i eget kapital, tillgångarna uppgår till 1,5 miljoner kr, skulderna uppgår till 0,5 

miljoner kr och det redovisade resultatet är enligt huvudboken 20 000 kr. En utredning visar 

dock att det faktiska resultatet är 30 000 kr. Enligt huvudsaksformeln motsvarar det bokförda 

värdet då endast 66,7 % ((20 000 kr/30 000 kr) * 100 = 66,7 %) av det faktiska resultatet 

vilket innebär att enligt den kvantitativa bedömningen skulle företaget kunna dömas för 

bokföringsbrott, ifall vi bestämmer att bokföringen max får avvika med 30 %. (100-

66,7=33,3% > 30 %). Dock skulle inte en rationell intressents bedömning påverkas av en 

felaktighet på 10 000 kr i detta fall, varför en kvalitativ bedömning alltid måste göras före den 

kvantitativa. 

 

3.2 Skattetillägg 

I Sverige fattar SKV över sju miljoner beslut om slutlig skatt årligen (Lodin, 2013, s. 751). 

Den lag som reglerar hela skatteförfarandet är skatteförfarandelagen, (2011:1244; SFL) och 

reglerna om skattetillägg återfinns i 49 kap. Skattetilläggssystemet har förändrats flera gånger 

och den första gången det infördes var 1 januari 1972 (SOU 2001:25, s. 67). Tanken från 

början var att de mindre allvarliga skattebrotten skulle beivras med skattetillägg och att de 

allvarligare brotten skulle straffas utifrån skattebrottslagen (1971:69; SBL) (Lodin, 2013, s. 

786). Skattetilläggssystemet infördes på så vis för att avlasta åklagarmyndigheter och 

domstolar, och för att på ett bättre sätt utnyttja kompetensen inom SKV (SOU 2001:25, s. 69). 

I praktiken har dock den som ålagts skattetillägg i de flesta fall även dömts för skattebrott 

enligt SBL (Lodin, 2013, s. 786). 

 

Skattekontrollen är inte tänkt att vara så omfattande att den inte tillåter några fel alls. Tanken 

är snarare att den ska fungera preventivt, d.v.s. att de skattskyldiga upplever risken för 

upptäckt och straff som så pass trolig och kännbar att de väljer att betala sin skatt. 

(Riksskatteverket, 2002, s. 18) Ur ett intressent perspektiv är det därför enbart det allmännas 

intresse skattetillägget avser att skydda.  
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- ”Ett skattesystem utan kontroll är kollekt” (Riksskatteverket, 2002, s. 18). 

- ”En skattekontroll utan sanktioner är deklarationshjälp” (Riksskatteverket, 2002, s. 

18). 

Eftersom beskattningen utgår ifrån lämnade uppgifter om inkomster och utgifter är det av stor 

vikt att uppgifterna är korrekta. Skattetillägget har tidigare inte ansetts vara ett straff, utan 

snarare ett ”incitament” för den skattskyldige att inkomma med korrekta uppgifter. 

(Riksskatteverket, 2002, s. 18-19) Ur svensk synvinkel har därför skattetillägget tidigare inte 

kunnat överklagas. Dock upplevde många skattetillägget som just ett straff för en brottslig 

gärning och det fanns de som ansåg att den svenska rättstillämpningen därför stred mot artikel 

6 i EKMR. ED har prövat frågan i domarna Janosevic mot Sverige den 23 juli 2002 och 

Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige den 23 juli 2002. Det nya rättsläget efter domarna 

visade att skattetillägget ska likställas med ett straff och att den svenska tillämpningen därför 

stred mot artikel 6. Sverige har därför varit tvunget att anpassa skattelagstiftningen därefter 

vilket gör att skattetillägg numera även går att överklaga. 

 

3.2.1 Vem kan dömas till skattetillägg? 

Skattetillägg kan utgå vid fyra olika situationer (SFL 49 kap. 1 §). 

1. vid lämnandet av en oriktig uppgift (4 och 5 §§) 

2. vid skönsbeskattning (6 och 7 §§) 

3. vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §) 

4. när skatteavdrag inte gjorts (9 §) 

Det finns helt enkelt fyra olika situationer som kan medföra att en skattskyldig blir tvungen att 

betala skattetillägg. En situation som beror på lämnandet av en oriktig uppgift, två som berör 

skönstaxering och en som handlar om skatteavdrag. Lämnandet av en oriktig uppgift är ett 

centralt begrepp i skattetilläggssammanhang. Vad som är en oriktig uppgift kommer därför 

diskuteras enskilt i avsnitt 3.2.2 nedan. Skönsbeskattning är aktuellt antingen vid avsaknad av 

en deklaration eller vid de tillfällen deklarationsunderlaget är så pass bristfälligt att skatten 

inte kan beräknas tillförlitligt, se SFL 57 kap. Skatteavdrag innebär att arbetsgivare med 

anställda enligt huvudregeln är tvungna att månadsvis betala in preliminärskatt till sitt 

skattekonto, som är avsett att täcka bl.a. socialavgifter, se SFL 55 kap. 6 §. I de fall 

arbetsgivaren brister i denna skyldighet kan det därför bli aktuellt med skattetillägg (Lodin, 

2013, s. 805-807). 
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Det finns även ett antal befrielsegrunder som gör att skattetillägget inte alltid behöver bli 

aktuellt. Enligt SFL 49 kap. 10 § finns det tre befrielsegrunder; (1) skattetillägg ska inte tas ut 

vid rättelse av felaktig uppgift i inkomstslaget tjänst eller kapital i deklarationen ifall den kan 

rättas med hjälp av tillgängliga kontrolluppgifter, (2) ifall den skattskyldige frivilligt rättat en 

oriktig uppgift och (3) om skattebeloppet som hade kunnat undandras är obetydligt. I vissa 

fall kan andra befrielsegrunder som grundar sig på personliga eller sakförhållanden bli 

aktuella (SFL 51 kap. 1 §). Exempelvis om felaktigheten berodde på en svår 

redovisningsteknisk fråga eller om den skattskyldige är väldigt ung eller gammal. En ny 

förändring som har tillkommit som framgår av paragrafen är att skattetillägg inte ska tas ut 

ifall den skattskyldige blivit dömd enligt SBL. Orsaken är att den samlade reaktionen på det 

felaktiga beteendet i de fallen ansetts bli onödigt tung. (Lodin, 2013 s. 786) Oavsett situation 

är det alltid SKV som måste bevisa att den skattskyldige har gjort fel för att denne ska kunna 

dömas till skattetillägg. (SOU 2001:25, s. 86) 

 

3.2.2 Oriktig uppgift 

De flesta som blir tvungna att betala skattetillägg blir det eftersom att de har lämnat en oriktig 

uppgift i deklarationen. Därför är det intressant att veta vad en oriktig uppgift är. I lagtexten 

framgår det att en uppgift är oriktig om; det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig 

eller att en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattning utelämnats (SFL 49 kap. 5 §). 

För att avgöra om en uppgift är oriktig eller inte är det vanligt att man jämför deklarationen 

med de faktiska förhållandena. Några exempel på vanligt förekommande fall är att den 

skattskyldige utelämnar en intäkt eller redovisar den till för lågt belopp, yrkar på att få göra 

avdrag för kostnader fast utan tillräcklig beskrivning av vad avdragen egentligen avser eller 

yrkar på avdrag för högre kostnader än vad denne i själva verket haft. I de fall den 

skattskyldige underlåter att ta upp en intäkt är det att jämställa med att hen tagit upp den fast 

till ett för lågt belopp. (Lodin, 2013, s. 788) 

 

För den skattskyldige är det i vissa fall svårt att veta vilka omständigheter som är av intresse 

för att SKV ska kunna göra en korrekt skattepåföring. I rättsfallet NJA 1973 s. 529 hade den 

skattskyldige angivit att hen eventuellt kan ha haft ytterligare inkomster, men om och när det 

blir klarlagt återkommer hen med exakta uppgifter. I det fallet ansåg inte HD att det var fråga 

om en oriktig uppgift. I ett annat fall RÅ 2008 ref. 61 hade den skattskyldige lagt till en siffra 

mitt i ett belopp. Den omständigheten ansågs utgöra en oriktig uppgift, dock blev 

skattetillägget jämkat till hälften p.g.a. proportionalitetsskäl. Enligt Lodin (2013, s. 789) får 
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en skattskyldig uppge kostnader som hen haft oavsett om de är avdragsgilla eller inte så länge 

de existerat, utan att hen anses ha lämnat en oriktig uppgift. Det går även bra att ange de 

värdeuppskattningar som gjorts av t.ex. en förmån, så länge redovisningen av beräkningen 

även presenteras i deklarationen. Dock är det viktigt vid yrkande av kostnadsavdrag att den 

kostnaden som hen påstår sig ha haft även redovisas under rätt kategori i deklarationen, i 

annat fall är det att anse som en oriktig uppgift. (Lodin, 2013, s. 790) 

 

3.2.3 Oaktsamhet och uppsåt 

För att kunna åläggas skattetillägg måste den skattskyldige inte uppfylla några subjektiva 

rekvisit. Det krävs således varken oaktsamhet eller uppsåt för att kunna dömas, utan det 

räcker med att hen inkommit med en oriktig uppgift enligt SFL. (Lodin, 2013, s. 790) 

Anledningen till avsaknaden av subjektiva rekvisit är att tillämpningen av lagen ska vara så 

enkel som möjligt (SOU 2001:25, s. 70). När SKV skickar ut deklarationsblanketten varje år 

krävs det att den skattskyldige ändrar eller lägger till uppgifter, om så krävs för att ge en 

korrekt bild (SFL 31 kap. 5). Ifall den skattskyldige underlåter att göra nödvändiga ändringar, 

är det lika felaktigt som att lämna falska eller ofullständiga uppgifter i deklarationen (Lodin, 

2013, s. 790). 

 

3.2.4 Skattetilläggets storlek 

Hur stort skattetillägget blir beror dels på hur stor skillnaden är beloppsmässigt mellan den 

faktiska skatten den skattskyldige borde betalat och skatten hen hade betalt ifall den oriktiga 

uppgiften inte upptäckts, samt vilken typ av oriktig uppgift den skattskyldige lämnat. 

Reglerna återfinns i SFL 49 kap. 11-18 §§. Vid skattetillägg på slutlig skatt är huvudregeln att 

den skattskyldige ska betala 40 % i skattetillägg på skillnaden, d.v.s. har den skattskyldige 

enligt sin deklaration uppgivit inkomster och utgifter som motsvarar en slutlig skatt på 10 000 

kr medan de faktiska inkomsterna och utgifterna motsvarar en skatt på 20 000 kr, blir 

skattetillägget 4000 kr (0,40*(20 000-10 000)). Ifall SKV hade kunnat rätta den oriktiga 

uppgiften med stöd av tillgängliga kontrolluppgifter, t.ex. utdrag ur myndighetsregister eller 

andra tillgängliga handlingar blir skattetillägget istället 10 % på skillnaden. När det gäller 

annan skatt, t.ex. mervärdesskatt blir skattetillägget 5 %. En annan situation som är relevant 

för vissa rörelser är skattetillägg vid periodiseringsfel, det innebär att intäkter eller kostnader 

redovisas under fel räkenskapsår. I de fallen är skattetillägget 10 %. För enskilda 

näringsidkare som kan välja att använda kontantmetoden vid redovisningen är dock 

skattetillägg vid periodiseringsfel inte aktuellt. Anledningen är att intäkterna och kostnaderna 
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då bokförs när inbetalningen och utbetalningen inträffat och inte behöver delas upp för under 

vilken period varan eller tjänsten är utförd eller såld. (BFN, 2010, s. 11) 
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4 Rättsfall 
I kapitlet presenteras HD:s senaste rättsfall om bokföringsbrott i kombination med 

skattetillägg. Dessutom presenteras det rättsfall från ED som utgör praxis för hur 

gärningsrekvistet ska tolkas i ett ne bis in idem-sammanhang.  

 

4.1 Avgöranden från Högsta domstolen 

I avsnittet kommer jag presentera HD:s senaste två rättsfall som utgör praxis avseende 

bokföringsbrott i kombination med skattetillägg. Det första rättsfallet är NJA 2013 s. 502, där 

HD först kommer fram till att skattetillägg i kombination med skattebrott strider mot ne bis in 

idem, eftersom de båda straffen grundas på samma gärning. HD beslutar även att 

bokföringsbrott i kombination med skattetillägget i normalfallet inte strider mot ne bis in 

idem. I det andra rättsfallet NJA 2014 s. 377 förtydligar HD vad de menar med normalfallet.  

 

4.1.1 NJA 2013 s. 502 

Vad är HD:s praxis om vad som är samma gärning i skattebrottssammanhang eller 

liknande? 

Målet handlar om ett litet AB med en företrädare som under åren 2005-2007 i deklarationen 

uppgivit för hög ingående mervärdesskatt, och för lågt belopp avseende lönekostnader samt 

åsidosatt rörelsens bokföringsskyldighet genom att felaktigt bokföra egna uttag ur 

verksamheten eller lön såsom bolagets kostnader för inköp. Beloppen är betydande och den 

totala skatten som riskerade att undandras uppgick till nästan 1 miljon kr och de felaktigt 

bokförda beloppen uppgick sammanlagt till nästan 2,5 miljoner kr för åren 2005-2007.  

 

Ett beslut om skattetillägg hade fattats av SKV i november 2009. Åklagarens ansökan om 

stämning inkom i juni 2010. 

 

Åklagaren yrkade att gärningsmannen skulle dömas för grovt skattebrott och grovt 

bokföringsbrott samt dömas till näringsförbud. 

 

Högsta domstolens skäl och domslut 

Till att börja med konstaterar HD att vid bedömningen av vad som är dubbelbestraffning ska 

vikt läggas vid gärningen som är utförd och inte den rättsliga beteckningen. Det innebär att 

bara för att det finns två rättsliga beteckningar för en brottslig gärning ska inte två straff 

utdelas per automatik, utan endast i de fallen där gärningsmannen har begått två olika 
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brottsliga gärningar. HD konstaterar vidare att artikel 50 i EU:s rättighetsstadga endast är 

tillämplig då sanktionerna har straffrättslig karaktär, medan i övriga fall får medlemsländerna 

fritt att bestämma vilka sanktioner som ska vara tillämpliga. Exempelvis anses näringsförbud 

inte vara en sanktion av straffrättslig karaktär och därför får en åtalad straffas för både 

bokföringsbrott samt åläggas näringsförbud. Dock ska det vid den straffrättsliga bedömningen 

vägas in hur allvarlig sanktionen är eftersom i annat fall blir den enskildes skydd ”illusoriskt”. 

HD konstaterar även att skattetillägget är av straffrättslig karaktär och därför inte ska 

betraktas som en sanktion.  

 

Skattetillägg i kombination med skattebrott 

HD anger följande skäl till varför skattebrott och skattetillägg är samma gärning:  

- Den skattskyldige har i ett sammanhang, som är av betydelse för beskattningen, 

lämnat en felaktig uppgift eller utelämnat en uppgift.  

- Skattebrottet och skattetillägget grundar sig på samma felaktiga deklarationsuppgift 

och omständigheter.  

Därför kommer HD fram till att de båda brotten är att betrakta som samma gärning, varför 

samma person inte ska dömas för båda brotten. Någonting som även har påverkat HD:s beslut 

är att EU-domstolen i målet C-617/10, Åkerberg Fransson, underkände skattetillägg för 

oriktigt uppgift om mervärdesskatt (moms) i kombination med skattebrott för samma oriktiga 

uppgift om moms. Det medförde att HD ansåg det svårförklarligt att bara upprätthålla vissa 

delar av ett system som från början är tänkt att vara sammanhängande. 

 

Skattetillägg i kombination med bokföringsbrott 

Gällande bokföringsbrottet konstaterar HD att det också kan ha ett samband med 

beskattningen. Ifall en affärshändelse inte bokförs korrekt kan det leda till att samma 

felaktighet även överförs till skatteförfarandet (deklarationen). HD lägger dock stor vikt vid 

att skattetillägget utgörs av ett tillkommande moment som ligger senare i tiden än då 

bokföringsbrottet normalt begås. Eftersom en näringsidkare som upprättar sin bokföring för 

t.ex. räkenskapsår 2015 även ska bokföra affärshändelserna under samma år, i en grund- och 

huvudbok enligt BFL. Men deklarationen för räkenskapsår 2015, som sedan ligger till grund 

för skattetillägget ska fyllas i och lämnas in under år 2016. Därför anses skattetillägget och 

bokföringsbrottet normalt inte; ”oupplösligt förbundna till tid och rum”, varför de ska 

betraktas som två olika gärningar. HD nämner i domslutet även att bokföringsskyldigheten för 
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en näringsidkare är en skyldighet i sig, vilket också talar för att det ska betraktas som en 

separat gärning. De refererar i det fallet till ED:s mål Carlberg mot Sverige 27 januari 2009. 

HD:s slutsats är att skattetillägg och bokföringsbrott normalt inte är att betrakta som samma 

gärning.  

Andra viktiga aspekter som påverkar HD:s beslutsfattande i domen är: 

- Vid de fall lagstiftaren har gett uttryck för att svensk lag är förenlig med EKMR enligt 

förarbetena måste utgångspunkten vara att en domstol inte ska underkänna denna lag 

med stöd av EKMR som svensk lag.  

- Rättsliga och praktiska konsekvenser av att en lag underkänns måste vägas in. 

”Om en lag underkänns kan följdändringar behövas, något som talar för att frågan i mindre 

klara fall ska hanteras av lagstiftaren snarare än av svenska domstolar” (NJA 2013 s. 502, p. 

55) 

 

4.1.2 NJA 2014 s. 377 

Vad är HD:s praxis om vad som är samma gärning i skattebrottssammanhang eller 

liknande? 

Målet handlar om en enskild näringsidkare som bedrivit konsultverksamhet mellan åren 2004-

2007. Faktureringen för konsulttjänsterna har gjorts genom ett företag med säte i 

Storbritannien som i sin tur betalat ersättning till den åtalade. Den åtalade mottog betalning 

dels genom sin enskilda firma i Sverige (svenskt bankkonto), men även till ett separat konto i 

en utländsk bank. Brottet uppstod eftersom den åtalade endast valde att deklarera och bokföra 

inkomsterna som utbetalades till hens svenska konto. Den åtalade hade underlåtit att redovisa 

inkomster om ca 2,3 miljoner kr mellan åren 2004-2007, i både bokföringen samt i 

deklarationerna. 

 

Ett beslut om skattetillägg har fattats av SKV innan åtal väcktes. 

 

Åklagaren yrkar att gärningsmannen döms för grovt skattebrott och bokföringsbrott samt 

näringsförbud. 
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Högsta domstolens skäl och domslut 

Till att börja med avvisar HD den delen av åtalet som avser skattebrottet eftersom ett beslut 

om skattetillägg redan fattats innan åtalet väcktes. De hänvisar då till den nya praxis som 

uppkom i och med NJA 2013 s. 502. 

 

Skattetillägg i kombination med bokföringsbrott 

HD resonerar här på samma sätt som i målet NJA 2013 s. 502. Skälen HD anger handlar om 

tidsskillnaden mellan när de oriktiga uppgifterna som ligger till grund för bokföringsbrottet 

samt de som ligger till grund för skattetillägget har lämnats. Anledningen är att den oriktiga 

uppgift som lämnas till ledning för den egna beskattningen (i inkomstdeklarationen) utgör ett 

tillkommande moment som normalt ligger senare i tiden efter det att räkenskapsåret har 

avslutats. Bokföringsbrottet som beror på den faktiska handlingen att inte korrekt bokföra 

affärshändelser sker oftast ytterligare en tid innan räkenskapsåret avslutats. Tidsskillnaden 

mellan brotten utgör därför grunden till att de ska anses som skilda gärningar, vilket ligger i 

linje med ED:s nuvarande praxis som är att ne bis in idem endast gäller gärningar som är 

oupplösligt förbundna till varandra i tid och rum. Enligt HD har bokföringsbrottet fullbordats 

innan den oriktiga uppgift som ligger till grund för skattetillägget lämnats till SKV, vilket 

också talar för att det är två skilda gärningar. Att de oriktiga uppgifterna som lämnats i 

deklarationen grundar sig på den felaktiga bokföringen utgör inte grund för att se de båda 

brotten som samma gärning. HD kommer därför fram till att skattetillägget och 

bokföringsbrottet inte är oupplösligt förbundna till varandra i tid och rum. 

 

4.2 Avgöranden från Europadomstolen 

I avsnittet kommer jag att presentera det rättsfall från ED, Zolotukhin, som utgör praxis 

avseende vad som är samma gärning enligt ne bis in idem. Anledningen till att ED:s praxis är 

relevant är eftersom de har högsta tolkningsrätt om vad som är gällande rätt enligt 

unionsrätten. ED har dock inte mandat att upphäva en svensk domstols- eller 

myndighetsbeslut, de har endast tolkningsföreträde avseende hur unionsrätten ska tillämpas. 

(Sveriges Domstolar, 2014) I praktiken följer dock svenska domstolar ED:s beslut eftersom 

unionsrätten är implementerad i den nationella lagstiftningen. 
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4.2.1 Zolotukhin 

Vad är ED:s praxis om vad som är samma gärning? 

 I korthet handlar målet om en rysk man (Zolotukhin) som tillsammans med sin flickvän den 

andra januari 2002 besökte ett förbjudet militärområde. Klockan var 09:45 och 

gärningsmannen var påtagligt berusad vid tillfället. Senare under dagen i samband med att 

han blev intagen på en polisstation yttrade han svordomar och riktade dessutom hot om 

fysiskt våld mot polistjänstemannen. Först blev den åtalade ålagd med en ”administrativ 

sanktion” i form av frihetsberövande i tre dagar. För att sedan några veckor senare åtalas för 

störande av allmän ordning i domstol.  

 

ED utreder i målet om det rättsliga förfarandet i fallet är förenligt med principen ne bis in 

idem. I målet presenterar de även hur de vill att rekvisitet ”samma gärning” ska tolkas.  

 

Europadomstolens skäl och domslut 

ED anser att vid bedömningen om vad som är samma gärning ska ingen beaktan ska tas till 

den rättsliga benämningen eller det rättsliga intresse lagen avser att skydda. Den främsta 

anledningen är att strafflagstiftningarna bland länderna som antagit EKMR inte är 

harmoniserade. Vilket innebär att om vikt lagts vid den rättsliga benämningen eller syftet med 

lagstiftningen hade en person som begått en gärning i ett land kunnat dömas för samma 

gärning i ett annat land, p.g.a. att straffen avser att skydda olika intressen eller har olika 

rättsliga benämningar. Det enda som är relevant vid bedömningen är om de materiella 

gärningarna som begåtts utgör en uppsättning av konkret fakta som är oupplösligt 

sammanlänkande i tid, rum och i själva sakfrågan. Bara för att gärningsmannen haft 

samma kriminella avsikt med två gärningar behöver det inte heller innebära att de enligt 

konventionens mening ska ses som en. Den subjektiva kopplingen mellan gärningarna är inte 

relevant vid bedömningen om vad som är samma gärning utan det enda som är viktigt är den 

objektiva.  

 

I målet lyfter ED upp tre tidigare domar för att belysa tidigare praxis gällande vad som är 

samma gärning. I första målet, Gradinger mot Österrike, förtydligas vad som menas med 

samma gärning oavsett den rättsliga klassifikationen. Gärningsmannen hade blivit åtalad för 

vållande till annans död på grund av grov vårdslöshet i trafik och även blivit ålagd till att 

betala böter i ett administrativt förfarande på grund av att han kört bil onykter i trafiken. ED 

kom fram till att även om avsikten, naturen och syftet med de två lagöverträdelserna var olika 
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var det inte rätt att döma gärningsmannen två gånger eftersom båda domarna var baserade på 

samma utförda gärning av den åtalade. Andra målet är ett typexempel på när en gärning utgör 

orsaken till ett åtal men när själva gärningen består av flera olika brott som var för sig kan 

prövas i flera olika rättegångsprocesser, se Oliveira mot Schweiz. Målet handlar om en person 

som varit med i en kollision på grund av att bilens hastighet inte hade anpassats till väglaget. 

Hon ålades av polisdomaren till att böta 200 franc. En åklagare anklagade henne senare för 

vållande till kroppsskada och domstolen dömde henne till att betala 2000 franc. Domen 

överklagades till ED. De kom fram till att även om det är en gärning som har utlöst de båda 

brotten så ska de ses som två separata brott, varför de inte ser några hinder med att hon döms 

två gånger. Även om det hade varit mer förenligt med principerna om en rättvis rättegång ifall 

de båda straffen hade utdelas i en och samma rättegångsprocess. Det tredje målet berör 

handlingarnas grundsats och presenteras i Franz Fischer mot Österrike. Där hade 

gärningsmannen kört bil onykter och sedan krockat med en person som avled på grund av 

skadorna. Gärningsmannen åtalades först för att han kört bil onykter och sedan ytterligare en 

gång på grund av att han orsakat ett dödsfall då han kört bil onykter. ED ansåg att de båda 

gärningarna innehöll samma grundsats vilket gjorde att den andra rättegången stred mot 

principen ne bis in idem. 

 

I det aktuella målet anger ED att även om de två gärningarna som Zolothukin åtalats för var 

skilda i tiden och baserade på olika händelser så var de sammanlänkande genom samma 

grundsats; störande av allmän ordning. ED poängterar att den ”administrativa sanktionen” i 

form av frihetsberövande i tre dagar var relaterad till störande av allmän ordning. Eftersom 

frihetsberövandet i tre dagar, i allt väsentligt utdömdes av samma fakta som sedan låg till 

grund för att han åtalades en andra gång, för störande av allmän ordning. Den enda skillnaden 

var att i det andra åtalet var även hot om fysiskt våld mot polismannen medtaget som skäl till 

åtalet. ED finner därför att sambandet mellan konkreta fakta för de två gärningarna är så 

pass starkt att de enligt ne bis in idem ska ses som en gärning. Eftersom det vid bedömningen 

av vad som är samma gärning så räcker det med att de båda gärningarna utgår ifrån 

väsentligen samma fakta, de behöver inte utgå ifrån exakt samma fakta. Anledningen är att 

ED inte vill att principen ne bis in idem utövas/tolkas restriktivt, då det underminerar 

principens effektivitet och användbarhet för den enskilde. Syftet med ne bis in idem är som 

tidigare sagts att förbjuda att en person döms och/eller straffas en andra gång för en kriminell 

gärning i ett mål som redan är avgjort. 



23 

 

5 Analys 
Det här kapitlet är indelat i två delar. I den första delen kommer analysen av hur HD:s och 

ED:s praxis avseende gärningsrekvistet förhåller sig till varandra att presenteras. I den 

andra delen analyseras om bokföringsbrott i kombination med skattetillägg är förenligt med 

lagstiftarens intention samt om det är en ändamålsenlig ordning.  

 

5.1 Gärningsrekvisitet 

Hur förhåller sig HD:s praxis till ED:s praxis avseende gärningsrekvistet? 

 I HD:s domskäl är grunden till varför skattetillägg och bokföringsbrott utgör två gärningar 

skillnaden i faktiskt tid mellan de båda gärningarna samt det tillkommande momentet som 

ifyllandet av inkomstdeklarationen innebär. 

 

Om vi börjar med att analysera tidsbegreppet. I Zolotukhin hade gärningsmannen under 

samma dag fast under olika tidpunkter utfört flera straffbara gärningar enligt rysk rätt. ED 

ansåg i det fallet att bara för att gärningarna är utförda under olika tidpunkter på dygnet 

behöver det per automatik inte betyda att de är olika gärningar, vilket utfallet visade. Min 

tolkning är snarare att tiden kan ha en betydelse vid bedömningen av sambandet mellan 

gärningarna, men att den inte är ensamt avgörande. I målet NJA 2014 s. 377 är dock den 

faktiska tiden mellan när gärningarna begåtts mycket längre, av naturliga orsaker. Eftersom 

bokföringen ska lämnas in och upprättas under det nuvarande räkenskapsåret medan 

deklarationsunderlaget ska lämnas in och fyllas i under nästkommande år. Dock anser jag att 

finns en tidsmässig koppling mellan brotten i alla fall. Eftersom både de oriktiga uppgifterna i 

bokföringen och de i deklarationen avser affärshändelser för samma räkenskapsår. Det 

tidsmässiga sambandet mellan gärningarna ligger helt enkelt inte i när bläcket från pennan 

torkat utan istället den räkenskapsperiod som de båda gärningarna avser. Av ED:s praxis i 

Zolotukhin kan jag dock inte utläsa om det är så de vill att tidsbegreppet ska tolkas eftersom 

det målet gäller helt andra typer av brott än just bokföringsbrott. Dock är min gissning att i det 

aktuella fallet (NJA 2014 s. 377) har den typen av tidsmässig koppling relevans eftersom den 

binder ihop de båda gärningarna.  

 

Det andra argumentet HD lyfter fram till varför skattetillägget och bokföringsbrottet är två 

olika gärningar är att skattetillägget utgörs av ett tillkommande moment. I Zolotukhin anser 

ED att även om det andra åtalet utgjordes av tillkommande fakta, att gärningsmannen hade 

hotat en statstjänsteman om fysiskt våld, var det inte tillräckligt för att betrakta gärningarna 
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som två. Orsaken var att de båda straffen utgick ifrån ”väsentligen samma” fakta. Frågan här 

är därför ifall de fakta som utgör grunden till att den åtalade i målet NJA 2014 s. 377 blir 

ålagd att betala skattetillägg och sedan åtalas för bokföringsbrott är väsentligen samma. Att 

objektiva fakta inte är identiskt vet vi, eftersom skattetillägget bygger på ett tillkommande 

moment som inte har någon betydelse för om gärningsmannen ska kunna dömas för 

bokföringsbrott, se avsnitt 3.1.1. Dock anser jag att den är väsentligen densamma. Orsaken är 

att den felaktiga uppgiften som lämnades i deklarationen är grundad på den felaktiga 

bokföringen. Det hade varit väldigt krångligt och framförallt väldigt onödigt för 

gärningsmannen att inkomma med en korrekt uppgift i deklarationen samtidigt som denne 

upprättar en felaktig bokföring. Gärningsmannen hade i så fall varit tvungen att upprätta en 

separat sidobokföring, där hen väljer att bokföra alla affärshändelser korrekt och sedan lämna 

in en felaktig bokföring till Bolagsverket. Det finns dessutom ingen vinst för gärningsmannen 

att lämna in/upprätta en felaktig bokföring om hen inte tänkt fylla i oriktiga uppgifter i 

deklarationen.  

 

Ifall endast tidsbegreppet samt om det finns tillkommande objektiv fakta i det senare brottet 

varit relevant, går det att argumentera för att endera HD:s slutsats eller min tolkning är 

närmast ED:s praxis. Eftersom att Zolotukhin inte ger ett tillfredsställande svar på om 

tidsbegreppet endast avser den faktiska tiden mellan gärningarna eller om det även omfattar 

den tidsperiod som två olika handlingar berör, samt vilken vikt som ska läggas vid just 

tidsbegreppet. 

 

Dock skriver ED även i domslutet till Zolotukhin att vikt ska läggas vid de båda gärningarnas 

grundsats. I Zolotukhin utgick de båda gärningarna ifrån grundsatsen ”störande av allmän 

ordning”, eller den senare gärningen gick åtminstone att relatera till den grundsatsen. I målet 

NJA 2014 s. 377 utgår de båda gärningarna ifrån grundsatsen skattebrott, eller 

bokföringsbrottet går åtminstone att relatera till skattebrott. En grundsats är i detta 

sammanhang den lag som utgör grunden till de andra lagarna. Skattetillägget var från början 

tänkt att utgöra straffet för de mindre allvarliga skattebrotten för att på så vis avlasta åklagare 

och domstolar, se avsnitt 3.2. Därför är det uppenbart att den straffbara gärningen går att 

härleda till just skattebrott. Gällande bokföringsbrottet skriver departementschefen att brottet 

avser att skydda rörelsens externa intressenter, se avsnitt 3.1. För en enskild näringsidkare 

som i målet NJA 2014 s. 377 är det uppenbart att de enda externa intressenter som finns till 

hens bokföring är just det allmännas och framförallt SKV:s. Då det är viktigt ur en 
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beskattningssynpunkt att kunna granska rörelsens affärshändelser i efterhand. Vilket 

egentligen är grundorsaken till varför enskilda näringsidkare omfattas av 

bokföringsskyldigheten. (Prop. 1998/99:130 s. 198) Därför anser jag att bokföringsbrottet 

åtminstone går att relatera till grundsatsen skattebrott. 

 

Utifrån dessa argument anser jag att HD:s domslut i NJA 2014 s. 377 med stor sannolikhet 

strider mot den tolkning ED vill att de nationella domstolarna ska tillämpa, avseende 

principen ne bis in idem. Det enda frågetecknet berör som sagt hur tidsbegreppet ska tolkas. 

Är det endast den faktiska tiden mellan brotten som är relevant eller ska även det tidsmässiga 

sambandet mellan handlingarna/uppgifterna omfattas. Dock pointerar ED att de inte vill att ne 

bis in idem ska tillämpas restriktivt. Vilket talar för att den analys jag gjort av fallet är mer i 

linje med deras praxis än HD:s domslut i NJA 2014 s. 377. 

 

Om vi antar att HD gjorde en liknande analys som jag innan de valde hur de skulle döma i 

målet NJA 2014 s. 377 kan vi misstänka att de borde ha kommit fram till en liknande slutsats. 

En tänkbar orsak till varför de valde att döma som de gjorde ändå kan vara att de anser att 

”min tolkning” skulle skapa en lucka i rättssystemet samt att risken finns att de praktiska 

konsekvenserna skulle bli stora, vilket talar för att lagstiftaren borde hantera det istället. Dessa 

aspekter är nämligen något som HD tar i beaktan då de dömer, se avsnitt 4.1.1. Dock innebär 

detta enligt min mening endast att man skjuter på problemet, eftersom det troligtvis kommer 

en dag när ED eller EU-domstolen prövar frågan. Om ED eller EU-domstolen kommer fram 

till samma slutsats som jag kommer det medföra att vi blir tvungna att både kompensera vissa 

av de personer som blivit straffade med både bokföringsbrott och skattetillägg samt göra 

förändringar i skattetilläggssystemet. Risken är dessutom att Zolotukhin blir vägledande för 

när den ”nya” rättsordningen anses gällande, vilket medför att kostnaden för samhället växer 

ju längre tid det tar. 

  

5.2 Ändamålsenlig? 

Är HD:s nuvarande praxis gällande skattetillägg i kombination med bokföringsbrott 

förenlig med de intentioner som uttrycktes när systemet med skattetillägg infördes?  

Den främsta anledningen till varför enskilda näringsidkare omfattas av 

bokföringsskyldigheten och kan åtalas för bokföringsbrott är att lagstiftaren vill att SKV ska 

kunna kontrollera om de uppgifter som lämnats i deklarationen är korrekta. Det här 
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framgår i prop. 1998/99:130 s. 198, där departementschefen skriver att lagen avser att skydda 

de externa intressenternas intresse av bokföringen och inte de internas, se avsnitt 3.1.4. För 

enskilda näringsidkare är den främsta externa intressenten till deras bokföring det allmännas 

och då framförallt SKV. Den bakomliggande orsaken till bokföringsplikten i de fallen är helt 

enkelt att lagstiftaren vill skydda det allmännas skatteintresse. Att bokföringen måste vara helt 

korrekt har aldrig varit tanken på grund av den gråzon lagstiftaren skapat i och med 

huvudsaksrekvisitet, se avsnitt 3.1.5. Det innebär att bara för att en gärningsman gjort sig 

skyldig till skattebrott behöver samma person per automatik inte ha gjort sig skyldig till 

bokföringsbrott. 

 

Lagstiftarens intention med skattetilläggssystemet var att det skulle vara ett mindre allvarligt 

straff för de mindre allvarliga skattebrotten, se avsnitt 3.2. I praktiken har dock de som 

åtalats för skattebrott i de flesta fall tidigare även straffats med skattetillägg, eftersom de båda 

sanktionerna grundas på samma rekvisit. Det här ändrades dock i och med domen NJA 2013 

s. 502, där HD kommer fram till att skattetillägg i kombination med skattebrott är två straff 

för samma gärning, vilket strider mot ne bis in idem. En trolig orsak till HD:s tidigare praxis 

är att riksskatteverket (numera SKV) ansåg att ett skattesystem utan sanktioner är 

deklarationshjälp. Eftersom skattekontrollen inte är tänkt vara så omfattande att den inte 

tillåter några fel är det viktigt att den fungerar preventivt d.v.s. att de skattskyldiga upplever 

risken för upptäckt och straff som så pass trolig och kännbar att de väljer att betala sin skatt. 

(Riksskatteverket, 2002, s. 18) Utan skattetillägget skulle följden för dem som lämnar oriktiga 

uppgifter därför att bli mildare, vilket troligtvis skulle leda till att fler väljer att inkomma med 

oriktiga uppgifter. Förutom det preventiva syftet med skattetillägget utgör det även en viktig 

inkomstkälla för staten som t.o.m. uppskattas och även inkluderas i budgeten. För år 2014 

räknade regeringen med att få in nästan 175 miljoner kr i skattetillägg. 

(Ekonomistyrningsverket, 2015) 

 

Hur skattetillägget ska behandlas i kombination med bokföringsbrott är ingenting som 

lagstiftaren har uttryckt i propositionerna. Jag misstänker att det är domstolarnas uppgift att 

besluta i den frågan. Utifrån lagstiftarens intentioner kan jag därför inte se att domslutet i 

mål NJA 2014 s. 377 strider mot lagstiftarens vilja. Dock anser jag att det nuvarande 

systemet är rörigt eftersom att en gärningsman först kan dömas för skattebrott administrativt (i 

och med skattetillägget) för att sedan åtalas och dömas för bokföringsbrott i en rättegång. 

Innan mål NJA 2013 s. 502 har åklagare istället åtalat gärningsmän för både skattebrott och 
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bokföringsbrott då det varit aktuellt i samma mål, se t.ex. NJA 2012 s. 247. I de fallen har 

gärningsmannen kunnat dömas för både bokföringsbrott och skattebrott men då har domstolen 

tagit hänsyn till de båda brottens allvar gemensamt när de beslutat om val av påföljd. Med det 

nuvarande systemet så straffas istället gärningsmannen i två separata processer, den ena för 

skattebrottet i och med skattetillägget medan straffet för bokföringsbrottet bestäms av en 

domstol. Ifall vi vill ha samma rättsordning som tidigare, där domstolen tar hänsyn till båda 

brottens allvar vid val av straffpåföljd krävs det i så fall att domstolarna även resonerar kring 

skattetillägget istället för skattebrottet i domskälen. Det kommer dock inte att hända eftersom 

domstolar inte prövar frågor som inte anges i åtalet och då skattebrottet redan är avklarat i och 

med skattetillägget kommer den biten inte att inkluderas.  

 

I prop. 2010/11:165 s. 3 skriver regeringen att det bör utredas vidare om skattetillägget strider 

mot ne bis in idem. Jag delar regeringens uppfattning och tror dessvärre att som 

skattetilläggssystemet tillämpas idag är risken stor att det gör det. Åtminstone när det gäller 

mål som NJA 2014 s. 377, där företag begår ett bokföringsbrott i syfte att dölja ett 

efterkommande skattebrott.  

 

Om jag hade haft möjlighet att påverka rättssystemet hade jag låtit skattetilläggssystemet 

finnas kvar, dock hade jag enbart använt det som ett straff istället för bokföringsbrott och/eller 

skattebrott, i de fallen brottsligheten bedöms som mindre allvarlig. I de allvarligare fallen 

hade jag istället överlämnat ärendet till åklagare. Risken finns som sagt att det systemet skulle 

bli mer ”tandlöst” än det nuvarande. Dock går det att lösa genom att skruva upp procentsatsen 

på skattetillägget samt genom att höja straffskalan i både bokföringsbrottet och skattebrottet.  
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Appendix 1 
 

Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i EKMR. 

 

”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.” 

  



 

 

Appendix 2 
 

Artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. (2007/C 303/01) 

 

”Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott. 

Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan 

har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet 

med lagen.” 

 

 


