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Sammanfattning 

Följande studie har ur ett rättssäkerhets -och legalitetsperspektiv undersökt kammarrätternas 

tillämpning av bevisbörda och beviskrav i mål som rör skönsbeskattning av oredovisade 

intäkter från restauranger. Studien indikerar att Kammarrätterna tillämpar ett för lågt 

beviskrav samtidigt som avgörandena uppvisar drag av godtycklighet.    
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1. Inledning 
 

1.1   Problembakgrund 

"Den offentliga makten utövas under lagarna", så lyder bestämmelsen som ger uttryck för den 

så kallade legalitetsprincip som är en av den moderna rättsstatens mest fundamentala 

principer2, tillika en av RF:s bestämmelser om statsskickets grunder, RF 1:1 3st. Kärnan i 

denna princip kan beskrivas som ett krav på rättstillämpningens normbundenhet, i motsats till 

godtycklighet, vilket innebär att all rättstillämpning skall ha stöd i föreskrift. En 

rättstillämpning i enlighet med legalitetsprincipen agerar därför för den enskilde medborgaren 

som en garant för rättssäkerhet, då resultatet av en enhetlig, föreskriftsbunden rättstillämpning 

ger förutsägbarhet för den enskilde.3  

För en föreskriftsbunden rättstillämpning i mål rörande inkomstbeskattning visar praxis från 

HFD att bevisbördan ligger på SKV i frågan om en skattskyldigs intäkter.4 För att styrka en 

intäkt skall vidare SKV:s bevisning uppnå det så kallade beviskravet, som anger vilken 

robusthet bevisningen skall ha för att intäkterna skall kunna anses som styrkta.5 Beviskravet 

för att styrka förekomsten av en intäkt är i de flesta fall att intäkterna skall göras “sannolik”. 

Detta gäller dock endast det så kallade ordinarie skatteförfarandet. I mål som rör 

efterbeskattning är beviskravet annorlunda, och högre, ställt. För efterbeskattning till nackdel 

för den skattskyldige krävs i flesta fall att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift, SFL 

66:27. Bevisbördan för nämnda uppgifts oriktighet ligger även här på SKV och som beviskrav 

gäller att myndigheten skall ”styrka” dess oriktighet6. Sammantaget skiljer sig alltså 

beviskravet åt beroende på om det rör sig om det ordinarie förfarandet eller efterbeskattning, 

medan bevisbördan i båda fallen åligger SKV. 

Rättstillämpningen i mål som rör skönsbeskattning av oredovisade intäkter från restauranger7 

har på senare tid fått utstå kritik. Kritikerna anser att föreskrifterna kring bevisbörda och 

beviskrav i dessa måltyper tillämpats på ett felaktigt sätt. Lindqvist och Lyhagen har i en 

                                                           
2 Marcusson, Lena (2005), s. 43 
3 Ibid, s. 44 
4 RÅ 2001 ref. 22 I och II, HFD 2012 ref. 69 I-III och HFD 2013 ref. 3, se även Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 61 
5 Se mer om bevisbördan och beviskravet i avsnitt 3.6.1 
6 Prop. 2002/03:106, s. 119 
7 Med restaurangmål avses mål som berör beskattning av verksamheter som tillhandahåller mat i någon form.  
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artikel8 och i doktrin9 påpekat att rätten ofta använder en omvänd bevisbörda samt godtagit 

bevisning som grund för styrkande av en intäkt som inte uppnått beviskravet för aktuella 

måltyper. Johanna Hållèn har även i en artikel i Skattenytt10 på ett snarlikt sätt kritiserat 

rättstillämpningen i mål som rör skönsbeskattning av oredovisade intäkter från restauranger. 

Hon skriver: 

”Enligt min erfarenhet åberopas inte sällan omständigheter från Skatteverkets sida som inte 

underbyggs med skriftliga underlag eller vittnesförhör vid muntlig förhandling. Enbart genom 

Skatteverkets påstående om ett visst förhållande förefaller bevisbördan ofta att övergå till den 

enskilde som då med klara underlag och annan typ av bevisning måste vederlägga 

Skattemyndighetens påstående och därmed bevisa sin oskuld... I stället måste den enskilde 

framlägga klara bevis för att Skatteverkets påståenden är felaktiga”.11 

Kritiken som framförts mot rättstillämpningen i mål rörande skönsbeskattning av oredovisade 

intäkter från restauranger gäller alltså att rätten ägnar sig åt godtyckliga och rättsosäkra 

bedömningar, i bjärt kontrast mot den  grundlagsstadgade legalitetsprincipen. Enligt min 

mening skulle detta, om kritiken stämmer, utgöra ett djupt problematiskt inslag i 

rättstillämpningen. Att legalitetsprincipen är grundlagsstadgad vittnar om hur viktig 

lagstiftaren finner denna princip och frångås denna innebär det i praktiken att enskilda i ovan 

nämnda måltyper berövas en rättighet som all rättsillämpning skall, och bör, vila på. Att som 

enskild kunna förutse rättstillämpningen är en grundbult i en modern rättsstat och denna rätt 

bör alltid tillgodoses. Av denna anledning ämnar följande studie ur ett rättssäkerhets -och 

legalitetsperspektiv undersöka hur Kammarrätten i mål som rör skönsbeskattning av 

oredovisade intäkter tillämpar bevisbördan och beviskravet i det ordinarie förfarandet samt i 

mål om efterbeskattning. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-8-2014-Argang-80/Rattssakerheten-i-

ekomal-i-fara/  Datum 1/3 2016 
9 Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 362 ff.  
10 Hållèn (2015), s. 151  
11 Ibid. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-8-2014-Argang-80/Rattssakerheten-i-ekomal-i-fara/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-8-2014-Argang-80/Rattssakerheten-i-ekomal-i-fara/
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1.2   Syfte 

Följande studie har som syfte att analysera hur Kammarrätterna tillämpar bevisbördan och 

beviskravet i det ordinarie förfarandet och i mål om efterbeskattning som rör 

skönsbeskattning av restaurangers oredovisade intäkter. Analysen kommer bestå av en 

utvärdering som syftar till att fastställa om, och i sådant fall, i vilken mån Kammarrätterna 

frångår kravet på en rättssäker och legal rättstillämpning.  

Som stöd för detta har jag formulerat följande undersökningsfrågor: 

Hur ser gällande rätt ut angående bevisbördans placering? 

Hur ser gällande rätt ut angående beviskraven? 

Hur tillämpar Kammarrätterna bevisbördans placering? 

Hur tillämpar Kammarrätterna beviskraven? 

Tillämpar Kammarrätterna rätten i enlighet med legalitetsprincipen och rättssäkerhet?  

 

 
1.3   Avgränsningar 

Studien avhandlar Kammarrätternas rättstillämpning av mål som rör skönsbeskattning av 

oredovisade intäkter från restuaranger. Anledningen till detta är att de flesta mål aldrig når 

högsta högsta instans och att den för gemena man reella rättstillämpningen därför kan anses 

ske i Kammarrätterna. Att Förvaltningsrättsavgöranden lämnas därhän är till viss del även en 

fråga om materialet då studien, om dessa avgöranden skulle inbegripas, skulle få ett alltför 

stort omfång. Samtidigt anser jag av ovan nämnd anledning att Kammarrätternas avgöranden 

är av större betydelse för den enskilde då Förvaltningsrättsavgöranden kan överklagas till 

Kammarrätt. Att kammarrättsavgöranden har valts ut beror även på att den kritik som 

framförts till stor del har riktats mot just Kammarrätternas rättstillämpning. 

Mål som rör skönsbeskattning på grund av ej inlämnad deklaration kommer ej att behandlas. 

Anledningen till detta är att näringsidkare skäligen sällan underlåter att lämna in deklaration. 

Studien behandlar endast frågan om bevisbördan och beviskravets rättstillämpning, frågan om 

beloppsbestämningen av intäkterna lämnas därhän.  
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1.4  Metod och material 

I studier av förevarande art är av vikt att metodvalet styrs av syftet ifråga. Det är viktigt för en 

jurist att veta förutsättningarna för hur man definierar och tolkar sitt material12. Då syftet i 

denna studie är att undersöka bevisbördans och beviskravets tillämpning anser jag det 

lämpligt att först och främst reda ut gällande rätt, för att sedan väga denna mot 

rättstillämpningen. Väl utförda rättsutredningar anses öka rättssäkerheten i rättslivet13, något 

som studien prövas emot.  

Till rättsutredningsavsnittet har en rättsvetenskaplig metod använts, vilket innebär att 

undersökningsfråga ett och två besvaras med hjälp av denna metod. Den rättsvetenskapliga 

metoden är tätt förknippad med den rättsdogmatiska metoden, vars huvuduppgift är att tolka, 

rekonstruera och systematisera gällande rätt med slutmålet att bistå rättspraxis och där 

studieobjekten ifråga består av befintliga rättsregler14. Kännetecknande är att författaren intar 

ett rättstillämparperspektiv och att denne så nära som möjligt försöker besvara den aktuella 

frågan vad som gäller rättsordningens innehåll15. Utgångspunkten för en rättsvetenskaplig 

metod är, likt den rättsdogmatiska, ett nyttjande av allmänt accepterade rättskällor, enligt 

rättskälleläran, vilket innebär att man söker svaren i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin16.  

Inom det skatterättsliga området har dock SKV genom bemyndigande givits kompetens att 

utfärda bindande föreskrifter om tillämpning av skattelagstiftning, RF 8:7 1st. 1p. Dessa rör 

vanligtvis olika värderingsfrågor men så länge de håller sig inom lagstiftningens ramar är de 

bindande för såväl myndigheter som skatteskyldiga.17  Av denna anledning har jag i studien 

använt SKV:s allmänna råd och föreskrifter. Utöver detta har en rapport från Svenskt 

Näringsliv av Anders Hultqvist samt en regeringsskrivelse nyttjats. Således återfinns i denna 

studie källor utanför de traditionella rättskällorna vilket gör att jag här väljer att benämna min 

metod som rättsvetenskaplig, då denna tillåter material utanför auktorativa rättskällorna till 

skillnad från den rättsdogmatiska metoden.  

I analysdelen företas en fallstudiemetod, som ämnar besvara undersökningsfråga tre till fem. 

Denna metod innebär att man tar en mindre del fall (i denna studie avgöranden från 

                                                           
12 Korling (2013), s. 17 
13 Korling (2013), s.27 
14 Gunnarsson (2009), s.91-92 
15 Ibid, s. 93 
16 Ibid, s. 21 
17 Ibid, s.22 
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Kammarrätten) av ett större antal och med hjälp av dessa försöka beskriva verkligheten. 

Fördelen med denna metod är att man på ett begränsat uttrymme kan ge läsaren en 

uppfattning om verkligheten. Nackdelen är att ett begränsat antal fall aldrig fullt ut kan 

representera verkligheten, vilket betyder att man måste tolka sina slutsatser med försiktighet.18 

Fallanalysen består av ett avgörande för varje förfarande från respektive Kammarrätt. Då 

Sverige har fyra kammarrätter uppgår det totala antalet analyserade avgöranden till åtta: fyra 

rörande det ordinarie förfarandet och fyra rörande efterbeskattning. Tanken är att att är att få 

en jämn spridning av avgöranden från de olika kammarrätterna och på så sätt försöka få fram 

om inte slutsatser så åtminstone indicier om rättstillämpningen. 

Kammarrättens avgöranden är slumpmässigt utvalda. De har erhållits genom en sökning i 

Zeteo på ”restaurang oredovisade intäkter” under sektionen Kammarrättsavgöranden. 

Inklusionskriteriet för att välja ut ett rättsfall har varit att det behandlar oredovisade intäkter 

från en restaurang i form av oredovisad försäljning av mat och/eller dryck. I en första omgång 

har gallringen gjorts genom en sökning på avgöranden från 2015, i förhoppning att detta skall 

skänka studien aktualitetens prägel. Avgörandena rörande oredovisade intäkter från 

restauranger var dock förvånansvärt få till antalet och i avsaknad har avgöranden från 2014 

och 2013 valts ut. Det är framför allt avgöranden som rör efterbeskattning som har varit svåra 

att hitta från 2015. En anledning till detta torde rimligen vara att desssa måltyper är 

ovanligarre. Inga övriga avgöranden än de redovisade har studerats. Domen som den ovan 

nämnda artikeln av Johanna Hållén bygger på har medvetet valts bort från materialet, då jag 

ser en risk med att analysera ett avgörande vars domskäl jag dessförinnan läst en kritisk 

artikel om. Tanken har varit att analysera samtliga rättsfall med ett ”öppet sinne”. Jag är 

medveten om att jag i denna studie, på grund av det blygsamma urvalet av avgöranden, inte 

kommer generalisera resultatet i någon större utsträckning men jag anser likväl att 

undersökningen trots detta kan ge åtminstone indikationer.  

En notering bör här även göras för att undvika förvirring vid praxisgenomgången. Den 1/1 

2012 trädde den nya SFL i kraft. Detta innebär att de flesta avgörandena (framför allt de 

gällande efterbeskattning) gäller tidigare beskattningsår och således tillämpar den äldre 

rättsliga reglering som fanns om skönsbeskattning i dåvarande SBL 11:19 och TL 4:3, numera 

ihopslaget genom SFL 57:1. Av förarbetena går det dock att utläsa att ändringen är av 

kosmetisk karaktär. I likhet med dåvarande reglering skall skönsbeskattning enligt SFL 57:11 

                                                           
18 Ejvegård, Rolf (2003), s. 33. 
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ske i fall där det finns brister i deklarerade uppgifter eller det material som dessa grundas på. 

Förutsättningen att skatten på grund av detta inte kan beräknas tillförlitligt på grund av dessa 

brister utgör heller ingen ändring i sak.19 Av denna anledning anser jag inte att studien tappar i 

aktualitet då rättsfallen i viss del behandlar äldre lagstiftning.  Till sist vill jag peka på att den 

tekniska framställning som SKV lägger till grund för sin talan ofta är av mycket komplicerad 

teknisk natur. På grund av detta görs genomgången på en tämligen okomplicerad basis och tar 

endast upp huvuddragen av bevisningen. 

 

1.5   Disposition 

Denna studie påbörjas med ett teoriavsnitt där begreppen rättssäkerhet och legalitetsprincipen 

benas ut. Detta görs genom att förklara de olika komponenter som en rättssäker 

rättstillämpning utgörs av samt att beskriva den skatterättsliga legalitetsprincipen vari 

föreskriftskravet har en central ställning.   

Då syftet i denna studie är att undersöka bevisbördans och beviskravets tillämpning i mål om 

oredovisade intäkter från restauranger i två skatteförfaranden har jag ansett det lämpligt att 

förklara den rättsliga regleringen av det ordinarie skatteförfarandet samt det om 

efterbeskattning. För att erhålla stringens delas denna del upp i två avsnitt, ett som behandlar 

det ordinarie förfarandet och ett som berör efterbeskattning. Till detta tillkommer ett avsnitt 

som  speciellt rör skönbeskattninginstitutet.  

Efter detta förklaras centrala bevisrättsliga begrepp för att sedan enligt en ”trattmodell” gå ner 

och förklara vad dessa begrepp innebär vid skönsbeskattning och särskilt vid oredovisade 

intäkter från restuaranger. Sedan följer ett avsnitt om bevisbörda och beviskrav vari det 

förklaras vad dessa två begrepp innebär i det ordinarie förfarandet samt vid efterbeskattning. 

Efter denna del förklaras hur bevisvärderingen går till i skattemål och slutligen avslutas 

rättsutredningen med en genomgång av olika bevisen som använts i mål om skönsbeskattning 

av oredovisade intäkter från restauranger samt deras respektive bevisvärde.  

Efter genomförd rättsutredning företas en genomgång av avgöranden som rör tillämpningen 

av bevisbörda och beviskrav vid skönsbeskattning av restuaranger. Avgörandena är som ovan 

förklarats Kammarrättsavgöranden. Slutligen företas en analys med ett rättssäkerhets -och 

                                                           
19 Se SOU 2009:58, s. 1325-1327 
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legailetsperspektiv. Diskussionen som följer knyter som tidigare nämnts an till teoribildningen 

i nästföljande avsnitt.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt företas en genomgång av relevant teoribildning om rättssäkerhet och 

legalitetsprincipen. Detta görs genom att förklara vilka karaktärsdrag som definierar en 

rättsstat för att sedan förklara juridikens legalitetsprincip och vad detta begrepp innebär på det 

skatterättsliga området. 

 

2.1 Om rättssäkerhetsbegreppet    

En av statens uppgifter är att skydda medborgarna mot övergrepp i statens utövande av makt 

över dess medborgare. Den enskilda individen skall åtnjuta så kallad rättssäkerhet gentemot 

staten genom att denne ålägger sig vissa restriktioner som fungerar som kontrollmekanismer. 

Detta är kännetecknande egenskaper för en rättsstat, där rättssäkerhet råder.20 Trots ett vida 

användande av begreppet som sådant finns det i doktrin ingen specifik, brett antagen, enhetlig 

definition  av “rättssäkerhet”. Peczenik delar till exempel upp rättssäkerheten i två 

beståndsdelar: den formella och materiella. Den formella rättssäkerheten berör 

förutsägbarheten i lagstiftningen  medan den materiella rätten ska innehålla ett visst mått av 

etiska och moraliska inslag för att uppnå kravet på rättssäkerhet.21 Jareborg däremot 

argumenterar att om man kan godta ett det kan existera moraliskt ”sämre” lagstiftning är det 

inget märkligt om man kan förutse att staten i en viss situation kan behandla dig på ett sätt 

inte är moraliskt godtagbart.22 Som en tämligen godtagen, hos jurister vanligt förekommande, 

begreppsbestämning anses dock  “förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter” samt ett mer 

allmänt skydd mot oreglerad myndighetsutövning alltid vara beståndsdelar som man bygger 

ett rättsstat på.23 

Enligt Åke Frändberg24 kan en stat kränka dess medborgare på fyra sätt: genom 

diskriminering, godtycke, våld och övergrepp, samt rättslöshet. Diskriminering innebär att 

rätten gör skillnad på människor utifrån vissa förutbestämda variabler - man frångår principen 

om alla människors likhet inför lagen. Med kränkande genom våld och övergrepp menas att 

staten hänför sig åt godtyckligt våldsanvändande gentemot sina medborgare samt rättslöshet 

då man som enskild blir förhindrad möjligheten att få rätt i sak. Studien tar som beskrivits 

                                                           
20 Wennerström (2007), s. 29ff. 
21 Se Peczenik (1995), s. 89-100 
22 Jareborg (1992), s.90 
23 Frändberg (2000/2001), s. 270 
24 Frändberg (1996), s. 21-24 
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sikte på domstolarnas rättstillämpning, vilket osökt tar oss in på den fjärde sorten av 

Frändbergs statskränkningar av enskilda: kränkning genom godtycklighet. 

 

2.1.1 Kränkning genom godtycke 

Denna kränkningstyp innebär att myndigheter utövar en godtycklig tillämpning med avseende 

på rätten. Med detta menas att två identiska situationer kan bedömas helt olika. Här uppställer 

rättsstaten som en motpol kravet på rättssäkerhet i betydelsen förutsägbarhet i rättsliga 

angelägenheter.25 

Att som enskild utsättas för det allmännas godtycklighet med avseende på rätten kan ske på 

tre olika sätt: genom rättsbrist, rättspervertering eller rättsmanipulering.  

Rättsbrist uppstår när utrymmet för det godtyckliga förfarandet skapas genom en brist på 

rättslig reglering. Avsaknad av utfyllande författning skapar ett tomrum vari godtyckliga 

beslut frodas. En grövre form av godtycklighet är så kallad rättspervertering, vilket innebär att 

tillämpliga regler finns att tillgå, men att det allmänna inte tillämpar dem som sig bör. 

Till sist finns även rättsmanipulering som innebär nyckfulla och överrumplande 

rättsändringar, i syftet att hålla medborgarna i rättsovisshet.26 Denna studie berör närmast 

godtycklighet genom rättspervertering då denna godtycklighetssort rör rättstillämpningen av 

gällande rätt.  

 

2.1.2 Rätten till en rättvis rättegång  

Till rättssäkerhetsbegreppet innefattas även rätten till en rättvis rättegång27, vars reglering 

återfinns i EMKR:s sjätte artikel. EMKR, som gäller som svensk lag, har tillkommit som ett 

skydd för enskilda mot rättsövergrepp från det allmänna och det är i ljuset av detta som 

konventionen skall tolkas. Utmärkande för en rättvis rättegång är att parterna är likställda i 

processen och att den ene inte gynnas procedurmässigt på den andres bekostnad.28 

Nämnda regler är tillämpliga även i skattemål, vilket innebär att såväl 

förvaltningsdomstolarna som Skatteverket är bundna av den praxis som Europadomstolen 

utvecklat. Värt att nämna är dock att artikel 6 inte innehåller några bevisprövningsregler utan 

                                                           
25 Frändberg (2000/2001), s. 271 
26 Ibid, s.274-275 
27 Skr. 2007/08:109, s. 16 
28 Danelius (2015), s. 173  
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endast slår fast vissa grundläggande skyddsregler29, de om oskuldspresumtion och rätten till 

passivitet. 

Oskuldspresumtionen innebär att ingen ska kunna anses skyldig för en viss gärning utan 

dennes skuld lagligen fastställs (art. 6.2). I praktiken innebär detta att en domstol aldrig kan 

hålla en person ansvarig för viss handling utan att det har presenterats konkret bevisning mot 

denne. Tillämpad i beskattningsmål innebär det för SKV:s del att myndigheten måste 

presentera solid bevisning att viss omständighet föreligger, innan bevisbördan går över.30 

Rätten till passivitet innebär att en domstol, när en tilltalad vägrar uttala sig i visst ärende, ej 

får lägga förutfattade meningar om denna passivitet till grund för en fällande dom. Den 

tilltalades tystnad får alltså aldrig innebära att bevisbördan går över på densamma. Med andra 

ord får ett utnyttjande av passivitetsrätten inte innebära ett antagande att passiviteten innebär 

att Skatteverkets bedömning är korrekt.31 Däremot kan den tilltalades passivitet, i en situation 

där konkret bevisning presenterats, vara denne till nackdel.  

 

2.2   Om legalitetsprincipen 

"Den offentliga makten utövas under lagarna", så lyder en av RF:s bestämmelser om 

statsskickets grunder, RF 1:1 3st. Formuleringen ger uttryck för den så kallade 

legalitetsprincip som idag ses som ett gemensamt värdeinnehåll, giltig i alla moderna 

rättsstater.32 Principen om legalitet används inom flertalet juridiska områden men framför allt 

inom de med offentligrättslig prägel. Traditionellt sätt har principen varit flitigast (och 

tidigast) behandlad inom straffrätten, där den stött sig på upplysningsideal från 1700talet.33 

Kärnan i legalitetsprincipen är kravet på maktutövarens normbundenhet i kontrast till 

godtycklighet. Med andra ord skall myndigheter, vid beslutsfattande, stödja sig mot 

författning. Detta så kallade föreskriftskrav är en central del av nämnda princip och för den 

enskilde medborgaren blir här rättssäkerheten det centrala begreppet vari förutsägbarheten i 

rättstillämpningen är vital.34 

                                                           
29 Nordqvist (2010), s.743-744 
30 Ibid, s.746-747 
31 Nordqvist (2010), s.746-747 
32 Marcusson m.fl. (2005), s. 43 
33 Hultqvist (1995), s. 3 
34 Marcusson m.fl. (2005), s. 43-44 
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2.2.1  Legalitetsprincipen inom skatterätten 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen har ett starkt, men ej identiskt, släktskap med sin 

straffrättsliga motsvarighet35 och innehåller enligt Hultqvist fyra hörnstenar36. 

 

1. Föreskriftskravet  

2. Analogiförbudet 

3. Retroaktivitetsförbudet 

4. Obestämdförbud 

 

Inom skatterätten tar legalitetsprincipen i första hand sikte på kravet att skatt skall ha stöd i 

föreskrift.37 Detta krav kan med en sammanfattas förklaras som skatterättens föreskriftkrav 

och innebär att ingen skatt skall utgå utan uttryckligt stöd i lag.38 Den skatterättsliga 

legalitetsprincipen utgörs alltså främst av kravet på en föreskriftsbunden beskattning39 som 

tillsammans med analogiförbudet traditionellt setts som grundbultarna i den skatterättsliga 

legalitetsprincipen40. Av föreskriftskravet följer nämligen analogiförbudet, som utgör 

varandras motsatser. Då legalitetsprincipen ställer krav på en föreskriftsbunden beskattning 

blir konsekvensen att tolkningar som läggs till grund för beskattning måste kunna motiveras 

av att det är en rimlig tolkning av skatteföreskrifterna. Av detta följer alltså att analogisk 

tillämpning inom skatterätten ej är tillåten, vilket innebär att rätten vid tolkning av skattelag 

ska iaktta försiktighet så att tolkningen ifråga inte blir för extensiv.41  

Förutsättningarna för skatt kan alltså inte hämtas utan föreskrifterna, utan följer av 

desamma42. Till föreskriftskravet har Bergström43 gett uttryck för meningen att den 

skatterättsliga rättstillämpningen skall ha en likformig karaktär. Med detta menar han att 

konsekvent restriktiv tolkningsmetod är att föredra framför en friare lagtillämpning. Lodin 

menar att analogislut av rättssäkerhetsskäl inte får ske till den enskildes nackdel, men 

                                                           
35 Hultqvist (1995): s. 73 
36 Hultqvist (2013), s. 15 
37 Hultqvist (1995): s. 74 
38 Ibid, s. 5 
39 Ibid, s. 6 
40 Ibid, s. 126 
41 Hultqvist (2013), s.19-20 
42 Ibid, s.127 
43 Bergström (1978), s. 64ff.  
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utesluter inte analogislut där det kan tänkas ske till den skattskyldiges fördel. 44 

Legalitetsprincipen – särskilt föreskriftskravet – medför att skattskydighet endast kan 

uppkommma genom föreskrift i lag, men att den senare preciseras genom prejudicerande 

rättstillämpning. 45 

Retroaktivitetsförbudet (i den skatterättsliga innebörden) innebär att ingen skatt eller avgift får 

tas ut som inte direkt följer av föreskrifter som gällde när den när omständigheten om utlöste 

skatt -eller avgiftsskyldigheten inträffade, RF 2:10 2st.  

Kravet på bestämdhet innebär att ett visst mått av bestämdhet fordras för föreskrifter för att 

föreskriftskravet skall anses meningsfullt.46 Obestämdförbudet är precis som analogiförbudet 

tätt kopplat till föreskriftskravet genom att detta blir meningslöst om föreskrifterna i sig inte 

uppnår en viss bestämdhet.47 Två typiska former av obestämda föreskrifter är vaghet eller 

flertydlighet. På rättstillämparnivå fordras då att omfattande arbete läggs ned på att precisera 

och förstå en föreskrifts innebörd.48 Ur ett skatterättsligt perspektiv fungerar 

obestämdsförbudet främst som ett bör-krav – en princip som kan uppfyllas till viss grad, då 

det i realiteten är svårt att skapa fullständigt bestämda föreskrifter inom detta område. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Lodin m.fl. (2013), s. 722 
45 Hultqvist (2013), s. 20 
46 Hultqvist (2015), s. 3 
47 Ibid., s. 12 
48 Ibid., s. 15 
49 Ibid., s. 13 
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3. Gällande rätt 

I SFL skiljer man mellan två olika slags beslut: beslut om slutlig skatt samt 

omprövningsbeslut. Omprövningsinstitutet innebär möjligheter till omprövning av beslut om 

slutlig skatt och kan ske antingen på begäran av den beslutet angår eller på initiativ av SKV. 

Varje delbeslut av beslutet om slutlig skatt kan omprövas. Till omprövningsbesluten räknas 

även beslut om efterbeskattning.50  

 

3.1   Ordinarie förfarandet 

Ett beslut om slutlig skatt är i första ledet ett ensidigt förvaltningsförfarande, vilket innebär att  

SKV för varje beskattningsår fattar beslut om slutlig skatt på grundval av de uppgifter som 

lämnats i inkomstdeklarationen, SFL 56:2. Beslut om slutlig skatt kan även tas på 

kontrolluppgifter och vad som i övrigt har framkommit vid utredning och kontroll.51 Om 

beslut om slutlig skatt inte kan tas på grund av otillräckligt material skall utredning av SKV 

företas. Det åligger nämligen SKV att ärendena blir tillräckligt utredda, vilket är ett uttryck 

för den så kallade officialprincipen, SFL 40:1. 

Omprövning av beslut om slutlig skatt kan ske på antingen den skattskyldiges eller SKV:s 

begäran. SKV är skyldigt att ompröva sina beslut i en fråga som har betydelse för 

beskattningen eller annat förhållande mellan den enskilde och det allmänna, SFL 66:2. Enligt 

huvudregeln i SFL 66:21 kan SKV meddela ett omprövningsbeslut till den skattskyldiges 

nackdel inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret avslutades. Detta 

gäller dock endast i det ordinarie förfarandet. Omprövningen får ske på oförändrat 

utredningsmaterial, alltså samma underlag som förelegat vid beslut om slutlig skatt.52 

 

 

 

                                                           
50 Lodin (2013), s. 767 
51 Prop. 2011/12:165, s.988 
52 Zeteo: Kommentar till SFL 66:21, ”Skatteförfarandelagen m.m. Författare: Almgren, Leidhammar, datum 

10/12 2015 
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3.2   Efterbeskattning 

Under vissa förutsättningar kan åsatta beskattningsbeslut höjas efter tvåårsfristen. Av 

rättssäkerhetsskäl kan detta endast ske genom så kallad efterbeskattning.53 Beslut om 

efterbeskattning tillhör omprövningsbesluten och regleras i SFL 66:27-34. Dessa regler utgör 

ett undantag till regeln om att omprövning som fattas till nackdel för den enskilde ska ske 

inom tvåårsfristen. Beslut om efterbeskattning kan istället meddelas inom sex år från 

utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, SFL 66:27 1st. På grund av den 

tidsmässiga skillnaden har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl ansett att andra rekvisit måste 

uppfyllas för att beslut om efterbeskattning skall kunna tas.54 

 ”Huvudfallen” av situationer då efterbeskattning kan bli för handen regleras i  66:27 a-c och 

kräver att en oriktigt uppgift lämnats eller att ingen deklaration har lämnats överhuvudtaget. 

Efterbeskattningsbeslut kan också fattas på så kallade skönsmässiga grunder (se avsnitt 3.3). 

Det krävs då att såväl förutsättningarna för skönsbeskattning som efterbeskattning existerar55.  

 

3.2.1 Rekvisitet ”oriktigt uppgift” 

”Oriktig uppgift” definieras i SFL 49:5 och föreligger i första hand när de uppgifter som den 

skattskyldige har lämnat är direkt felaktiga (1st. 1p.). Med oriktig uppgift jämställs även den 

situationen att den skattskyldige utelämnar uppgift som är till ledning för beskattningen (2p.). 

En oriktig uppgift innebär att den skattskyldige lämnat en felaktig sakuppgift som skall ligga 

till grund för SKV:s bedömning. Så snart en skattskyldig lämnat alla uppgifter till ledning för 

beslut om beskattning, medan hen i själva verket har utelämnat någon relevant uppgift, har 

oriktig uppgift lämnats.56 Som oriktig uppgift anses däremot inte oriktiga yrkanden och 

värderingar som bygger på den skattskyldiges subjektiva uppfattning.57 

Huruvida rekvisitet är uppfyllt kan ofta besvaras genom en jämförelse mellan de i 

deklarationen lämnade uppgifterna och de faktiska förhållandena. Exempel på oriktig uppgift 

kan vara bristande redogörelser för sakförhållanden, att en intäkt tas upp till ett lägre belopp 

                                                           
53 Lodin m.fl. (2013), s. 769 
54 Eriksson (2013), s.535 
55 Zeteo: Kommentar till 66:27, ”Skatteförfarandelagen m.m.”, författare: Almgren, Leidhammar, datum 10/12 

2015 
56 Prop. 2002/03:106, s. 116 
57 Prop. 1977/78:136, s. 144 
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än det riktiga eller inte tas upp alls eller att den skattskyldige uppger andra oriktiga 

sakförhållanden av vikt för beskattning, till exempel civilstånd eller ålder.58 

 

3.3   Speciellt om skönsbeskattning 

I De fall SKV inte kan ta beslut på grundval av de i deklaration ingivna uppgifterna kan 

myndigheten företa så kallad skönsmässig beskattning, reglerat i SFL 57kap. Detta innebär 

attt SKV skönsmässigt uppsattar den skattskyldiges skatt att betala. I 57kap. stipuleras att 

skönsmässig beskattning kan bli aktuellt i två olika fall: antingen då en skattskyldig inte 

lämnat in någon deklaration eller om underlaget för deklarationen är så bristfällig att beslut 

om skatt ej kan grundas på den, SFL 57:1. Skatten skall då fastställas till vad som framstår 

som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet. Har den skattskyldige lämnat en 

inkomstdeklaration måste, för att skönsbeskattning ska kunna ske, brister i den eller i 

underlaget vara av sådan art att beslut om slutlig skatt ej kan tas.59 Bristerna i deklaration 

måste vara av sådan art att deklarationen framstår som ett helt eller delvis otillförlitligt 

underlag för ett beskattningsbeslut. Rena försummelser från den skattskyldige skall ej ge 

upphov till skönsbeskattning om inkomsten ifråga ändå kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.60 

Syftet med skönsbeskattningsinstitutet är att försöka uppnå ett korrekt beslut om slutlig skatt 

och får aldrig användas som påtryckningsmedel eller straff i de fall den skattskyldige brustit i 

sin inkomstredovisning61.  

 

3.3.1 Särskilt om presumtionen i RÅ80 1:56 

Det bör här uppmärksammas att i mål om oredovisade intäkter från näringsverksamhet drivs i 

regel parallellt även frågan om inkomstbeskattning avseende företrädaren för verksamheten. I 

dessa mål tillämpas presumtionen i RÅ80 1:56 vilken innebär att om SKV kan uppnå 

beviskravet för skönsmässig beskattning föreligger presumtion om att medlen skall ha kommit 

företrädaren tillgodo. I den situationen föreligger alltså en omvänd bevisbörda, vilket innebär 

att företrädaren skall bevisa att så ej har skett.  

 

                                                           
58 Lodin m.fl. (2013), s.788 
59 Almgren, Leidhammar (2012), s.71 
60 Prop. 2002/03:106, s.133 
61 Lodin m.fl. (2013), s.765  
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3.4 Om bevistema, rättsfaktum, bevisfaktum och hjälpfaktum 

Med bevistema menas en omständighet man vill bevisa. Belägg för detta bevistema görs 

genom  fastställande av rättsfaktum62, vilket ger slutsatsen att ett visst sakförhållande 

föreligger. Ett rättsfaktum utgörs av konkreta omständigheter som, om de kan fastställas, leder 

till att yrkad rättsföljd kan bifallas. Detta görs genom att man utifrån ett eller flera bevisfaktum 

försöker bevisa bevistemat. Om ett bevistema består av flera rättsfaktum kan dessa delas upp i 

delteman, som prövas var för sig. Om varje deltema når upp till beviskravet ifråga, kan 

bevistemat anses bevisat63 och yrkad rättsföljd kan bifallas. 

Önskar en part att styrka förekomsten av rättsfakta måste som bevistema anges vad parterna 

har att bevisa med dem. Önskar part styrka förekomsten av dylika sakomständigheter räcker 

det i princip ej att som bevistema ange vad parten avser att bevisa med dem. Istället måste 

som bevistema anges sakomständigheterna, alltså rättsfaktum.64 

Ytterligare en term som ofta förekommer inom bevisteori är så kallade hjälpfaktum. Dessa 

utgörs av omständigheter som kan användas till bedömningen av ett bevisfaktums så kallade 

bevisvärde. Från dessa kan inga slutsatser dras huruvida bevistemat är uppfyllt men kan 

däremot höja eller sänka det bevisvärde som bevisfaktum har för bevistemat. 65 

 

 

3.4.1  Bevistema, rättsfaktum, bevisfaktum och hjälpfaktum vid 

skönsbeskattning 

Enligt Leidhammar förklarar följande schema sambandet mellan bevistema, rättsfaktum, 

bevisfaktum och hjälpfaktum i mål som rör skönsmässig beskattning:  

 

Rättsföljd: Skönsbeskattning 

Rättsfaktum (eller bevistema): otillförlitlig inkomstberäkning 

Bevisfaktum: Kontantsammanställningar, bruttovinstberäkningar, räkenskaper etc. (se nedan) 

                                                           
62 Leidhammar (1995), s. 23. 
63 Diesen (2003), s. 49 
64 Brolin (1990), s. 589 
65 Leidhammar (1995), s. 24 
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Hjälpfaktum: Aktivitet/passivitet, tillförlitliga/otillförlitliga beräkningar, 

generella/individuella brister, vittnesutsgor etc. 

 

Schemat skall läsas nedifrån upp, vilket innebär att skönsbeskattningen skall orsakas av att 

inkomsten inte kan beräknas tillförlitligt, vilket i sin tur skall ha sin grund i ett bevisfaktum. 

Bevisvärdet av detta bevisfaktum kan i sin tur  påverkas av positivt eller negativt av ett eller 

flera hjälpfaktum. 66 

 

3.4.2  Bevistema i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter 

Enligt SFL 57:1 skall skatten, ifall underlaget för denna inte kan beräknas tillförlitligt på 

grund av brister i deklarationen, bestämmas till vad som anses skäligt med hänsyn till 

uppgifterna i ärendet. Att intäkterna inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt utgör här 

bevistemat för skönsmässig beskattning och huruvida bevistemat kan fastslås beror på 

förekomsten av åberopade bevisfaktum.67  

I mål som rör skönsbeskattning av oredovisade intäkter innefattas även en prövning av det 

skönsmässiga beloppets storlek. Detta leder till att bevistemat i mål om oredovisade  görs i två 

steg:  

1.  I det första prövas om grund föreligger för att avvika från lämnad deklaration och 

således tillgripa skönsbeskattning.  

2. I det andra steget prövas det skönsmässiga beloppets storlek 

 

 

3.4.3 Bevisfaktum i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter från 

restauranger 

För att skönsbeskatta en restaurang använder i regel SKV som stöd för sin talan flera av nedan 

redovisade bevisfaktum. För att bedöma en deklarations tillförlitlighet i mål om oredovisade 

                                                           
66 Leidhammar (1995), s. 24 
67 Ibid, s. 194 
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intäkter får rätten då försöka värdera de enskilda bevisen och därefter fastställa deras 

gemensamma bevisvärde.68   

 

(Manipulerat) kassaregister 

Bruttovinstberäkning 

Kontantberäkning 

Bristfälliga räkenskaper 

Kundräkning och provköp 

Kassainventering, kassakontroll och kassaunderskott 

Påläggskalkyl69 

 

(Manipulerat) Kassaregister  

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot 

betalkort är enligt SFL 39:4 förpliktigad att använda ett kassaregister. All försäljning och 

löpande användning av kassaregistret skall registreras, SFL 39:7 1st. och vid varje 

försäljningstillfälle skall kunden erbjudas en utskriven verifikation (2st.), som innebär 

dokumentation av affärshändelse (även kallat ”kvitto”).70 För att kontrollera att denna 

reglering efterlevs kan SKV enligt SFL 42:6 på plats företa kontroll av kassaregistret och efter 

begäran kontrollera kontrollremsan, journalremsa eller tömningskvitto, SFL 42:7. 

Kassaregistrets kontrollremsa eller så kallad elektronisk journal avser dokumentation av den 

löpande registreringen i kassaregistret i pappersform eller i elektronisk form, SFL 42:2. Dessa 

utgör bokföringsmaterial och skall, om elektronisk journal används, regelbundet 

säkerhetskopieras och vara anslutet till en certifierad kontrollenhet.71 I mål om oredovisade 

intäkter från  restauranger förekommer i regel filutdrag från kassan till stöd för att det 

förekommit oegentligheter. När SKV genomför dessa jämför man ”manipulerade” (eller 

ändrade) filer med icke manipulerade varvid man slutsatser kan dras huruvida oredovisade 

                                                           
68 Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 224 ff. 
69 Ibid, s. 53 
70 BFNAR 2000:6, p.1 
71 SKV 613 utgåva 2 
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intäkter föreligger.72 

 

Kontantberäkning 

En kontantberäkning syftar till att beräkna vilka kontanta medel näringsverksamhetens 

företrädare har haft tillgång till under året för att bekosta sina privata levnadskostnader.73 

Kontantberäkningsmetoden innebär att SKV jämför kontanta intäkter och utgifter samt 

förmögenhetsförändringar under året74. Detta görs i syfte att få fram den summa kontanta 

medel som företrädaren haft till sitt förfogande under året75. För det fall ett underskott uppstår 

eller om överskottet anses för lågt för att täcka skäliga levnadskostnader kan det finnas 

anledning att anta att den skattskyldige har haft oredovisade intäkter från sin restarang. 

 

Bruttovinstberäkning 

Vid en bruttovinstberäkning räknas en bruttovinstprocent av verksamhetens omsättning ut. 

Till detta har SKV räknat ut vissa ”normaltal”, som visar på uppskattad genomsnittlig 

bruttovinst inom den bransch den skattskyldige är aktiv inom.76 Bruttovinsten påverkas sedan 

av en mängd faktorer som till exempel konkurrensförhållanden, prisnivå etc. 77 SKV jämför 

sedan verksamhetens bruttovinst med normaltalet för verksamheten. Om verksamhetens 

bruttovinst är alltför låg i jämförelse kan detta tala för att det förekommit oredovisade intäker.  

 

Bristfälliga räkenskaper 

Enligt IL 14:2 skall resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga 

grunder. Denna bokföringsskyldighet innebär enligt BFL 4:1 att näringsidkare löpande skall 

bokföra alla affärshändelser78 (1p.), se till att det finns verifikationer som dokumenterar dessa 

(2.p), bevara räkenskapsinformationen (3p.), avsluta balansräkning (4p.) och avsluta den 

                                                           
72 Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 54 
73 https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/kontantberakning.htm  Datum 27/12 

2015 
74 Lodin (2013), s. 767 
75 Almgren, Leidhammar (2012), s. 72 
76 Ibid 
77 Leidhammar (1995), s. 213 
78 Med affärshändelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet 

som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna 

fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat, se BFNAR 

2000:6 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/kontantberakning.htm
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löpande bokföringen (5p.). Detta skall ske enligt god bokföringssed, BFL 4:2.  

Enligt BFL 5:2 skall kontanta in -och utbetalningar i regel bokföras nästföljande dag.  

I samband med att löpande bokföring avslutas skall intäkter som är nödvändiga för att 

bedöma räkenskaperna bokföras, BFL 5:3. I verksamheter med ofta förekommande och 

likartade affärshändelser (som till exempel en restaurang) uppkommer ofta ett behov av 

gemensam verifikation. I mindre verksamheter med ett fåtal kassaapparater skall den 

gemensamma verifikationen då bestå av kontrollremsor och tömningskvittion.79 Om 

näringsidkaren inte iakttagit dessa regler kan det tala för att oredovisade intäkter förekommit. 

80 

 

Kundräkning och provköp 

Kundräkning innebär att SKV iakttar restaurangen ifråga och räknar antalet kunder. På detta 

sätt kan en ungefärlig beräkning av kunder under den bevakade perioden ske genom att räkna 

antalet betalande kunder och multiplicera detta antal med en beräknad kostnad för en 

genomsnittsmåltid. 81 Med provköp förstås att en tjänsteman köper en måltid eller dryck på 

restaurangen ifråga i syftet att se huruvida ett kvitto på detta erbjuds. Om så ej är fallet kan 

detta peka i riktning åt att näringsidkaren försöker undvika att redovisa intäkter.82 

 

Kassainventering  

SKV kan i syfte att säkerställa att de som är skyldiga att använda kassaregister gör detta och 

att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav.83 Vid 

kassainventering gör en kontroll av den faktiska kassahållningen. Detta görs på plats där 

rörelsen har sitt driftställe. Kassabehållningen stäms därefter av mot den bokförda kassa 

och/eller utdrag från kassaregistret. Är kassabehållningen lägre än den bokförda kassan talar 

detta i riktning mot oredovisade intäkter.84 

 

                                                           
79 BFN R2, p.4 a) och p.20 
80 Lindkvist, Lyhagen (2014), s. 55 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 SKV Rapport 2013:2, s. 10 
84 Lindqvist, Lyhagen (2014), s.55-56 
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Påläggskalkyl 

För att företa en påläggskalkyl krävs i regel en lagerinventering. Tjänstemän från SKV kan då 

företa en undersökning av restaurangens bokförda fakturor från en grossist (till exempel 

Systembolaget eller köttgrossist). Totalsumman för inköpen räknas sedan ut med ett rimlig 

påslag för försäljningsvinst. På så sätt kan en ungefärlig uppskattning av intäkterna ske. En 

brist i kalkylens tillförlitlighet får dock anses föreligga om den utgår från rörelsens egen 

bokföring, då denna kan vara behäftad med fel. 85 

 

3.5 Om bevisbördan och beviskrav 

3.5.1 Vad innebär bevisbörda och beviskrav? 

Bolding definierar bevisbördan som regler som  ”bestämmer vilken av parterna som skall bära 

nackdelen av att rätten inte kommer till övertygelse beträffande ett visst relevant 

rättsfaktum”.86 Detta innebär att bevisbördan bestämmer vem av parterna i målet som har det 

processuella  ansvaret att förebringa bevisning för att ett visst rättsfaktum föreligger. Eftersom 

rätten endast har processmaterialet att hålla sig till vid dömandet, SFL §30, får 

bevisbördereglerna ofta en avgörande betydelse.87 

Bevisbördan är tätt ihopkopplad med frågan om beviskravet. Beviskravet anger den styrka 

bevisningen måste uppnå för att bevisningen ifråga kan läggas till grund för att 

omständigheten (rättsfaktum) föreligger. Bevisningen som sådan måste alltså nå upp till 

erforderligt beviskrav.88 Med andra ord omfattar bevisbördan även frågan om beviskravet då 

bevisbördan anger både vem bär nackdelen av att bristande bevis föreligger samt med vilken 

styrka rättsfaktum skall bevisas. Beviskravet däremot omfattas inte av bevisbördereglerna då 

beviskravet inte ger någon fingervisning om vem som skall frambringa bevisning i frågan.89 

 

 

 

                                                           
85 Ibid 
86 Bolding (1989), s.44 
87 Leidhammar (1995), s.62-63  
88 Diesen (1994), s. 74 
89 Cassne mfl. (1999):  s. 117 
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3.5.2 Bevisbörda och beviskrav i det ordinarie förfarandet 

För beskattningsmål saknas generella bevisbörderegler, vilket har lett till att dessa regler 

utformat genom praxis och doktrin.90 En huvudprincip vid inkomstbeskattning är att det 

allmänna har bevisbördan vad gäller intäktssidan. Vid det ordinarie förfarandet innebär detta 

att den enskilde skall beskattas för inkomst om det framstår som ”sannolikt” att 

omständigheter som medför skatteplikt föreligger.91 I det ordinarie förfarandet skall alltså 

SKV påvisa en viss omständighet som sannolik för att beviskravet skall anses uppfyllt.92 

Vad gäller beviskravet i mål om just skönsbeskattning gav en praxisundersökning av 

Leidhammar inget klart besked vilket beviskrav som gällde i det ordinarie förfarandet. 

Skönsbeskattning i det ordinarie förfarandet avser dock ett grundläggande taxeringsbeslut 

samtidigt som den utgör en ”betungande förvaltningsakt”. På denna grund finns det i mål som 

rör skönmässig beskattning enligt honom ingen anledning att frångå det ordinarie förfarandets 

beviskrav ”sannolik”.93 Även här skall SKV påvisa omständigheten som sannolik och detta 

gäller såväl grunden för skönsbeskattningen som det skönstaxerade beloppets storlek.94 

Enligt Leidhammar95 och Ekelöf96 kan man dela in beviskravet i följande skala: antagligt, 

sannolikt, visat/styrkt och uppenbart. Ekelöf menar att dessa beviskrav endast kan bli föremål 

för ungefärlig uppskattning och ej ämnas att förklaras i numeriska tal. Beviskravet ”sannolikt” 

anses dock beteckna ”en viss grad av sannolikhet”.97 Diesen å andra sidan menar att 

beviskravet i det ordinarie förfarandet översättas till en numersisk säkerhet om ungefär 75%. 

98 

 

3.5.3  Bevisbörda och beviskrav vid efterbeskattning 

Då beslut om efterbeskattning kan göras under en tämligen lång tid är det ur 

rättssäkerhetssynpunkt viktigt att starka skäl för efterbeskattning föreligger.99 Precis som vid 

det ordinarie förfarandet har det allmänna i mål om efterbeskattning bevisbördan för att 

                                                           
90 Leidhammar (1995), s. 80 
91 RÅ 1983 Aa 39, RÅ 2001 ref. 22 
92 Prop. 2002/03:106, s. 85 
93 Leidhammar (1995) s. 197-208 
94 Prop. 2002/03:106, s. 132 
95 Leidhammar (1995), s. 65 
96 Ekelöf (2009), s. 140 
97 Ibid.  
98 Se Diesen, Lagerqvist (2003), s. 101 
99 Leidhammar (1995), s. 102 
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oredovisade intäkter har förekommit.100 Som ovan nämnts är en förutsättning för 

efterbeskattning i de flesta fall att någon lämnat in en oriktig uppgift till ledning för 

beskattning. Av SFL 49:5 (som gäller skattetillägg) går det att utläsa att den oriktiga uppgiften 

”klart” ska framgå. Samma beviskrav gäller i efterbeskattningsfall101, något som fastställts i 

praxis102.  

Beviskravet om att den oriktiga uppgiften klart ska framgå anses enligt förarbetena motsvara 

att förekomsten av den oriktiga uppgiften skall anses som ”styrkt” alternativt ”mycket 

sannolikt”. Propositionen ger ingen närmare precisering av detta beviskrav men vad som sägs 

till ledning är att det i detta beviskrave föreligger en ”klart” strängare krav på bevisningens 

styrka än vad som gäller i det ordinarie förfarandet.103  

Leidhammar menar att kravet på bevisningen i mål om efterbeskattning bör vara så att en 

uppenbar skillnad markeras i jämförelse med det ordinarie förfarandet. Han menar dock att 

beviskravet styrka inte motsvarar det som gäller för åklagaren vid brottmål (”bortom rimligt 

tvivel”)104, något som Ekelöf vidhåller. Han anser att beviskravet om styrkt/mycket sannolikt 

motsvarar en sannolikhet mellan 80 och 90 procent. 105 

 

3.6 Om bevisvärdering i skattemål 

 

3.6.1 Om fri bevisprövning 

Ett grundläggande drag i taxeringsprocessen är den att domstolen ”efter samvetsgrann 

prövning av allt, som förekommit, avgöra vad i målet är bevisat” (RB 35:1 1st. analogt). 

Citatet ger uttryck för principen om fri bevisföring, vilket innebär att det saknas 

begränsningar i fråga om den bevisning som får förebringas och att rätten fritt skall bedöma 

bevisvärdet av den framlagda bevisningen106. 35:1 ger ingen ledning till hur bevisen ifråga 

                                                           
100 RÅ 2000 not. 132 
101 Prop. 2002/03:106, s. 119 
102 HFD 2012 ref. 65 
103 Prop. 2002/03:106, s. 119 
104 Leidhammar (1995), s. 12 
105 Ekelöf (2009), s. 82 och 85 
106 Leidhammar (1995), s. 41 
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skall värderas. I allmänhet gäller att rätten är skyldig att använda sig erfarenhetssatser107 och 

slutledningsregler108. 

 

3.6.2 Om bevisvärdering, samverkanseffekter och additionssatsen 

Syftet med en bevisvärdering är att värdera föreliggande bevisning i målet i syfte att rätten 

skall kunna ta ställning till om beviskravet för förevarande process är uppfyllt.109 

Bevisvärderingen består i att man från existensen av ett eller flera bevisfaktum drar en slutsats 

rörande sannolikheten för existensen av ett annat faktum (bevistemat)110. Bevisvärderingen 

kan sägas ske på grundval av vår kunskap om verkligheten och om den i förevarande mål 

upptagna bevisningen. En undersökning görs därför för bevisvärdet för varje enskilt bevis för 

det som skall bevisas, alltså bevistemat. Ofta föreligger flera bevisfaktum som tillsammans 

läggs till grund för bevistemat111.  

Inom bevisvärderingen tillämpar domstolarna ett resonemang om samverkande bevis enligt 

den så kallade additionssatsen. Kärnan i additionssatsen går ut på att ju fler bevis som 

föreligger, desto högre blir deras sammanlagda bevisvärde. Enligt detta synsätt kan alltså flera 

bevismedel, som var för sig inte når upp till beviskravet, tillsammans göra detta. Kortfattat 

kan man alltså beskriva additionssatsen som att flera bevis är bättre än ett.112 

Utgångspunkten för samverkande bevis är att de är oberoende av varandra i förhållande till 

det bevistema de skall bevisa. Är istället bevisen beroende av varandra används istället termen 

kedjebevis.113 Premissen för dessa är istället att beviskedjan inte kan bli starkare än det 

svagaste beviset och att osäkerhet i varje led sänker det sammanlagda bevisvärdet. 114 

 

 

                                                           
107 Avser sambandet mellan två företeelser, där påståendet gäller generellt för dessa. Se Ekelöf (2009),  s. 19 
108 Ekelöf (2009), s. 21 
109 Cassne mfl. (1999), s. 120h 
110 Ekelöf (2009), s. 12 
111 Leidhammar (1995), s. 121 
112 Lindqvist, Lyhagen (2014) s. 224-225 
113 Ibid. 
114 Ekelöf (2009), s. 203 
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3.7 Bevisvärdet av bevisfaktum vid skönsbeskattning av oredovisade 

intäkter från restauranger 

Angående de i avsnitt 3.4.3 redovisade bevisfaktumen förefaller de var för sig och isolerat ha 

ett relativt lågt bevisvärde. Enligt Lindqvist och Lyhagen bör utgångspunkten vara den att 

ingen av dem isolerat har ett bevisvärde högre än 50 procent.115 Av detta torde man kunna dra 

slutsatsen att att ingen av de nu redovisade bevisfaktumen isolerat räcker för att skönsmässigt 

beskatta näringsidkare för oredovisade intäkter, vare sig i det ordinarie förfarandet eller i mål 

om efterbeskattning.  

Lindqvist och Lyhagen menar att eftersom bruttovinstkalkylen avser rörelsens ekonomiska 

förhållanden och kontantberäkningen företrädarens ekonomiska förhållanden skall dessa ses 

som oberoende bevis till varandra. Det ena beviset ger inte tyngd åt det andra. Istället verkar 

de sida vid sida i förhållandet till bevistemat att oredovisade intäkter föreligger. När det gäller 

kassaregistret ligger det enligt författarna närmast till hands att betrakta övriga bevisfaktum 

som stödbevisning till tillförlitligheten i det som filutdragen från kassaregistret visar. 

Sammanlagt menar de alltså att bruttovinstkalkyl, kontantberäkning och kundräkning utgör 

oberoende bevisfakta till varandra medan de i förhållandet till kassaregistret utgör 

stödbevisning. 116 

 

 

(Manipulerat) kassaregister 

För att domstolen skall kunna utföra en bevisvärdering av kassaregistrets betydelse krävs att 

denna äger kunskaper om relevanta erfarenhetssatser om kassaregistrets funktion och 

betydelse. Detta sker genom att det (1) ska finnas underlag som visar hur utrustningen 

fungerar, (2) framgår hur mätresultatet kan läggas till grund för bedömningen i målet samt (3) 

framstår som antingen sannolikt eller styrkt att det framgår att det förhåller sig på det sättet 

som den tekniska utrustningen påvisar.  Rekvisiten härleds visserligen ur NJA 2011, s. 106, 

som var ett brottmål, men Lyhagen och Lindqvist anser att både punkten ett och två är direkt 

överförbara till skattemål, med enda skillnaden att beviskravet i punkt tre är ändrat från 

                                                           
115 Ekelöf (2009), s. 223 
116 Lindqvist, Lyhagen: (2014), s. 225 
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straffrättens ”bortom rimligt tvivel” till den skatterättsliga motsvarigheterna 

”sannolikt”/”styrkt”.117 

Enligt Lindqvist och Lyhagen äger rätten mycket sällan de tekniska kunskaperna som krävs 

för en bevisvärdering av kassaregistret. För en korrekt bedömning krävs då ytterligare 

bevisning, till exempel hjälpfaktum genom muntlig utsaga i form av expertis som kan vittna 

om kassaregistrets betydelse och funktion.118 En avgörande del för bevisvärdet och de 

slutsatser som kan dras av information ur ett kassaregister är, förutom domstolens 

erfarenhetssatser, hur stor del av verksamhetens ekonomiska verklighet som kartläggs. 

Handlar det om utdrag från en dag får bevisvärdet anses som ytterst begränsat medan om 

utdrag från årets alla 365 dagar finns att tillgå får bevisvärdet en helt annan betydelse som i 

realiteten endast kan förklaras genom rena felinslag eller tekniska problem med kassaregistret. 

Tekniska problem med kassaregistret utgör då en fråga om tillförlitligheten av densamma. 119 

 

Kontantberäkning  

HFD har uttalat att denna bevismetod normalt är behäftad med ”betydande 

osäkerhetsmoment”. Osäkerheten, menar HFD, gäller dels beräkningen i sig men också det 

vanskliga i att hitta en rättvisande jämförelsenorm vad gäller uppskattningen av den 

skattskyldiges levnadskostnader. Ett kontantunderskott tyder dock ”med viss styrka” på att 

den skattskyldige har haft oredovisade intäkter.120   

HFD har i RÅ 2009 ref. 27 I, II och IV behandlat kontantberäkningens bevisvärde som 

ensamt bevis i det ordinarie förfarandet. HFD uttalade här att en isolerad kontantberäkning 

kan uppnå beviskravet och således vara en grund för skönsmässig beskattning. Dock måste 

resultatet av beräkningen tolkas i ljuset av uppgifter som den skattskyldige lämnat och hens 

levnadskostnader och övriga ekonomiska situation. I RÅ 2009 IV ansågs till exempel 

uppgifter om den skattskyldiges sparsamma leverne vara tillräcklig förklaring för att 

skönsmässig taxering ej skulle vidtas. Ett lågt kontantöverskott behöver alltså inte innebära att 

den skattskyldige har haft oredovisade intäkter under året utan kan ha andra, naturliga, 

                                                           
117 Lindqvist, Lyhagen (2014) s. 230-231 
118 Ibid, s. 341-342 
119 Ibid, s. 223 
120 RÅ 2009 ref. 27 III 
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orsaker. Ger den skattskyldige en trovärdig förklaring till ett lågt kontantöverskott skall inte 

skönsbeskattning ske.121  

Till skillnad från det ordinarie förfarandet har det konstaterats att efterbeskattning inte kan bli 

för handen med endast en kontantberäkning som bevisning122. Således framträder här en 

skillnad när det gäller kontantberäkningen som bevisvärde, beroende på om ärendet som 

behandlas gäller det ordinarie förfarandet eller ett beslut om efterbeskattning.  

Enligt Leidhammar kan detta antas bero på att orsakssambandet mellan ett lågt 

kontantöverskott alternativt kontantunderskott och den oriktiga uppgiften är för svagt med 

tanke på att en kontantberäkning endast baseras på uppgifter som räknats fram på grundval av 

innehållet i deklarationen123. En isolerad kontantberäkning bör således inte nå upp till 

beviskravet om ”styrkt”.  

 

Bruttovinstberäkningar 

Även denna metod anses normalt behäftad med osäkerhetsmoment då den bygger på 

statistiska jämförelsetal. Vid bedömningen måste därför både beräkningen av bruttovinsten 

hos den skattskyldige och fastställandet av en rättvisande jämförelsenorm användas med 

försiktighet124. 

I det ordinarie förfarande har HFD uttalat att en isolerad bruttovinstkalkyl kan ligga till grund 

för skönsmässig beskattning.  Resultatet av kalkylen skall dock inte bedömas enskilt utan 

måste ställas i relation till de förklaringar som den skattskyldige har lämnat samt övriga 

omständigheter. Om det, trots bruttovinstberäkningens osäkerhetsdrag, kan konstateras att den 

skattskyldiges uträknade bruttovinst ”väsentligt avviker” från vad som utgör en normal 

bruttovinst inom företag i samma bransch, bör skönsbeskattning kunna bli för handen. För 

detta krävs dock att omständigheterna i övrigt ej ger en rimlig förklaring till utfallet.125 

I RÅ 1984 1:79 (efterbeskattning) slog Regeringsrätten fast att en negativ avvikelse mot en i 

branschen normal bruttovinst (skillnaden låg på cirka tio procent) inte utgör ett tillräckligt 

                                                           
121 RÅ 2009 ref. 27 IV och RÅ 2007 ref. 27 
122 RÅ 1987 ref. 635 
123 Leidhammar (1995), s. 367 
124 Lodin (2013), s. 766 
125 RÅ 1995 ref. 31 
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bevis för efterbeskattning. Rätten ansåg inte att en avvikelse på tio procent styrker att en 

oriktigt uppgift (dåvarande ”oriktigt meddelande”) lämnats.  

Denna dom påvisar enligt Leidhammar på att en isolerad bruttovinstberäkning inte kan 

åberopas som grund för de fall då det allmänna söker att skönsmässigt efterbeskatta en 

skattskyldig.  Däremot håller han det för troligt att utslaget kan bli annorlunda om avvikelsen 

i procent skulle varit högre (någonstans mellan 20 till 30). Leidhammar menar att detta 

sammantaget visar på att en bruttovinstberäkning även i efterbeskattningsmål kan ha ett starkt 

bevisvärde. Detta, menar han, talar för att en bruttovinstberäkning i samverkan med annan 

bevisning i form av till exempel bristfälliga räkenskaper, kan läggas till grund för 

efterbeskattning.126 

 

Bristfälliga räkenskaper 

Om en bokföring uppfyller BFL:s krav och den skattskyldige har följt god redovisningssed 

har detta generellt sätt ett högt bevisvärde. En deklaration, som bygger på ordnad bokföring 

och är formellt korrekta, presumeras som riktig och bör endast kunna frångås om det 

föreligger påtagliga indikationer på en för låg deklarerad bruttovinst.127 Dock varierar 

bevisvärdet beroende på hur trovärdig räkenskaperna förefaller vara. Till exempel kan en 

bruttovinstberäkning eller kontantberäkning som visar på ett lågt kontantöverskott begränsa 

bevisvärdet av räkenskaperna.128 Leidhammar menar att räkenskapernas tillförlitlighet är 

anhängig dess komplexitet. En kvalificerad bokföring ger en stark presumtion för dess 

sanningshalt, vilket innebär att bokföringen för näringsidkare har en avgörande betydelse för 

bevisvärderingen av deklarationen. 129 

Brister i räkenskaperna som bevisfaktum har vid ett antal tillfällen prövats rättsligt. I RÅ 1961 

Fi 1029 ansåg Regeringsrätten att bristerna i räkenskaperna var av allvarlig natur. Dessa 

brister ansåg rätten ensamt utgöra bevisfaktum för bevistemat att intäkterna ej kunnat 

beräknats på ett tillförlitligt sätt. I RÅ 1965 Fi 23 ansåg rätten att bokföringen i väsentliga 

hänseenden var bristfällig. Detta, i kombination med hjälpfaktum (den skattskyldiges 

passivitet genom att denne inte bemötte de briställiga räkenskaperna), ledde till att rätten 

                                                           
126 Leidhammar (1995), s. 364 
127 Se Cassne (1999), s. 124 samt Prop. 2002/03:106 s.133f. 
128 www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/327490.html#h-Bokforingen-och-deklarationen-kan-

ha-ett-hogt-bevisvarde   datum 21/12 2015 
129 Leidhammar (1995), s. 156 
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fastslog beslutet om skönsmässig beskattning. I RÅ 1975 A 790 var ytterligare ett exempel på 

där bristfälliga räkenskaper förelåg men där den skattskyldiges förklaringar till detta tillmättes 

stor betydelse när det gällde beloppsbestämningen på det skönsmässiga beloppet.  

Leidhammar menar att de tre rättsfallen (som alla gällde ordinarie förfarande) visar på att 

domstolen tillmätt räkenskaperna som underlag för näringsidkarnas deklarationer betydande 

styrka. Samtidigt visar de att en skattskyldigs aktivitet/passivitet påverkar räkenskapernas 

bevisvärde. 130 

Här bör även RÅ 1972 Fi 1159 belysas. Rättsfallet gällde en näringsidkare som inte bokfört 

sina intäkter löpande samt att flertalet brister i räkenskaperna kunnat påvisats. Trots detta 

ansåg rätten att en tillförlitlig beräkning av intäkterna kunnat utföras i efterhand. Av denna 

anledning undanröjde Regeringsrätten beslutet om skönsmässig beskattning. Rättsfallet 

påvisar att bevisvärdet av bristfälliga räkenskaper inte automatiskt är så starkt att det alltid 

orsakar en otillförlitlig beräkning av inkomsten.131 

I mål om efterbeskattning förefaller en bristande bokföring ej nå upp till erforderligt 

beviskrav. I HFD 2012 ref. 65 (som gällde en körskola) slog domstolen fast flertalet 

konstaterade brister i bokföringen. Den skattskyldige hade inte hållit någon kassabok, inte 

bokfört affärshändelser löpande och vid enstaka tillfällen företagit konkreta 

resultatpåverkande åtgärder angående mindre belopp. Rätten konstaterade att bristerna trots 

detta inte ensamt kunde läggas till grund för en skönsmässig efterbeskattning.  

 

Kundräkning och provköp 

Bevisvärdet av dessa bevismedel är anhängig, framför allt gällande kundräkningen, att rätten 

och parterna får tillgång till underliggande material med uppgifter om till exempel var 

tjänstemannen befanns sig i restaurangen, vilken uppsikt de kan ha antas haft etc. 132 Enligt 

Lyhagen och Lindqvist kan en hypotes om oredovisade intäkter vid nyttjande av detta 

bevismedel endast verifieras vid ett ”betydande” kundräkningstillfällen eller kontrollbesök. 

Anledningen till detta är att resultatet vid ett fåtal besök  (författaren nämner tre besök under 

ett år) inte nödvändigtvis behöver ge en rättvisande bild av rörelsens ekonomiska 

                                                           
130 Leidhammar (1995), s. 221-222 
131 Leidhammar (1995), s. 211 
132 Ibid 
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verklighet.133 Här bör rätten alltså ta i beaktande vilken tid på året och vilken spridning 

besöken ifråga har. Ett års granskning genom kundräkning/provköp kan inte läggas till grund 

för ett annat beskattningsår, HFD 2012, ref. 65. 

 

Kassainventering, kassakontroll och kassaunderskott 

SKV kan i syfte att säkerställa att de som är skyldiga att använda kassaregister gör detta och 

att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav.134 

Redovisningstekniskt kan inte kassaunderskott uppkomma, varför detta kan tala för 

oredovisade intäkter. Dock så kan det finnas alternativa förklaringar, såsom felaktig ingående 

balans eller att kontanta inköp med privata medel felaktigt krediterats verksamhetens 

kassakontot. Av denna anledning kan sällan alltför långtgående slutsatser dras av ett 

kassaunderskott.135 HFD har uttalat att ett års granskning i form kassainventering inte kan 

läggas till grund för ett annat års beskattning, HFD 2012, ref. 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 222 
134 SKV Rapport 2013:2, s. 10 
135 Lindqvist, Lyhagen (2014), s. 56 
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4. Praxisgenomgång 

4.1 Ordinarie förfarandet 

 

Kammarrätten i Göteborg  

Dom 2015-12-02, Målnr. 1850-1852-15 

Till grund för skönsmässig beskattning lade SKV fram utredning som visade att negativa 

kassasaldon förelegat 28 tillfällen (dagar) mellan juni-december 2011 och 21 tillfällen mellan 

januari och mars 2012. Vidare anfördes att myndigheten företagit kundräkningar från 

parkeringen i anslutning till pizzerian och från dess uteservering, där antalet pizzakartonger 

som bars ut från pizzerian eller som serverades på uteserveringen räknades. Under 2011 

genomfördes två kundräkningar, där sammanlagt 71/122 köp slogs in samt under 2012 

genomfördes en kundräkning där sex köp räknades, varav fyra registrerades.  

I samband med dessa kundräkningar genomförde SKV ett antal kontrollköp. Då köpet gjordes 

med kort registrerades detta och kvitto (eller verifikation) erbjöds. Vid fem tillfällen köptes 

pizzor kontant och vid dessa tillfällen erbjöds kvitto en gång. Kundräkningarna skedde på 

olika veckodagar och tidpunkter för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Uppgifterna från 

kundräkningen stämdes sedan av mot kassaregistrets elektroniska journal. Analys visade på 

differenser mellan räknade köp och antalet registrerade försäljningar. I genomsnitt  hade 36% 

av kundköpet inte registrerats. Till sist hade kontanta affärshändelser inte bokförts löpande 

utan överlämnats till bokföraren cirka en gång i månaden.  

Den skattskyldige uppgav att han sällan varit i lokalen för den löpande verksamheten utan 

endast varit på plåts någon dag i veckan. Han misstänkte att personal har förskingrat medel 

men ansett det lönlöst att polisanmäla. SKV:S kundräkningar hade enligt den skattskydlige 

endast omfattat en procent av verksamhetens öppettider. Det hade också förekommit att 

stamkunder fått köpa pizza på kredit samt att kunder kunde beställa halvgräddade pizzor där 

pizzan lagts i en kartong och tillbehören i en annan. Detta kan ha lett till en felräkning av 

antalet sålda pizzor. De negativa kassasaldona berodde enligt den skattskyldige att man släpat 

efter med registreringen av kontanta köp och att kontanta insättningar gjorts veckovis. Detta 

kunde bero på att vissa dagskassor hade ett negativt kassaunderskott.  
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Det menades också att restaurangens bruttovinst efter den skönsmässiga höjningen skulle bli 

orimligt hög för att motsvara verkligen förhållanden: 76% för 2012 och 72% för 2011136. 

Med ”hänsyn till vad som vad som framkommit om brister i verksamhetens bokföring och 

genom SKV:s kundräkningar” ansåg rätten att grund för skönsbeskattning förelåg. 

Kammarrätten uttalade att kundräkningar förvisso normalt är behäftade med viss osäkerhet 

men menade att SKV:s räkningar ändå gjorts med försiktighet. Även om verksamhetens 

bruttovinst efter SKV:s beslut om skönsmässig beskattning framstod som hög jämfört med 

branschpraxis framstod den enligt rätten inte som ”orimligt” hög. Kammarrätten behandlade 

inte närmare bevisvärderingen av så få kontanta köp gjorts (5st.) eller antalet kundräkningar. 

 

Kammarrätten i Linköping 

Dom 2014-05-28, mål nr. 1779-1781-13 

Till grund för sin talan gjorde SKV gällande att kontrollremsor inte har sparats, att kontanta 

in-och utbetalningar endast gjorts en gång per månad. De så kallade Z-rapporterna137 saknade 

även vissa nummerserier. Vidare visade en analys av z-rapporterna under senare delen av 

2009 att ett genomsnittligt kvitto för den perioden uppgick till 53,59 kronor, att jämföra med 

68,20 kronor när myndigheten vidtog revision under 2010 och tog en X-rapport från 

kassan138. SKV erhöll även genom en anonym anmälan sex stycken z-rapporter av annan typ 

än de som funnits i bokföringen. I dessa har så kallade återköp framgått, vilket inte framgått 

av bokföringen. Efter granskning har x-rapporten varit större en z-rapporten.  Vissa dagar har 

det förekommit negativ försäljning och även dagar då genomsnittligt kontantkvitto understigit 

15 kronor. 

Den skattskyldige uppgav att en del av personalen saknat tillräckliga kunskaper i 

kassahantering. När detta påtalats har en anställd blivit förödmjukad och lämnat en anonym 

anmälan till SKV. Att det har förekommit negativ försäljning av mat berodde på återköp av 

större beställningar. Att genomsnittskvittot vissa dagar varit lågt beror på verksamhetens art, 

då ett café, till skillnad från en restaurang, har en stor andel unga gäster som ofta bara köper 

till exempel en läsk. Skattskyldige pekade att bolaget efter skönsmässigt beskattning skulle ha 

                                                           
136Medianbruttovinsten för 2011 var 65%, se Visitas nyckeltalsundersökning 2013 (för beskattningsåret 2011) 
137 Z-dagrapporten visar samtliga registreringar sedan sist uttagna rapport och stänger även kassan för dagen. 

Källa: http://www.fordonsdata.se/help/kobra/mergedProjects/KLA/kla/X-_och_Z-rapport.htm Datum 27/12 2015 
138 X-rapport kan tas ut närsomhelst under dagen för att se aktuell kassastatus, ibid 

http://www.fordonsdata.se/help/kobra/mergedProjects/KLA/kla/X-_och_Z-rapport.htm
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en bruttovinst på 65%, vilket inte motsvarade verkliga förhållanden då svinnet på råvaror var 

högre då färska råvaror användes till salladsbaren, som stod för cirka 80-85% av 

matförsäljningen. Vidare var verksamheten nystartad under sommaren, och lönsamheten var 

på grund av detta låg.  

 

Kammarrätten menade att underlaget i målet visade på allvarliga brister i redovisningen.  

Saknade kontrollremsor, differensen mellan preliminära och slutgiltiga dagrapporter och en 

avsaknad av underlag för felslagningar påvisade enligt rätten detta. Vidare stämde de 

rapporter som SKV erhållit anonymt inte överens med de som uppgetts i bokföringen. De av 

den skattskyldige uppgivna förklaringarna ansågs inte som godtagbara. Man såg även den 

skattskyldiges passivitet som försvårande då att man inte bidragit med underlag för 

tillförlitliga beräkningar. Rätten dömde till SKV:s fördel.  

 

 

Kammarrätten i Sundsvall 

Dom 2015-05-26, Målnr. 3226-3227-14 

Till grund för sin talan uppgav SKV först och främst att den skattskyldige felaktigt slagit in 

alla köp som kontanta, vilket gjort det omöjligt att jämföra om siffrorna överensstämde med 

de i deklarationen. Efter revision av bokföringen fann verket att de bokförda kontanta 

betalningarna i jämförelse med kortbetalningarna varit mycket låga. Vidare kunde man under 

en 33-dagarsperiod fastslå att endast 51% av kortköpen tidsmässigt kunde matchas med 

inslagningar i kassaregistret. Av detta menade ŚKV att 49% av kortköpen inte registrerats. 

SKV uppskattade efter skönsbeskattning verksamhetens bruttovinst till 70% 

Den skattskyldige uppgav att han i samband med kassaavslut räknat kontanterna i kassan och 

sedan räknat av beloppen från kortterminalen. Att kortköpen inte registrerats i tid berodde på 

att man vid grund av hektiska stunder inte hunnit med att registrera alla kortköp utan detta 

hade istället gjorts klumpmässigt retroaktivt i större poster. Kortbetalningar hade dessutom 

bokförts med samma belopp som Skatteverket uppger i sin utredning vilket medför att inga 

oredovisade intäkter förelåg. 

Kammarrätten uttalade att den felaktiga kasssahanteringen visserligen medfört svårigheter att 

bedöma riktigheten i lämnat deklaration men att detta ej per automatik leder till att det 
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sannolikt förekommit oredovisade intäkter. Med bakgrund av att den skattskyldiges 

förklaringar ”i väsentligt” överensstämmer med bokföringen och inte motsägs av SKV i 

övrigt kan inte det förhållandet att det för kortförsäljningen funnits en tids -och beloppsmässig 

skillnad mellan kassaregistret och övrig redovisning ge för handen att det gjorts sannolikt att 

oredovisade intäkter förekommit. Den totala bruttovinsten (66% innan beslut om 

skönsbeskattning) avvek heller inte mot normtalen i branschen. Sammanlagt ansåg 

Kammarrätten att det fanns visst utrymme för misstanke om oredovisade intäkter men ansåg 

inte att de sammanlagda bevisen nådde upp till erforderligt beviskrav. Rätten dömde till den 

skattskyldiges fördel.  

 

Kammarrätten i Stockholm 

Dom 2015-11-05, målnr. 115-118-15 

SKV:s utredning visade att underlaget för bolagets bokföring var z-rapporter och dagsavslut. 

Rapporterna visade på att det mellan mellan januari och mars endast hade registrerats 

kontantköp. Vidare stämde inte z-rapporterna överens med bokföringen, det var alltid en lägre 

summa som bokförts. En analys visade också på att redovisad kortförsäljning många gånger 

var lägre än vad kortterminalen utvisade. SKV hade även genomfört fem kundräkningar 

mellan 2010-2013. Vid kundräkningen under 2012-2013 gav räkningen att 22% av gästerna 

inte registrerades i kassaregistret. Under kundräkningen 2010-2011 var motsvarande siffra 

cirka 50%. 

Den enskilde pekade på att kassaavsluten stämde överens med bokförda summor. Den enda 

kundräkningen som gjorts aktuellt beskattningsår visade att 43/55 köp registrerades, vid ett 

enskilt tillfälle. Detta ansåg man inte kunde läggas till grund för 2012 års beskattning. Vidare 

pekade man på kundräkningarnas osäkerhetsmoment: alla som kom in i restaurangen behöver 

inte ha beställt mat. Dessutom kunde felslag i kassa uteslutas.  

Kammarrätten ansåg att alla räkningar under 2010-2013 hade bäring i målet. Utöver detta 

menade man att omfattande korrigeringar och borttagningar av registrerade försäljningar, och 

att kortförsäljning inte överensstämmer med registrerade kortbetalningar, tillsammans 

uppfyllde beviskravet. 
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4.2 Efterbeskattning 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom 2013-12-08 Målnr. 1043-13 

Genom teknisk analys av kassan experter att den ursprungliga försäljningen hade korrigerats 

nedåt i efterhand, vilket pekade på att försäljningsbelopp har raderats. 

Analysen visade att det vid endast två dagar mellan att augusti och oktober hade utslagna z-

rapporternas (som nollställer kassan i slutet av dagen) belopp överstigit föregående utslagna 

x-rapporters. Kassasaldot hade vidare varit negativt vid 38 dagar under 2008. SKV hade trots 

förfrågan inte erhållit något journalminne, d.v.s. dokumentation av den löpande 

kassaregistreringen.  Som grund för intäkterna i bokföringen fanns endast z-rapporter men 

inte kontrollremsor eller journalminnen (som visar inslag och raderingar).  

Den skattskyldige uppgav att korrigeringarna i försäljningsbelopp berodde på felinslagningar i 

kassan, på grund av att restaurangen varit nyöppnad och personalen orutinerad   

Om samtliga korrigeringar lädes tillbaka som intäkt skulle bruttovinsten bli omotiverat hög: 

72,6 procent.  

Kammarrätten slog fast att den tekniska undersökningen visade att på allvarliga brister i 

bokföringen och att den skattskyldiges förklaringar inte gav skäl att tro annat. Grund för 

efterbeskattning och skönsbeskattning förelåg.   

 

 

Kammarrätten i Linköping 

Dom 2013-01-23, Målnr. 1662-1672-12 

Bevisningen från SKV bestod här uteslutande av kontroll av kassaregistret där verket efter 

”spegling” av kassan kopierat försäljningsinformationen och analyserat. Informationen från 

kassan visade på att cirka 15% av restaurangnotorna hade ”krympts” (redigerats nedåt) eller 

raderats i efterhand. Detta fick man fram genom en analys av x -och y-rapporterna, där x-

rapporterna ”i mycket stor omfattning” visade på högre belopp än nästföljande y-rapport. 

SKV menade att detta visade på att försäljning systematiskt redigerats nedåt (eller krympts).  

Den skattskyldige hävdade å sin sida att differensen mellan x- och y-rapporterna berodde på 

man av olika anledningar i efterhand tvingats redigera köpebeloppen. Bland annat hade det 

förekommit så kallade ”smitnotor” som man aldrig fått betalt för och det hade även 



42 
 

förekommit att missnöjda gäster sluppit betala. Vissa större events, till exempel studentskivor 

och liknande har ofta betalats kontant i förtid men som registrerats långt senare. Dessutom har 

restaurangen haft en hög omsättning av orutinerade praktikanter vilka ofta varit dåligt 

införstådda på kassaregistrets olika funktioner. Rena felslag kan därför inte uteslutas, även för 

restaurangens övriga personal. Som stöd för detta hade den enskilde (i förvaltningsdomstolen) 

kallar två vittnen, en kock och en servitör. Båda styrkte delvis den skattskyldiges version och 

uttalade att det ofta förekommit felinslag, framför allt under lunchtid och att ”felinslag var 

relativt vanliga”.  

Kammarrättens avgörande var tämligen kortfattad. Man slog kort fast att grund för såväl 

skönsbeskattning som efterbeskattning förelåg. Man uttalade även att bolagets bruttovinst, 

efter skönmässig beskattning ej blev orimligt hög, cirka 65% 

 

Kammarrätten i Sundsvall 

Dom 2015-06-18, Målnr. 2296-2299-14 

SKV hade efter teknisk analys av kassa funnit att sammanlagt 2601/13066 affärshändelser, 

eller 20,6 procent, hade raderats i efterhand. Under perioden 27juli-15 augusti kunde SKV 

visa att detta gjorts manuellt. SKV lät sedan inhämtat information från bolagets bokföring och 

jämfört innehållet med kassaregistret.   

Underlag till registreringar i form av kontrollremsor hade ej bevarats i bokföringen. SKV 

menade att samtliga intäkter ej redovisats genom att registrerad försäljning hade minskats i 

efterhand. Vidare hade underlag till registreringar har ej sparats.  

Den enskilde pekade på att man innan beslut om skönsbeskattning hade en bruttovinst på 

cirka 70%, väl över medianvärdet på 65%. Denne menade vidare att när ett sällskap som från 

början varit, t.ex. 6 notor har slagits ihop till en, har de övriga försvunnit. Detta var 

anledningen till de många missade serienumrena. Vidare förekom tekniska problem genom att 

datorn hängde sig ofta. Det var ostridigt att tekniker varit och besökt restaurangen för att 

åtgärda problemet.   

Kammarätten hänvisade till en parallell process där där delägarna i verksamheten blivit friade 

från misstankar om grovt bokföringsbrott, där det inte hade kunnat fastslås att de faktiska 

raderingarna i kassaregistret gjorts av restaurangens ägare. 

Kammarrätten uttalade att det dock slagits fast att ändringarna gjorts och att detta ”mycket 



43 
 

sannolikt” lett till oredovisade intäkter. Rätten berörde ej den enskildes invändningar och 

dömde till SKV:s fördel.  

 

Kammarrätten i Stockholm 

Dom 2013-06-13, Målnr. 1066-1073-12  

SKV:s utredning visade att de restaurangen bokfört de kontanta affärshändelserna en gång per 

månad istället för löpande dagen efter. Man hade inte heller använt kontrollremsor och 

tömningskvitton som verifikationer, vilket omöjliggjort avstämningen av bokföringen.  

Vidare har kontantberäkningar för restaurangens ägare visat på kontanta underskott under 

året, trots att en av delägarna köpt en aktiepost för 1 miljon kronor.  

Den enskilde invände att bokföringen inte var behäftad med formella fel samt att restaurangen 

hade haft tekniska problem med kassaregistret.  

Kammarrätten ansåg att det faktum att affärshändelser inte bokförts löpande i kombination 

med kontantberäkningarna kunde läggas till grund för skönsmässig efterbeskattning.  
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5. Analys och diskussion 

 

5.1 Ordinarie förfarandet 

Efter en analys av avgöranden från det ordinarie förfarandet kan jag angående bevisbördan i 

målen konstatera att SKV i alla fyra fall presenterat en utredning. Man har nyttjat mer än ett 

bevismedel i kombination och dessa har varit underbyggda med skriftliga inlagor. Detta ger 

enligt addditionssatsen bevisningen en helt annan robusthet, vilket gör det svårt att här prata 

om någon brist i bevisbördeanseende. Den enskilde har beretts möjlighet att under 

utredningen gå i svaromål och jag har inte hittat något fall där den enskilde fått bära 

nackdelen av att en omständighet inte kunnat styrkas. Jag har inga anmärkningar på hur rätten 

i det ordinarie förfarandet tillämpat bevisbördereglerna och anser att Kammarrätten 

tillämpning av bevisbördan har varit såväl rättssäker som förutsägbar. Inga fall av en 

tillämpad omvänd bevisbörda har iaktagits och jag har heller inte funnit något exempel på där 

SKV:s påstående ej underbyggts genom skriftligt underlag.  

Angående tillämpningen  av beviskravet i det ordinarie förfarandet kan det här vara på sin 

plats att påminna läsaren att detta får anses tämligen lågt. Att påvisa en omständighet som 

”sannolik” (eller med numeriska tal en sannolikhet på cirka 75%) är inte ett särskilt högt 

beviskrav. I alla avgöranden där SKV fått rätt (3/4) har flertalet bevismedel presenterats i 

kombination. I det fall där SKV tappade målet (Sundsvall) bestod bevisningen i låga 

kontantbetalningar i jämförelse med deklarationen, vilka uppgifter den skattskyldige gav 

trovärdiga svar på. Kammarrätterna har i alla fyra fall gett räkenskaperna betydande 

bevisstyrka, vilket stämmer upp bra mot de svar jag erhållit i rättsutredningen. Trots detta vill 

jag här framföra kritik.  

Utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv förefaller Kammarätternas värdering av ett par bevismedel 

och dess inverkan på huruvida beviskravet är uppfyllt inte som särskilt normbunden. I fallet  

Stockholm återfinns det mest uppenbara exemplet. HFD har i HFD 2012, ref. 65 klart uttalat 

att ett års kundräkningar eller kassagenomgångar inte kan läggas till grund för ett annat 

beskattningsår. I fallet Stockholm hade SKV genomfört kundräkningar vid fem tillfällen, men 

endast ett det aktuella beskattningsåret. Trots detta, och trots den enskildes invändningar om 

att bortse från tidigare års räkningar, lade Kammarrätten alla fem kundräkningar till grund för 

dom. HFD:s skrivelse i ovan refererade mål lämnar lite tolkningsyttrymme och att 

Kammarrätten i Stockholm ändå lägger andra års kundräkningar till grund för dom är därför 
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uppseendeväckande. Antingen känner inte rätten i detta fall inte till HFD:s tolkning, eller så 

struntar man helt enkelt att tillämpa den praxis som finns att tillgå. Oavsett vilket är det 

allvarligt när en Kammarrätt på ett så klart sätt avviker från ett av HFD:s uttalanden. Ett 

sådant handlande från rätten ger att de enskildas rätt till en förutsägbar rättstillämpning naggas 

i kanten, eftersom en enskild rimligen torde kunna lita på att Kammarrätten inte frångår 

HFD:s bedömning. Agerandet från Kammarrätten i Stockholm utgör enligt mig ett fragrant 

exempel av rättspervertering och går stick i stäv mot föreskriftskravets krav på en 

normbunden rättstillämpningen. Rätten har här godtagit bevisning till grund för intäkt, när så 

inte borde skett. Den enda kundräkingen som skulle godtagits som bevisning visade att 43/55 

köp hade registrerats, en siffra som den enskilde enligt mig gav en fullt godtagbar förklaring 

till (”alla som äntrat restaurangen behöver inte ha köpt mat”). I och med att rätten godtog alla 

kundräkningar gav detta SKV:s utredning en annan robusthet och jag kan inte undgå att tänka 

att utslaget eventuellt skulle blivit annorlunda om rätten tillämpat kundräkningarna som sig 

bör. En kundräkning företagen vid ett tillfälle har som nämts ett mycket lågt bevisvärde. 

Vidare, i fallet Göteborg uttalar rätten att ”kundräkningar är behäftade med osäkerhet”, för att 

kort därefter ändå lägga de till grund för bedömningen och utan att reflektera över de 

invändningar den skatteskyldige har haft över dessa kundräkningar. Kundräkningarna hade 

här skett under ett mindre antal tillfällen (två). Att detta påverkar bevisvärdet negativt 

(Lyhagen och Lindqvist nämner som sagt att kundräkningar bör ske vid ett ”betydande antal 

tillfällen”)  är inget som avhandlas närmare och att resultatet av kundräkningar enligt HFD 

skall tolkas med försiktighet är inget drag som kan skönjas av Kammarrätten.  

Samma tema återkommer dessvärre gällandes bruttovinstberäkningarna. I fallet Göteborg 

uttalar rätten att bruttovinsten för den enskilde efter skönsbeskattning visserligen blir hög, 

”men inte orimligt hög”. I målet bestod SKV:s bevisning av brister i bokföringen och 

kundräkningar. Kundäkningarna var få och dess bevisvärde således lågt samtidigt som en 

bruttovinstberäkning talade för den enskilde.  Enligt min mening torde här rätten ha 

kontemplerat en friande dom (då man enligt mig egentligen endast hade en bristande 

bokföring och en kundräkning med mycket begränsat bevisvärde som bevisning) men istället 

förefaller rätten här återigen ge ett högt bevisvärde åt de bevis som styrker SKV:s talan medan 

man ger de omständigheter som talar för den enskilde ett lägre. Jag anser att rätten här 

tillämpat beviskravet på ett för ensidigt och rättsosäkert vis. Skillnaden mellan fallet Göteborg 

och Sundsvall är uppseendeväckande, då rätten i Sundsvall uttalade att bruttovinsten innan 

skönsbeskattning ”inte framstår som låg”, medan rätten i Göteborg uttalar att bruttovinsten 
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efter skönsbeskattning inte skulle bli ”orimligt hög”. Här framträder en bild av två 

Kammarrätter som tolkar resultatet av beräkningarna på ett helt annorlunda vis. Ett exempel 

som jag anser påvisar en godtycklighet i rättstillämpningen.  

Vid en analys av det ordinarie förfarandet framstår det som att kammarrätterna generellt sett 

är benägna att ge kund -och brottvinstberäkningarett högt bevisvärde i de fall de styrker 

SKV:s talan vid en invändning men att man i de fall de styrker den enskildes talan ger dessa 

bevis ett lägre bevisvärde. Antingen är bruttovinsterna låga, vilket rätten tar som intäkt att 

oredovisade intäkter föreligger, eller så viftar rätten bort en hög bruttovinst med uttryck som 

att den inte är ”orimligt hög”. Ger rätten dessa bevismedel för högt bevisvärde förefaller 

risken för rättsosäkra avgöranden uppnbar.  

Gällande rätten till en rättvis rättegång kan jag konstatera att de enskilda i det ordinarie 

förfarandet har sällan utnyttjat sin passivitetsrätt, såsom definierad i EMKR. Undantaget är 

fallet Linköping där den skattskyldige inte ville bidra med material till utredningen. Dock 

fanns det i detta fall konkret bevisning presenterat (negativ försäljning, brister i bokföringen 

etc.) mot den skattskyldige, något som gör att den skattskyldiges passivitet korrekt kunde 

vägas in i domskälen. Som ovan beskrivit så gäller inte rätten till passivitet i de fall där 

konkret bevisning presensterats mot den enskilde. 

Oskuldspresumtionen stipulerar som nämnts att ingen skall hållas ansvarig för handling utan 

att det presenterats konkret bevisning mot denne. I samtliga fall har så skett och jag har inga  

anmärkningar på rättstillämpningen i denna mening.  

Till sist vill jag peka på avsaknaden av expertvittnen som hörs. Det är, precis som Lindqvist 

och Lyhagen beskriver, högst osannolikt att rätten innehar sådana erfarenhetssatser om den 

ofta mycket tekniska framlagda bevisningen för att kunna bedöma värdet av den. Ett 

expertutlåtande skulle i min mening överbrygga denna problematik och göra avgörandena mer 

rättssäkra. Även om en expert ofta har gjort den tekniska analysen och hörs tidigt i SKV:s 

utredning torde det enligt min mening vara värdefullt för rätten att höra hen på plats under 

förhandlingen. 

Överlag anser jag att Kammarrrätterna i det ordinarie förfarandet har brustit i sin tillämpning 

av beviskravet. Man har så gott som genomgående  gett SKV:s utredning ett för högt 

bevisvärde medan omständigheter som talat för den enskilde har nedvärderats. Jag har inga 

invändningar gällande bevisbördans tillämpning.  
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5.2 Efterbeskattning 

Likt det ordinarie förfarandet har jag under min genomgång av avgöranden rörande 

efterbeskattning haft svårt att förstå kritiken om en omvänd, felaktigt tillämpad bevisbörda. 

Den enskilde har  givits möjlighet till svaromål (även om man inte alltid utnyttjat denna 

möjlighet) och de hävdade omständigheterna har varit underbyggda med skriftliga inlagor. 

Inga fall där den enskilde har lidit nackdel av att en omständighet inte kunnat styrkas har 

funnits.  

Angående tillämpningen av beviskravet finns mer att säga. I mål som rör efterbeskattning kan 

jag spontant skönja en viss skillnad i den bevisning som SKV lägger till grund för sin talan. 

Överlag finner jag framför allt att den tekniska bevisningen uppnår en annan typ av robusthet 

än i det ordinarie förfarandet. Eventuellt kan (och borde) detta ha sin grund i det högre ställda 

beviskravet.  

I fallet Göteborg var SKV:s utredning ymnig. Den bestod av konstaterade negativa  

korrigeringar, negativa kassasoldon under stort antal dagar, z-rapporter understeg ofta x-

rapporter samt att den enskilde vägrat medverka i utredningen genom att tillhandage 

journalminnena från kassan. Överlag gav den ett genomarbetat intryck och torde enligt mig 

även vid det högre bevisläget varit nog för en fällande dom. Att rätten väger in den enskildes 

passivitet utgör ingen brott mot EMKR då den enskilde vid detta tillfälle fått konkret 

bevisning presenterad emot sig.  

I fallet Linköping bestod SKV:s bevisning uteslutande av en kassaregisterkontroll som visade 

att 15% av notorna krympits eller raderats i efterhand och att x-rapporterna i ”mycket hög 

utsträckning” visade högre belopp. Den enskilde har här i min  mening givit trovärdiga 

förklaringar (eller åtministone förklaringar som SKV:s utredning inte motbevisat) på detta och 

har även kallat vittnen som styrkt dennes version. Enligt Lyhagen och Lindqvist äger ett 

manipulerat kassaregister isolerat inte ett högre bevisvärde än cirka 50%, långt ifrån de cirka 

80-90% som  i efterbeskattningsfall krävs för en fällande dom. Det är här enligt mig 

uppenbart att rätten tillämpat ett mycket lägre beviskrav än sig bör. Jag vill här punktera den 

klara skillnad som bevisningen i ett mål om efterbeskattning måste uppnå i jämförelse med 

det ordinarie förfarandet och enligt mig var SKV:s utredning i detta fall tveksam för en 

fällande dom till och med i det ordinarie förfarandet.  

I fallet Sundsvall bestod utredningen dels i ett stort antal manuella raderingar samt brister i 

bokföringen. Skillnaden mot fallet Linköping är att SKV här kunde påvisa allvarliga brister i 
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bokföringen (den hade inte sparats), något som gav utredningen en helt annan robusthet än i 

fallet Linköping och fullgod för en fällande dom även vid efterbeskattning. Även i fallet 

Stockholm har utredningen varit fullgod bestående av allvarliga brister i bokföringen samt en  

kontantberäkning, vilket gjort denna utredning mer heltäckande.  

Efter en genomgång  kan jag konstatera att brister i bokföringen och kassaregisterkontoller 

varit en vital del av bevisningen i målen om efterbeskattning. Enligt redovisad praxis (HFD 

2012 ref. 65) är allvarliga brister i bokföringen inte ensamt nog skönsmässig efterbeskattning, 

ändå har kammarrätten i fallet Linköping endast pekat på brister i bokföringen. I ett av fallen 

lades en kontantberäkning (Stockholm) till grund, vilket i mitt tycke ger den sammanlagda 

bevisningen en helt annan robusthet. Linköping har enligt mitt tycke inte alls tillämpat det i 

efterbeskattningmål högre bevisläget.   

Precis som i det ordinarie förfarandet framträder en avsaknad av expertvittnen. Då 

bevisningen ofta förefaller mer komplicerad i efterbeskattningsmål torde vikten av 

expertvittnen bli än högre här. Trots detta har inte SKV kallat ett enda expertvittne i de fyra 

rättsfallen. Istället hänvisar man till sin egen utredning där SKV:s experter fått uttala sig.  

Denna tendens finner jag minst lika problematiskt som i det ordinarie förfarandet. Om 

bevisningen är mer komplicerad torde rätten ha än mindre erfarenhetssatser på den relevanta 

området för att på ett adekvat sätt bedöma omständigheterna i målet. 

Trenden med en felaktig bevisvärdering återkommer i efterbeskattningsfallen. I två av tre 

avgöranden visade en gjord bruttovinstberäkning att resultatet efter skönsmässig beskattning 

vida skulle överstiga snittvinsten för restauranger. Detta har inte tagits i beaktande av 

kammarrätterna, men i de mål där bruttovinsten även efter skönsbeskattning var blygsam 

stärkte det rättens syn av att oredovisade intäkter förekommit. Detta påvisar enligt mig samma 

problematik som i det ordinarie förfarande: rätten är mer benägen att godta bevisning om det 

styrker SKV:s talan. I de fall där bruttovinsten efter skönbeskattning ligger långt över snittet, 

uttalar man att bruttovinsten håller sig inom felmarginalen. Det förefaller snarast som att man 

vid en hög bruttovinst bortser från denna invändning men att vid en låg tar det som intäkt för 

att oredovisade intäkter har förekommit. Oavsett så förefaller uträkningarna aldrig tala för den 

skattskyldiges fördel, vilket leder till att jag i även i efterbeskattningsmål anser att rätten 

tillämpar  ett lägre beviskrav än sig bör.  

 

 



49 
 

5.3 Diskussion 

Efter en genomgång av kammarrättens avgöranden kan jag till viss del hålla med om den 

kritik som framförts om beviskravets tillämpning i mål om skönsmässig beskattning av 

restauranger. Att någon omvänd bevisbörda skulle tillämpas i dessa måltyper har jag dock 

överhuvudtaget inte funnit något exempel på. Om tillämpningen av beviskravet finns det dock 

mer att kritisera. 

Det är frapperande hur Kammarrätterna i båda förfarandena ger brutto -och kundräkningar ett 

högt bevisvärde i de fall dessa styrker SKV:s talan. I de fall där en beräkning visar på en hög 

sådan uttalar Kammarrätten meningar som att ”den inte är orimligt hög”. Oavsett vilket 

scenario så förefaller aldrig en bruttovinstberäkning eller kundräkning verka till den 

skattskyldiges fördel. Jag tolkar detta som  att Kammarrätterna genomgående är mer benägna 

att ta SKV:s version  som den korrekta, ett scenario som de facto innebär att de enskildas 

rättigheter till en föreskriftsbunden rättstillämpning nekas. Med all information jag erhållit 

under min rättsutredning skulle jag personligen bedömt många av fallen annorlunda. 

Beviskravet som Kamarrätterna tillämpar förefaller enligt mig, i såväl det ordinarie 

förfarandet som i efterbeskattningsfall, vara lägre i jämförelse med de svar jag erhållit i min 

rättsutredning.  

Bedömningarna som kammarrätten gör förfaller även  påvisa drag av godtycklighet.   

I det ordinarie förfarande har Kammarrätten i Sunsdsvall valt att godta den skattskyldiges 

uppgifter om att registreringar av köp ibland företagits i efterhand. Samtidigt har 

Kammarrätten i Göteborg lagt en felaktig kassahantering till grund för skönsbeskattning, trots 

att i stort sett identiska invändningar gjorts som i Sundsvallsfallet. Många skattskyldiga har 

hävdat att registreringar företagits i efterhand, men det är endast kammarrätten i Sundsvall 

som har lagt någon vikt vid denna invändning. Detta påvisar enligt mig en godtycklighet i 

bedömningarna, då omständigheterna i övrig varit snarlika. Att snarlika situationer bedöms 

olika kan aldrig utgöra en rättssäker rättstillämpning.  

I avgörandena som rört efterbeskattning ligger stor tyngdpunkt på teknisk bevisning. I alla fall 

har rätten kommit fram till att allvarliga brister förelegat i bokföringen. Till detta har SKV 

ofta lagt brutto -eller kontantberäkningar.  

I HFD 2012, ref. 65 slås fast att även allvarliga brister i bokföringen inte ensamt utgör grund 

för skönsmässig efterbeskattning. I rättsfallet hade även bruttovinstkalkyler upprättats. I 

undersökta fall har samtliga kammarrätter funnit att allvarliga brister förekommit. Till detta 
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har man sedan lagt kontant -eller bruttovinstberäkning. Då dessa bevismedel är behäftade med 

osäkerhetsmoment (framför allt när de företagits vid ett fåtal tillfällen) kan man fråga sig om 

allvarliga brister i kombination med dessa bevismedel bör räcka upp till beviskravet på styrkt. 

Ingen av kammarrätterna refererade till nämnda rättsfall, och alla fyra skattskyldige 

skönsbeskattades i efterhand.  

Jag vill säga att ovan nämnda analys påvisar att kammarrätterna, såväl vid ordinarie 

förfarande som vid efterbeskattning, sällan uppfyller föreskriftskravets krav på en restriktiv 

tolkning i mål om skönsbeskattning. Det förefaller snarare vara så att man letar stöd för 

SKV:s yrkanden. I det ordinarie förfarande finner jag mer stöd för godtycklighet i 

avgörandena än i efterbeskattningsfallen. Här är mer min invändning att rätten ger bristande 

bokföring ett alldeles för högt bevisvärde. Analysen visar på såväl ett mått av godtycklighet, 

brist på förutsägbarhet och rättspervertering. Kammarrätterna har sällan tillämpat beviskravets 

reglering på ett korrekt sätt utan istället ofta gjort det på ett godtyckligt manèr. 

 

Passivitetsrätten aktualiserats vid några tillfällen men jag anser inte att rätten tillämpat denna 

felaktigt då konkreta bevis framställts och där den enskilde haft möjlighet att förklara, men ej 

gjort så. Någon förutfattad mening enligt passivitetsrätten är det då ej frågan om.  

Kammarrätternas rättstillämpning anser jag på sikt vara skadlig för det svenska rättsväsendet. 

Samtidigt som rätten i vissa fall nekar den enskilde dennes rätt innebär det att det allmännas 

förtroende för domstolarna och rättsväsendet naggas i kanten. I sju av åtta avgöranden dömde 

rätten till SKV:s fördel och min genomgående känsla, i såväl det ordinarie förfarandet som 

vid efterbeskattning är att Kammarrätterna för lättvindigt godtar SKV:s utredning och de facto 

sänker beviskravet för aktuella måltyper. Jag är väl medveten om studiens blygsamma urval 

av kammarrättsavgöranden men har ändå genom studier av dessa fått intrycket att domstolen 

ofta för lättvindigt tar SKV:s version som korrekt, och nedgraderar de uppgifter som talar för 

den skattskyldiges fördel, till exempel en hög bruttovinst efter skönsbeskattning, eller 

invändningar om tekniska problem. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan detta i slutändan 

påverka det svenska rättssamhällets sociala kapital139 negativt.    

 

                                                           
139 Begreppet är inte helt entydigt men den svenska statsvetaren Bo Rothstein definierar socialt kapital som 
måttet av förtroende för de politiska instutitionerna. Källa: Rothstein, Bo, 2001b, ”Demokrati, socialt kapital 
och förtroende” i Holmberg, Sören: ”Land du välsignade” SOM-rapport 26, Göteborgs Universitet 
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