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Sammanfattning 
Europakonventionen ger enskilda personer en rättighet att inte bli straffad eller lagförd 
två gånger för dom eller frikännande som vunnit laga kraft. Det innebär i princip ett 
förbud mot dubbelbestraffning, eller som principen även benämns, ne bis in idem. 
Principen har varit uppe för prövning ett antal gånger i såväl svenska instanser som 
Europadomstolen. Många av Europadomstolens mål har gällt många andra brott och 
förseelser än skattetillägg och skattebrott, vilket är det som denna uppsats behandlar. 
 
I dagsläget finns inget stöd för att underkänna Sveriges dubbla förfarande med 
skattetillägg och samtidigt åtal för skattebrott. Europadomstolen har däremot avkunnat 
två domar under år 2009 som tyder på att det kan stunda nya tider för det svenska 
förfarandet. I våra allmänna domstolar har det varit en blandat syn på vilket sätt 
Europadomstolens nya praxis förändrar gällande rätt i Sverige.  
 
Lagstiftningen och praxis rörande de parallella förfarandena har studerats utifrån en 
traditionell juridisk metod med syfte att undersöka om det svenska skattetillägget är 
förenligt med Europakonventionen samtidigt som åtal för skattebrott väcks och om den 
nya praxisen från Europadomstolen förändrar gällande rätt i Sverige. 
 
Slutsatsen är att det inte finns något klart stöd att underkänna det svenska förfarandet 
men en harmonisering av reglerna gällande skattetillägg och skattebrott kan vara 
angeläget. 
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Abstract 
European Convention gives individuals a right to not be punished or tried twice for the 
conviction or acquittal that has become final. It basically means a prohibition against 
double punishment, a principle also known as ne bis in idem. The principle has been up 
for review a number of times in both the Swedish authorities and the European Court. 
Many of the European Court cases has been regarding many other crimes and offenses 
than the tax addition and tax offence, in which is this paper deals. 
 
The current situation is no evidence to reject the dual procedure with Sweden's tax 
addition, while prosecute for tax offence. The European Court has however given two 
verdicts in 2009, suggesting that a new era is approaching for the Swedish procedure. In 
general our courts have had mixed views on how the European Courts new practice 
changes the law in force in Sweden. 
 
The laws and practices regarding the parallel procedures have been studies from a 
traditional legal method to investigate if the Swedish tax addition is compatible with the 
European Convention, while prosecutions for tax offence and brought about the new 
practice of the European Court changes the law in force in Sweden. 
 
The conclusion is that there is no clear evidence to reject the swedish procedure but a 
harmonization of the rules concerning taxsurcharge and tax offence may be of concern. 
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1  Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver jag uppsatsens bakgrund, problemformulering och 
uppsatsens syfte. Kapitlet kommer dessutom att redogöra för de avgränsningar som 
gjorts samt den disposition som uppsatsen kommer att följa. 
 

1.1  Bakgrund och problemformulering 
När nuvarande skattetilläggssystem infördes år 1972 var företeelsen administrativa 
sanktioner på skatteområde en nyhet i Sverige. Liknande system fanns däremot redan i 
till exempel Finland och Norge. Samtidigt som det administrativa sanktionssystemet 
infördes reformerades reglerna om skattebrott genom en ny lag, skattebrottslagen 
(1971:69). Lagstiftarens syfte med införandet av skattetillägg vara att de skattskyldiga 
skulle fullgöra sin uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt. Även den hårt ansträngda 
rättstillämpningsapparaten skulle avlastas av ett administrativt sanktionssystem genom 
att införandet av systemet skulle avkriminalisera vissa förfaranden som av det allmänna 
rättsmedvetandet i samhället inte uppfattades som brott i egentlig mening. Även den 
sakkunskap som fanns inom skatte- och taxeringsorganisationen skulle utnyttjas på 
bästa sätt.1 
 
Frågan om det svenska skattetilläggsinstitutet och dess förenlighet med 
Europakonventionen har varit aktuell i skilda sammanhang under många år. Såväl 
Regeringsrätten som Högsta domstolen har funnit att skattetilläggsförfarandet faller in 
under artikel 6 i konventionen med dess rättssäkerhetsgarantier bland annat på grund av 
långa handläggningstider.2 Syftet med artikel 6 är att tillförsäkra den enskilde en 
opartisk prövning av rättsliga anspråk inom rimlig tid. Detta bekräftades när 
Europadomstolen i två domar slutligen avgjorde frågan år 2002. Europadomstolen 
ansåg att Sverige inte hade uppfyllt kraven i artikel 6 och bland annat inte hållit 
rättegång inom rimlig tid.3 Den livliga debatten rörande skattetillägget samt 
domstolarnas avgöranden är den främsta grunden för den reform av regleringen kring 
skattetillägg som beslutades under våren 2003.4  
 
I sammanhanget har även prövats frågan om det är tillåtet att samma gärning föranleder 
såväl att skattetillägg påförs som att den skatteskyldige döms för brott mot 
skattebrottslagen och att detta inte strider mot principen ”ne bis in idem”, förbud mot 
dubbel- bestraffning i Europakonventionen. Både Högsta domstolen och 
Regeringsrätten har funnit att detta är lagligen möjligt eftersom det i 
Europakonventionens mening är fråga om två olika brott, där det subjektiva rekvisitet 
tillkommer beträffande skattebrott jämfört med skattetillägg.5 Ett subjektivt rekvisit 
innebär ett krav på en psykisk inställning till exempel en avsikt. Inställningen behöver 
inte nödvändigtvis ha omsatts i till exempel en handling, det räcker med att avsikten 
finns.6 
 
Det gångna året 2009 har varit ett omväxlande år avseende skattetilläggets förenlighet 
med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen. Europadomstolen har i en dom 

                                                
1 Prop. 1971:10 s. 199-201 
2 se NJA 2000 s. 622 och se RÅ 2000 ref. 66 
3 se Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige den 23 juli 2002 
4 se prop. 2002/03:106 
5 se NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79 
6 Leijonhufvud, Winnberg. Brott & straff i affärslivet, s. 16 
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den 10 februari 2009 prövat frågan om dubbel straffbarhet. Domstolen fann att det hade 
skett en kränkning av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7, vilken är den artikel som stadgar 
förbud mot dubbelbestraffning, eftersom det brott som det straffrättsliga förfarandet 
som inletts mot den klagande gällde väsentligen samma brott som det han redan blivit 
dömd för enligt det administrativa förfarandet.7 Målet gällde inte påföljder på 
skatteområdet, utan att den klagande ådömts både en frihetsberövande påföljd i ett 
administrativt förfarande och frihetsberövande i ett brottmålsförfarande för att han utan 
tillstånd hade tagit in sin flickvän på ett militärt område och dessutom gjort sig skyldig 
till störande beteende. Frågan om dubbel straffbarhet prövades återigen av 
Europadomstolen i en dom den 16 juni 2009. Även i detta fall kom domstolen fram till 
att det förelåg en kränkning av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7. Klaganden hade kört 
med drivmedel som var lägre beskattat än dieselolja. Den klagande dömdes till böter för 
ringa skattebrott/bedrägeri med tillämpning av strafflagen och lagen om skatt på 
motorfordon. Kort tid efter påfördes han en bränsleavgift med tillämpning av lagen om 
bränsleavgift. Domstolen fann att han straffats två gånger för samma brott.8 Intressant är 
även Europadomstolens uttalanden i dess beslut den 27 januari 2009 att avvisa talan i 
målet Carlberg mot Sverige. Den klagande hade påförts skattetillägg och dömts för 
bokföringsbrott. Domstolen fann att det inte förelåg någon kränkning av artikel 4 i 
protokoll nr 7. Domstolen gör vissa uttalanden som skulle kunna tolkas som att samma 
vikt inte längre läggs vid att det inte finns ett subjektivt rekvisit för skattetillägg.9 De 
svenska instanserna lägger däremot stor vikt vid det subjektiva rekvisitet och menar att 
det utgör skillnaden vilket separerar skattetillägg och skattebrott till att avse skilda 
förfaranden och därmed inte strider mot Europakonventionen.  
 
I en dom den 17 september 2009 har Regeringsrätten behandlat problematiken rörande 
förbudet mot dubbelbestraffning.10 Ordningen som gäller i Sverige, enligt vilken 
skattetillägg kan påföras och ansvar för skattebrott utdömas avseende samma 
skatteundandragande, strider enligt Regeringsrätten, inte mot Europakonventionen. 
Samma tolkning har Svea hovrätt gjort i dom den 26 oktober 2009.11 Även Hovrätten 
för Västra Sverige gjorde samma bedömning i dom den 29 oktober 2009.12 Göta hovrätt 
har däremot i dom den 30 oktober 2009 kommit fram till att det inte är sannolikt att 
Europadomstolen numera skulle godta det svenska förfarandet.13 
 
Efter den oreda i gällande rätt som uppstod efter de två hovrätternas skilda bedömningar 
har Högsta domstolen kommit med beslut i frågan.14 Beslutet och dess utfall kommer att 
avhandlas senare i framställningen. Drabbas den skattskyldige av dubbelbestraffning 
när denne påförs både skattetillägg och döms för brott enligt skattebrottslagen? 
 

                                                
7 se Zolotukhin mot Ryssland, dom den 10 februari 2009, mål nr. 14939/03 
8 Se Ruotsalainen mot Finland, dom den 16 juni 2009, mål nr. 13079/03 
9 se Carlberg mot Sverige, avvisningsbeslut den 27 januari 2009, mål nr. 9631/04 
10 se RegR mål 8133-09 
11 se Svea hovrätt den 26 oktober 2009 i mål B 5421-08 
12 se Hovrätten för Västra Sverige den 29 oktober 2009 mål B 1823-09 
13 se Göta hovrätt den 30 oktober 2009 mål B 6-09 
14 se Högsta domstolens beslut i mål nr 2509-09 samt mål nr 5498-09 
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1.2  Syfte 
Syftet med uppsatsen är:  
 
o att undersöka om det svenska skattetillägget är förenligt med artikel 4 i sjunde 

tilläggsprotokollet i Europakonventionen samtidigt som åtal för skattebrott väcks 
oavsett om skattetillägget påförs före eller efter åtalet för skattebrott. 

 

1.3  Avgränsning 
För att uppfylla uppsatsens syfte, krävs det viss avgränsning. Uppsatsen kommer endast 
att fokusera på skattetillägget som det stadgas i taxeringslag (1990:324) 5 kap. 1 § och 
skattebrott i skattebrottslag (1971:69) 2 § samt de nödvändiga rekvisiten för att tillämpa 
respektive sanktion.  
 
Även Europakonventionen och artikel 6 kommer att beskrivas kortfattad inledningsvis 
för att sedan fokuseras på artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet vilket är den relevanta 
artikeln för denna framställning. Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet är relevant för att 
den stadgar principen om förbud mot dubbelbestraffning. 
 
I SOU 2009:58 har utredningen presenterat ett omfattande betänkande som omfattar 
närmare 1800 sidor. Utredningen syftar till att slå ihop tre lagar till en. Förslag till ny 
lagtext utgör nästan 300 sidor. För att uppfylla uppsatsens syfte är det inte nödvändigt 
att göra en heltäckande analys av förslagets rättsliga konsekvenser. Granskningen har 
därför begränsats till de delar som berör skattetillägg och dubbelbestraffning. 
 

1.4  Metod 
För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen har jag använt mig av en traditionell juridisk 
metod. Det innebär genomgång av lagtext, förarbeten och praxis. Jag har även läst 
doktrin. Mina huvudkällor har till största del varit offentligt tryck som lagtext, 
lagkommentarer, utredningar, propositioner och material från Skatteverket. En stor del 
av framställningen är baserad på praxis från svenska instanser och Europadomstolen. 
Viss information har jag även hämtat från Internet. 
 
För att bilda mig en uppfattning om rättsläget har jag läst rättsfall inom berört område 
och försökt jämföra Sveriges och Europadomstolens inställning till principen ”ne bis in 
idem”, som finns i artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 till Europakonventionen, för att på 
så sätt hitta skillnader eller likheter mellan svenska instanser och Europakonventionen 
som kan vara av betydelse för att uppfylla syftet med uppsatsen. Strömholm menar att 
när en rättsvetenskapsman ägnar sig åt att tolka rättsfall kan han aldrig helt bortse från 
alla omständigheter i det enskilda fallet och att han endast med stor försiktighet kan 
upphöja en viss lösning till regel med större tillämpningsområde än vad fallets särart 
tillåter. Han får inte heller bli förvånad över eller dra för långtgående slutsatser från att 
två tillsynes mycket jämförliga fall bedömts olika i domstolarna. Innan han drar slutsats 
att till exempel det ena avgörandet är felaktigt eller att praxis har ändrats måste han 
studera den tillfälliga omständigheten noggrant.15 Strömholm framhåller vidare att de 
typiska dragen för all rättsfallstolkning är tendensen att generalisera avgörandet i målet 
för att om möjligt får fram en tillfredsställande tydlig rättsregel ur målet.16 På grund av 
detta kommer det i rättsfallreferaten att göras ansats till att beskriva processen som lett 
                                                
15 Strömholm, Rätt, rättskällor & rättstillämpning, s. 503 
16 A. a. s, s. 506 
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fram till Europadomstolens beslut för att om möjligt undvika generalisering eller göra 
felaktiga slutsatser. Fokus i referaten ligger på domstolens uttalanden rörande artikel 4 i 
tilläggsprotokoll nr 7 varvid eventuellt andra artiklar i målet endast berörs i den mån det 
är nödvändigt för framställningen eller förståelse för rättsfallet. Eftersom nya rättsfall 
har ett större prejudikatvärde än äldre rättsfall kommer nya rättsfall att få större 
utrymme i uppsatsen. 
 
Efter sökandet bland rättsfall i svenska instanser och Europadomstolen för att hitta 
rättsfall med värde har sedan artiklar, förarbeten samt doktrin lästs och verifierat att de 
utvalda rättsfallen har betydelse i frågan. På grund av detta har, förhoppningsvis, 
bristande tillförlitlighet i framställningen undvikits. Den största svårigheten i arbetet 
med rättsfallen har varit språkförbistringen när domar från Europadomstolen ska läsas 
och förstås. Språklexikon och synonymordböcker har förhoppningsvis eliminerat 
eventuellt bortfall av information och feltolkningar.  
 

1.5  Disposition 
Avdelning två, teori, beskriver det underlag som behövs för att uppfylla uppsatsens 
ändamål. Såväl svensk lagstiftning samt relevanta delar av Europakonventionen. Även 
skatteförfarandeutredningen beaktas. Den gällande rätten redogörs översiktligt under 
respektive rubrik för att sedan ingående beskriva de avgränsade områdena. I 
avdelningen presenteras även rättsfall från Europadomstolen och svenska instanser. 
Äldre rättsfall kommer att refereras mer kortfattat än rättsfall av nyare datum. I de äldre 
rättsfallen kommer det i första hand lyftas fram principer som domstolen slagit fast 
medan de nyare rättsfallen kommer att innefatta en längre beskrivning av förfarandet 
som lett fram till beslutet samt domskälen.  
 
I den tredje och sista avdelningen analyseras materialet från teoriavsnittet. Utifrån den 
analysen gör jag tolkningar och drar slutsatser.  
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2  Teori 
Denna avdelning beskriver det underlag som behövs för att uppfylla uppsatsens 
ändamål. Svensk lagstiftning samt relevanta delar av Europakonventionen kommer att 
behandlas. Även skatteförfarandeutredningen sammanfattas i valda delar. Först görs en 
översiktlig genomgång av lagstiftningen för att sedan mer ingående beskriva de 
avgränsade områdena. I avdelningen presenteras även rättsfall från Europadomstolen 
och svenska instanser.  
 

2.1  Europeisk lagstiftning 
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna har utarbetats av Europarådet och trädde i kraft 1953. Till 
konventionen hör ett unikt övervakningssystem för att säkerställa ett effektivt skydd för 
medborgarna i Europarådets medlemsstater. Det innebär att staternas skyldighet att leva 
upp till sina åtaganden enligt konventionen kan provas av en autonom17 domstol, 
Europadomstolen, vilken översiktligt kommer att avhandlas senare i framställningen.18 
 
Den 1 januari 1995 började Europakonventionen gälla som lag i Sverige genom lag 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt Regeringsformen 2 kap. 23 § har 
Europakonventionen en särställning i den svenska rättsordningen. Ingen annan lag eller 
föreskrift får meddelas i strid mot konventionen.19 Dess ställning kan beskrivas som 
överordnad svensk lag, men underordnad de svenska grundlagarna. Det framgår även av 
motiven att det även, efter inkorporeringen, i första hand ankommer på lagstiftaren att 
löpande se till att svensk rätt stämmer överens med konventionens bestämmelser.20 
Europakonventionen intar även en särställning bland internationella avtal eftersom den 
har inspirerats av medlemsstaternas gemensamma grundlagsenliga traditioner och 
internationella avtal angående skyddet av de mänskliga rättigheterna som 
medlemsstaterna varit med om att utarbeta eller anslutit sig till.21 Konventionen tar 
hänsyn till den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antagits av 
Förenta nationernas generalförsamling. FN:s allmänna förklaring inleds med att ”Alla 
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”22 och innehåller bland annat de 
grundläggande friheterna som rätten att ha eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, 
att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten. Det ger även rätten till 
skydd mot övergrepp som till exempel att inte bli godtyckligt arresterad eller torterad.23 
 
Syftet med Europakonventionen är att uppnå en fastare enhet mellan Europeiska 
unionens medlemmar. Ett av medlen för att fullfölja detta syfte är att bevara och 
utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Bevarandet och 
utvecklingen sker genom Europadomstolens tillämpning av en så kallad dynamisk 
tolkningsmetod vid avkunnande av domar. Tolkningsmetoden innebär att 
konventionens artiklar ska förstås och tillämpas i den mening de har i nutid och inte 

                                                
17 Här i betydelse av självständig eller oberoende domstol 
18 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=4&module_instance=5&action=pod_show, datum: 2010-04-15 
19 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 25 
20 Se prop. 1993/94:117 
21 Hettne, EU-rättslig metod, s. 45 
22 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3, Datum: 2010-05-24 
23 FN:s allmänna förklarning innehåller 30 artiklar vilket är allt för många för att ta upp i denna framställning. För 
fortsatt fördjupning rekommenderas 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=13&module_instance=9 
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som de tillämpades när konventionen författades,24 med andra ord ska konventionen 
vara förenlig med den allmänna anda som finns i medlemsländerna. Det är 
medlemsländerna som bär fram de ideal och värden som konventionen ska bevara. 
Konventionen har kompletterats med tretton tilläggsprotokoll.25  Sverige är ansluten till 
de flesta tilläggsprotokollen.  
 
I Sverige har tidigare diskuterats om artikel 6 i Europakonventionen innefattar ett krav 
på skydd mot26 lagföring och dom två gånger i samma sak. Efter att Europadomstolen 
avkunnat dom i saken är den dominerande uppfattningen numera att så är inte fallet. 
Syftet med artikel 6 är att tillförsäkra den enskilde en opartisk prövning av rättsliga 
anspråk. Detta är en viktig rättssäkerhetsgaranti men lika viktig är att den enskilde 
under förfarandet tillförsäkras vissa rättigheter,27 till exempel när någons civila 
rättigheter och skyldigheter ska prövas eller vid anklagelse mot honom för brott så är 
han berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid, den anklagade ska 
betraktas som oskyldig tills att skulden lagligen fastställts och den ger även en 
brottsanklagad vissa minimirättigheter som till exempel rätt till tolk, tid att förbereda 
sitt försvar och rätten till ombud.  
 

2.1.1  Tilläggsprotokoll nr 7 till Europakonventionen 
Fast beslutna att ytterligare precisera åtgärder och gemensamt säkerställa vissa 
rättigheter och friheter genom konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, undertecknade medlemsstaterna tilläggsprotokoll nr. 7 
den 22 november 1984.28 
 
Protokollet stadgar den centrala artikeln för denna uppsats, artikel 4 – Rätten att inte bli 
lagförd eller straffad två gånger, ”ne bis in idem”. Europadomstolen har i ett mål tydligt 
uttalat att principen om ”ne bis in idem” bara omfattas av artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet och att konventionens övriga bestämmelser varken direkt eller 
indirekt garanterar principen.29 I följande kapitel kommer det att göras en mer detaljerad 
förklaring av principen ”ne bis in idem”. 
 

2.1.2  Artikel 4 - Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger 
Artikeln i lydelse: 
1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett 

brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 
rättegångsordningen i denna stat. 

2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot att målet tas upp 
på nytt i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det 
föreligger bevis om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel har 
begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, vilket han kan ha påverkat utgången i 
målet. 

3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen30 
 
Artikeln ger uttryck för principen ”ne bis in idem” det vill säga förbud mot dubbel- 
                                                
24 Elisabeth Palm, Rättspraxis och tolkningsmetoder i Europadomstolen, s. 742 
25 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, s. 2 
26 Se Ponsetti och Chesnel mot Frankrike avsnitt 2.3.2.2 i uppsatsen  
27 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 27 
28 A a.s. s. 28 
29 se Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, beslut om avvisning 14 september 1999, mål nr. 36855/97 ; 41731/98 
30 Artikel 15 stadgar att en stat kan avvika från artikel 4 i en nödsituation så som krig eller allmänt nödläge 
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bestraffning. En person får inte åtalas eller straffas i brottmål i samma stat för ett brott 
för vilket han redan blivit frikänd eller dömd. Av ordalydelsen ”i samma stat” begränsas 
tillämpningen av artikeln till nationell nivå. Det har inte förefallit nödvändigt att 
kvalificera brottet som kriminellt, eftersom det är gjort i artiklarna 2 och 3 i 
tilläggsprotokollet. Artikel 4 innehåller redan uttrycket ”brottmålsrättegång” och 
”brott”, vilket enligt lagstiftaren gör ytterligare förtydligande i texten onödiga eftersom 
uttrycken förutsätter att en kriminell handling begåtts.31 Principen gäller endast efter det 
att personen blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 
rättegångsordningen i den berörda staten. Det innebär att det måste ha varit ett slutgiltigt 
beslut. Enligt den förklarande rapporten till tilläggsprotokoll nr. 7 är ett beslut slutligt 
om det enligt traditionell benämning har vunnit laga kraft. Det är fallet när beslutet är 
oåterkalleligt, det vill säga när inga ytterligare möjligheter till ordinärt rättsmedel finns 
att tillgå, eller när parterna har uttömt dessa möjligheter, eller den tillåtna tidsfristen ej 
har beaktats.32 Det fordras alltså att det med avgörandet följer rättskraft, res judicata33. 
Bestämmelsen är med andra ord en rättskraftsregel, vilket innebär att en ny talan som 
innebär ”samma sak” skall avvisas som ett processhinder. 
 
Ett åtal kan ändå återupptas i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda 
staten om det finns ny fakta, nyupptäckt fakta, eller om det har förekommit 
grundläggande fel i förfarandet som skulle kunna förändra utgången av målet till fördel 
för den dömda personen. Definitionen ny fakta eller nyupptäckt fakta inkluderar nya 
bevismedel som relaterar till tidigare existerande fakta. Eftersom artikeln endast gäller 
dom och rättegång mot en person i brottmål, hindrar den inte från att personen i fråga 
blir föremål för åtgärder av en annan karaktär för samma gärning, till exempel 
disciplinära åtgärder från en myndighet.34 
 
Det är värt att notera begränsningarna i dubbelbestraffningsförbudet. Till exempel gäller 
att när en tidigare dom skall hindra ny lagföring måste det vara frågan om en slutligt 
lagakraftägande dom. Det finns dessutom i punkten 2 i artikel 4 undantag från 
huvudregeln. Hinder mot ny lagföring ska därför inte föreligga när det har framkommit 
nya viktiga omständigheter som kan påverka utgången i målet eller att det i den tidigare 
rättegången förekommit ett grovt rättegångsfel. Det finns därför utrymme för resning 
eller undanröjande av en dom på grund av domvilla om sådana förfaranden är möjliga i 
den nationella rätten. I Sverige finns den möjligheten genom Rättegångsbalken 
(1942:740)35. Med domvilla menas grovt rättegångsfel det vill säga att ett mål tagits upp 
trots att det förelegat rättegångshinder, om domen givits till någon som inte varit part i 
målet, om domen är så oklar att det inte går att utläsa hur rätten har dömt i saken eller 
uppenbart lagstridig rättstillämpning.36 
 
Förbudet enligt artikeln begränsas dessutom av att det endast gäller lagföring inom en 
och samma stat. En dom i en annan stat utgör alltså inte enligt artikeln hinder mot 
lagföring för samma sak i en annan stat. Värt att notera är även att artikel 4 är, som 
övriga bestämmelser om mänskliga rättigheter, avsedd att ge den enskilde rättigheter. 
Det innebär att ett nytt förfarande som bara kan leda till ett förmånligare resultat för den 
enskilde näppeligen kan anses stå i strid med artikeln.37 

                                                
31 Explanatory report to protocol No. 7, s. 5 
32 A.a.s. s. 4 
33 Res Judicata, tvistefråga eller gärning i brottmål som inte kan göras till föremål för rättegång därför att den tidigare 
prövats i dom som vunnit rättskraft 
34 A a.s. s. 5 
35 Se Rättegångsbalken (1942:740) kap. 59 
36 A a.s. 1 § 
37 Prop. 2002/03:106 s. 94f 
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Principen ”ne bis in idem” kommer även till uttryck i inhemsk rätt genom bestämmelsen 
om rättskraft i Rättegångsbalken (1942:740) 30 kap. 9 §. Regeln gäller dock bara domar 
som meddelats av svensk domstol. Utländska domar regleras i Brottsbalken.  
 

2.2  Svensk lagstiftning 
I äldre svensk lagstiftning kunde undanhållen inkomst och liknande brister i samband 
med fullgörandet av sin deklarationsskyldighet endast beivras genom åtal enligt 
dåvarande skattestrafflagen (1943:313). Eftersom lagföringen skedde ojämnt och 
slumpvis infördes ett administrativt sanktionssystem, vilket skulle medföra en jämnare 
och effektivare reaktion mot skattebrott. Det administrativa sanktionssystemet började 
tillämpas vid 1972 års taxering38. Samtidigt reformerades det straffrättsliga systemet för 
skattebrott. Efter reformen kom svårare fall att bestraffas enligt skattebrottslagen och de 
lindrigare fallen behandlas med skattetillägg, i administrativ ordning.39  
 
För att anpassa lagstiftningen till Europakonventionen artikel 6, som ger den enskilde 
vissa grundläggande rättssäkerhetsgarantier vid prövning av bland annat anklagelse för 
brott, reformerades bestämmelserna om skattetillägg under år 2003.40 Skattetillägget 
utgör en brottsanklagelse i konventionens mening. Detta hindrade inte att skattetillägget 
behandlades som en administrativ sanktion bara garantierna om rättssäkerhet som ställts 
upp i artikel 6 tillgodosågs.41 Lagstiftaren menade att i praktiken skulle de gjorda 
förändringarna innebära att å ena sidan skulle mindre övertramp inte leda till några 
påföljder alls medan å andra sidan var en konsekvens att svårare brottslighet skulle i 
högre grad beivras. Sanktionerna skulle bli jämnare och rättvisare.42  
 

2.2.1  Skattebrott enligt skattebrottslagen (1971:69) 
Före 1996 års lagstiftning rubricerades det centrala skattebrottet som skattebedrägeri 
och var konstruerat som ett så kallat effektbrott och uppvisade vissa likheter med 
brottsbalkens bedrägeribrott. Ett effektbrott kräver samband mellan den brottsliga 
handlingen eller underlåtenheten och effekten. Effekten kan vara till exempel 
ekonomisk skada eller ekonomisk vinning. Finns det inget samband så har inget brott 
begåtts. Efter reformen omkonstruerades skattebedrägeriet från effektbrott till farebrott 
och fick i anslutning till det en ändrad brottsrubricering, skattebrott.43 Skattebrottslagen 
är enligt 1 § generellt tillämplig på svenska skatter och om avgifter regleras de i lex 
specialis, till exempel Taxeringslagen (1990:324). 
 
Enligt skattebrottslagen (1971:69) 2 § har skattebrott följande lydelse: 
2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 
myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller 
annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara  för att skatt undandras 
det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan  
döms för skattebrott till fängelse i högst två år. 
 
Det uppsåtliga skattebrottet har en vårdslös motsvarighet i skattebrottslagen 5 §, som 
                                                
38 Med taxering avses förfarandet där man prövar och fastställer underlaget för uttag av en skatt eller avgift, till 
exempel inkomstskatt 
39 Lodin m f l, Inkomstskatt del 2, s. 737 
40 Prop. 2002/03:106 s. 1f 
41 se Janosevic samt Västberga Taxi AB och Vulic v. Sverige samt RÅ 2000 ref. 66 
42 Prop. 2002/03:106 s. 50 
43 Almgren, Leidhammar, s. 157 
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kräver kvalificerad culpa för att tillämpas, det vill säga grov oaktsamhet. 
 
Skattebrottet är som ovan anfört konstruerat som ett uppsåtligt farebrott och omfattar 
även skatteundandragande i samband med uppbördsförfarandet. Med 
uppbördsförfarande menas förfarandet varigenom skatter och vissa avgifter betalas in 
till exempel genom att preliminärskatt betalas in i förskott. Konstruktionen farebrott 
innebär att det inte är nödvändigt att ett skatteundandragande faktiskt skett, det vill säga 
att ett beslut om debitering fattats, utan det är tillräckligt om förfarandet ger upphov till 
fara för att skatteundandragandet sker. Skattebrottet är med andra ord ett brott som inte 
kräver en skadlig effekt utan nöjer sig med fara för att en skadlig effekt ska uppstå för 
att brottet ska vara fullbordat. Med fara förstås i Skattebrottslagen konkret fara, det vill 
säga en beaktansvärd risk. Med det menar man att fara ska ha förelegat i det särskilda 
fall som är under bedömande. Det ska ha funnits en möjlighet att den lämnade oriktiga 
uppgiften eller underlåtenheten att deklarera skulle komma att leda till ett 
skatteundandragande. Det innebär i princip att alla oriktiga uppgifter som lämnas på 
annat sätt än muntligen och som är av betydelse för beskattningsbeslutet kan innebära 
att fara föreligger. Desamma gäller för underlåtelse att lämna föreskrivna uppgifter. 
Med oriktig uppgift avses varje osant meddelande angående omständighet som är av 
betydelse för ett riktigt fastställande av skatte- eller avgiftsskyldigheten. Begreppet 
innefattar även ofullständiga uppgifter. Kravet på konkret fara innebär i princip att det 
är straffritt att lämna oriktig uppgift rörande sådana omständigheter som borde 
upptäckas vid en normal granskning inom ramen för den kontroll som finnas inbyggd i 
systemet. Omvänt är det tillräckligt för straffansvar att felet sannolikt inte skulle 
upptäckas vid den normala rutinmässiga kontrollen.44 Skattebrottet fullbordas när en 
oriktig uppgift lämnas till skatteverket eller när tidpunkten för att lämna en föreskriven 
uppgift inträder utan att skyldigheten har fullgjorts. Det föreligger därför inte något krav 
på förmögenhetsöverföring.45 Skattebrottet har konstruerats som ett farebrott bland 
annat för att de allmänna domstolarna som bedömer om skattebrott föreligger eller ej, 
inte längre skall behöva vara bundna av och därför invänta ett avgörande som träffas i 
skatteprocessen av skattedomstolarna. Domstolarna bör emellertid avvakta utgången i 
skattemålet innan de tar ställning i brottmålet om skattemålet innehåller komplicerade 
eller svårbedömda skattefrågor.46 
 
Att uppgiften skall ha lämnats på annat sätt än muntligen gör att huvudregeln är att 
muntliga oriktiga uppgifter inte är straffbara. Har den skattskyldige lämnat en oriktig 
uppgift via elektroniska medium eller på liknande sätt, omfattas det av 
skattebrottslagen. Lagstiftaren har inte ställt upp några formkrav för uppgiftslämnandet, 
den skattskyldige behöver till exempel inte som uppgiftslämnare underteckna 
handlingen. Det avgörande är om uppgiften framstår eller borde framstå som ett tjänligt 
bevismedel för behörig myndighet. För att en oriktig uppgift i till exempel en 
elektronisk handling skall kunna föranleda straffansvar får det följaktligen förutsättas att 
utställaren går att identifiera och att en sådan handling på ett eller annat sätt kommer att 
kunna ges samma bevisvärde som ett pappersdokument.47 
 
Oriktiga uppgifter i elektroniska dokument omfattas av lagen utan att myndigheten 
behöver ta ställning i frågan om ett elektroniskt dokument är att betrakta som en 

                                                
44 Dahlquist, Skattebrott och skattelagarna, s. 45 
45 Åberg, K, http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=527719&idr=SFS1971-
0069.N7&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1971-0069, datum: 210-04-14 
46 Leijonhufvud, Wennberg, Brott & straff i affärslivet, s. 117 
47 Åberg, K, http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=527719&idr=SFS1971-
0069.N8&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1971-0069, datum: 2010-04-14 
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handling på grund av att man tagit bort det tidigare kravet på att den oriktiga uppgiften 
skulle ha lämnats i en deklaration, det vill säga begreppet handling och ersatt det med 
att den oriktiga uppgiften lämnats på annat sätt än muntligen.48 Allmänt kan man säga 
att omständigheter som är av betydelse för att göra ett riktigt fastställande av skatt- eller 
avgiftsskyldigheten, är en oriktig uppgift.49 Uppsåtet skall täcka samtliga objektiva 
brottsförutsättningar, det vill säga såväl lämnandet eller underlåtenheten, uppgiftens 
oriktighet som själva skatteundandragandet. Även om faran för skatteundandragandet 
skall vara täckt av uppsåt borde det inte krävas att gärningsmannen har en exakt 
uppfattning om det belopp som riskerar att undandras. Inte heller borde gärningsmannen 
behöva ha fullt klart för sig vilka skatter eller avgifter som kan påverkas av hans 
handlande.50 
 
Underlåtenhet att lämna deklaration eller andra föreskrivna uppgifter kan också begås 
med indirekt eller eventuellt uppsåt. Huruvida en uppgift är oriktig får bedömas mot 
bakgrund av bestämmelserna i den författning som innehåller regler om aktuell skatt 
eller avgift.51 Som tidigare anfört avses med oriktig uppgift varje osant meddelande 
angående omständighet som är av betydelse för ett riktigt fastställande av skatte- eller 
avgiftsskyldigheten. Begreppet innefattar även ofullständiga uppgifter, i vart fall om 
uppgiftslämnaren ger intryck av att ha lämnat alla upplysningar av betydelse för ett visst 
skattebeslut. Högsta domstolen har tagit några beslut i frågan om oriktig uppgift som 
lämnats av en skattskyldig. Domstolen kom fram till att skattskyldig som i sin 
deklaration gjort anteckningen att han eventuellt kunde haft någon ytterligare inkomst 
och att han skulle återkomma med exakta uppgifter om det och när detta klarlades. 
Majoriteten av justitieråden ansåg att deklarationen tydligt gett till känna att den var 
ofullständig och att en sådan åtgärd inte innefattade falskdeklaration.52 
 
Varje person som lämnar oriktig uppgift kan dömas som gärningsman. På så vis kan 
även den bestraffas som lämnar uppgift till ledning för fastställande av annans skatt. 
Alla typer av kontrolluppgifter faller därmed i princip under straffbudets tillämpning. 
Det innebär att om den skattskyldige är en juridisk person, det vill säga ett företag, 
undertecknas deklarationen av behörig firmatecknare. Den behöriga firmatecknaren 
anses då vara uppgiftslämnare. Om deklarationen innehåller oriktiga uppgifter kan 
firmatecknaren ställas till ansvar för skattebrott. Även den eller de som hjälpt honom att 
sammanställa deklarationen kan bli ansvariga för medhjälp till skattebrott.53 
 
För att döma en skattskyldig för skattebrott måste åklagaren göra sannolikt att 
förhållandena i det enskilda fallet varit sådana att det förelegat en beaktansvärd risk för 
att skatt eller avgift skulle påföras med ett för lågt belopp. Som exempel på situationer 
där skatteundandragande normalt inte kan anses föreligga kan nämnas fallet där en 
oriktig uppgift eller underlåtenhet som avser inkomster eller avdrag omfattas av en 
obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet, det vill säga en kontrolluppgift som skall 
lämnas utan föreläggande. Inte heller bör en oriktig uppgift som kan kontrolleras mot 
uppgifter i skatteregistret anses innebära fara för skatteundandragande i normalfallet. 
Om en deklaration vid samkörning sorteras ut för särskild kontroll, men den oriktiga 
uppgiften är av sådan art att den därefter inte kan upptäckas annat än vid en revision 
eller genom att ytterligare uppgifter inhämtas från den skattskyldige eller annan, bör 
farerekvisitet emellertid anses vara uppfyllt. Skattebrottet skall anses vara begånget den 

                                                
48 Leijonhufvud, Wennberg, Brott & straff i affärslivet, s. 118 
49 A a. s, s. 118 
50 A a s, s. 118 
51 A a s, s. 118 
52 NJA 1973 s. 529  
53 Brottsbalken (1962:700) 23 kap. 4 § 
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dag då den felaktiga uppgiften lämnades. Samkörning betyder att myndigheter som till 
exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen jämför sina uppgifter 
om den skattskyldige i syfte att effektivisera och öka servicen mot medborgarna och 
även för att det ska bli möjligt för handläggarna att hantera ärenden och enklare fatta 
beslut.54 
 
Den skattskyldige kan gå fri från ansvar för skattebrott om han frivilligt ser till att 
skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp.55 Den så kallade 
frivilliga rättelsen innebör en möjlighet för den skattskyldiga som har lämnat en oriktig 
uppgift att gå fri från straff. Om inte denna möjlighet funnits kunde följden till exempel 
bli, att den som en gång lämnat en oriktig uppgift tvingades fortsätta med det år efter år 
för att undgå att bli upptäckt.56 I skattebrottslagen finns bestämmelser angående 
samordningen av skatteförfarandet och straffprocessen. I 15 § i ovan nämnda lag 
avhandlas bestämmelser om vilandeförklaring av brottmålet i avvaktan på ett avgörande 
i skattefrågan. Det innebär att om ett brottmål enligt skattebrottslagen som berör en 
fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller 
förvaltningsmyndighet får vila i avvaktan på utgången i skatte- eller avgiftsfrågan om 
det är avgörande för prövningen av brottmålet. I 16 § finns bestämmelser om 
förtursbehandling av skattefrågan när den är av väsentlig betydelse för prövningen av 
ett brottmål vilket innebär att förvaltningsdomstolen eller förvaltningsmyndigheten ska 
ge förtur för frågan om skatt eller avgift om resultatet av handläggningen är av 
betydelse för brottmålet. I 17 § finns bestämmelser om skyldighet för 
förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter att i vissa fall anmäla 
misstanke om skattebrott till åklagare. Ovan nämnda bestämmelser innebär inte att 
allmän domstol alltid måste invänta ett avgörande i skatteprocessen för att avgöra ett 
brottmål. Det ger dock ett klart uttryck för vad som är att bedöma som en oriktig uppgift 
i princip är en skatterättslig fråga.57 En brottsanmälan från Skatteverket till åklagare 
görs automatiskt om felets storlek uppgår till ett prisbasbelopp58, vilket för år 2010 är 
42 400 kronor. I vissa fall gör Skatteverket även anmälningar på lägre belopp om det är 
frågan om upprepade fel. Basbeloppet gäller per skatt och skatteperiod, det vill säga för 
varje momsperiod för sig etc.59 
 
Uttrycket oriktig uppgift, som har definierats tidigare i texten, har samma betydelse i 
skattebrottslagen som i bestämmelserna om skattetillägg.60 Skattetillägget kommer att 
avhandlas i följande kapitel. 
 

2.2.2  Skattetillägg enligt taxeringslag (1990:324) 
Med tillämpning från 2004 års taxering har ett helt nytt femte kapitel införts i 
taxeringslagen (1990:324). Från det upphävda kapitlet har dock bestämmelserna, i mer 
eller mindre oförändrat skick, överförts till det nya kapitlet. Tidigare fanns ingen 
motsvarighet till innehållet i nuvarande taxeringslag (1990:324) 5 kap. 1 § andra stycket 
förutom beviskravet för att en oriktig uppgift ska anses föreligga.61 Motsvarande 
bestämmelse finns även i skattebetalningslagen (1997:483) 15 kap. 1 §. 
 

                                                
54 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=K247 
55 Skattebrottslagen (1971:69) 12 § 
56 Dahlqvist, skattebrott och skattelagarna, s. 70 
57 Högsta domstolens beslut i mål nr. B 5498-09 s. 14 
58 Se lagen (1962:381) om allmän försäkring 
59 Anki Hedlund, Skatteverket i Luleå 
60 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 23 
61 SKV, Handledning särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 21 
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Taxeringslag (1990:324) 5 kap. 1 § i lydelse: 
1 § Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har 
lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift 
(skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan 
uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.  
(2 st.) En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den 
skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift 
till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte 
anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig 
om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.   
 
Som tidigare anfört innebär taxeringsförfarandet att man prövar och fastställer 
underlaget för uttag av en skatt eller avgift, till exempel inkomstskatt.62 Det är den 
skattskyldige själv som ska ha lämnat den oriktiga uppgiften. Självdeklarationen skall 
vara egenhändigt undertecknad av den deklarationsskyldige eller av behörig 
ställföreträdare.63 
 
Av lagtexten framträder två situationer då skattetillägg på grund av oriktig uppgift kan 
tas ut, dels när den oriktiga uppgiften lämnats på något annat sätt än muntligen till 
ledning för taxeringen, dels när en sådan uppgift har lämnats i mål om taxering. Genom 
uttryckssättet markeras att även uppgifter som lämnats till exempel per telefon, sms 
eller via Internet kan föranleda skattetillägg, om de förutsättningar som i övrigt gäller 
för sådant tillägg är uppfyllda.64 En uppgift anses som avgiven till ledning för 
taxeringen, oberoende av när under förfarandet den har lämnats. Den kan därför ha 
lämnats i till exempel en deklaration, i ett svar på en förfrågan, i samband med en 
taxeringsrevision eller i ett omprövningsärende.65 Om den skattskyldige gör ett fel i 
självdeklarationen genom att till exempel inte redovisa en skattepliktig inkomst eller att 
han gör avdrag för icke avdragsgill kostnad, frångår normalt Skatteverket från den 
felaktiga uppgiften. Avvikelsen kan vara skattetilläggsgrundande under förutsättning att 
felet är till den skattskyldiges förmån och att den skattskyldige har lämnat en sådan 
oriktig uppgift som avses i lagtexten. Om felet är att hänföra till ett oriktigt yrkande är 
avvikelsen inte skattetilläggsgrundande. Ett oriktigt yrkande föreligger om till exempel 
den skattskyldige har redovisat alla relevanta omständigheter, men gjort en felaktig 
rättslig bedömning. För att skattetillägget ska komma i frågan i ett taxeringsmål, måste 
den felaktiga uppgiften ha lämnats på annat sätt än muntligen och vara riktat till 
domstolen i till exempel ett överklagande eller i ett yrkande.66 
 
Andra stycket avser att definiera uttrycket oriktig uppgift. Beviskravet för förekomsten 
av en oriktig uppgift uttrycks på så sätt att det klart framgår att uppgiften är felaktig 
eller att information har utelämnats. Beviskraven är densamma för såväl skattetillägg 
som vid eftertaxering, det vill säga ett högre beviskrav än i den vanliga 
taxeringsprocessen.67 Eftertaxering innebär att Skatteverket beslutar om omprövning av 
den skattskyldiges taxering efter det att den ordinarie taxeringen vunnit laga kraft.68 
Finns det inte grund för eftertaxering tas inget skattetillägg ut. Lagtexten skall inte 

                                                
62 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/taxering/325014 
63 se Lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter 4 kap. 3 § & 19 kap. 1 § 
64 Gustavsson, L, http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=529023&idr=SFS1990-
0324.N150&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1990-0324. Datum: 2010-04-16 
65 prop. 1991/92:43 s. 80 
66 Prop. 2002/03:106 s. 233 
67 A a. s.  
68 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/eftertaxering/159162 
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tolkas så att, om det klart framgår att en uppgift är oriktig, är det per definition en 
oriktig uppgift. Syftet uttrycker att det klart framgår är enbart att beteckna den 
bevisgrad som krävs för att påföra skattetillägg.69 Skillnaden i beviskrav har illustrerats 
i praxis av Regeringsrätten. I målet hade en företagare inte redovisat bilförmån i sin 
deklaration trots att han använde bilen i verksamheten. Domstolen framhöll att den 
bevislättnad som gäller för skattemyndigheten (numera Skatteverket) vid påförande av 
värde av bilförmån vid inkomsttaxering enligt presumtionsregeln70 inte kan tillåtas få 
genomslag i skattetilläggs- och eftertaxeringssammanhang. Företagaren påfördes därför 
värdet av bilförmån enligt presumtionsregeln, men ansåg även att felet inte var 
tillräckligt för att påföra skattetillägg.71En uppgift anses inte oriktig om uppgiften 
tillsammans med i övrigt lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för att ett riktigt 
beslut, eller om uppgiften är så orimlig att den uppenbarligen inte kan läggas till grund 
för ett beslut.72 Det innebär till exempel att en oriktig uppgift inte skall anses vara 
lämnad om den skattskyldige gör ett oriktigt avdrag, under förutsättning att de uppgifter 
han i övrigt lämnar är av sådan art att avdragsrätten kan bedömas korrekt med ledning 
av dessa uppgifter.73 
 

2.2.2.1. Strikt ansvar 
Skattetillägget kan tas ut oavsett om den oriktiga uppgiften har lämnats medvetet eller 
av vårdslöshet. Det räcker att uppgiften objektivt sett kan konstateras vara oriktig. 
Skattetilläggskommittén föreslog i SOU 2001:25 att det i skattetilläggsreglerna skulle 
uppställas ett krav på att den oriktiga uppgiften skulle ha lämnats med uppsåt eller av 
oaktsamhet för att det skulle vara möjligt att ta ut skattetillägg. De bakomliggande 
orsakerna till förslaget var inte att kommittén ansåg att en annan ordning skulle strida 
mot Europakonventionen, utan att skattetilläggets bestraffande karaktär förutsätter att 
det i någon mening föreligger en skuld på den skattskyldiges sida.74 Uppfattningen 
delades inte av Regeringen och skattetillägg kan därför även i fortsättningen tas ut 
oberoende av om den skattskyldige har lämnat den oriktiga uppgiften med uppsåt, av 
oaktsamhet eller på grund av okunskap om - eller missuppfattning av de materiella 
reglerna.75 Den sistnämnda omständigheten får istället beaktas vid tillämpning av 
befrielsereglerna. 
 

2.2.2.2  Befrielse från särskild avgift 
I Taxeringslagen 5 kap. 14 § anges tre olika situationer när skattetillägg ska efterges. 
Bestämmelsen skall beaktas ex officio, det vill säga även om den skattskyldige inte har 
framställt något yrkande om befrielse.76 Befrielsegrunderna omfattar både skäl som är 
att hänföra till den skattskyldiges personliga förhållanden och skäl som är att hänföra till 
själva sakfrågan. För det första skall skattetillägg efterges om felaktigheten eller 
underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, 
sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållanden att den framstår som ursäktlig. 
Både hög och låg ålder kan medföra befrielse. I det senare fallet rör det sig ofta om 

                                                
69 SKV, Handledning särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 26 
70 Se Rå 2001 ref. 22 
71 Gustavsson, L, http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=529023&idr=SFS1990-
0324.N153&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1990-0324, datum: 2010-04-16 
72 Gustavsson, L, http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=529023&idr=SFS1990-
0324.N155&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1990-0324, datum: 2010-04-16 
73 Prop. 2002/03:106 s. 233 
74 se SOU 2001:25 
75 jfr prop. 2002/03 s. 86f 
76 Prop. 2002/03:106 s. 56 
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bristande erfarenhet då den skattskyldige kanske deklarerar för första gången.77 
Skattskyldiga som här är i fråga, unga och gamla, kan ofta antas ha sämre möjligheter 
än andra att sköta sina rättsliga angelägenheter.78 Förutsättningarna att få befrielse 
minskar för skattskyldiga som i högre grad är ekonomiskt aktiv. Har den skattskyldige 
på ett ursäktligt sätt felbedömt en skatteregel eller betydelsen av faktiska förhållanden 
som har samband med den oriktiga uppgiften kan befrielse ges från skattetillägget.79 För 
det andra skall den skattskyldige befrias helt från skattetillägget om felaktigheten eller 
underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan 
särskild omständighet. För det tredje skall den skattskyldiga befrias från skattetillägg 
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften. Om något är 
uppenbart oskäligt blir det frågan om att göra en proportionalitetsbedömning av 
skattetilläggets storlek i jämförelse med den felaktighet som den skattskyldige gjort. Det 
kan till exempel tyckas som oskäligt att ta ut skattetillägg om den skattskyldige har fått 
bifall för sin talan i första och andra domstolsinstans men förlorar i tredje instans. Även 
för skatter som ska betalas med korta intervaller så som mervärdesskatt kan det anses 
inte stå i rimlig proportion att ta ut skattetillägg om felaktigheten skett vid enstaka 
tillfällen. Om samma fel upprepas systematiskt är det inte aktuellt att tillämpa 
bestämmelsen.  
 
Enligt lagstiftaren är eftergiftsgrunden tänkt som en ventil för fall när eftergift inte 
kunnat medges enligt någon av de övriga eftergiftsgrunderna.80 Skatteverket och 
förvaltningsdomstolarna ska ha möjlighet att vid bestämmande av skattetillägg kunna 
beakta att den felaktighet eller underlåtenhet som lett till att skattetillägg påförts även 
inneburit att den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen. I första 
hand bör det bli aktuellt att ge befrielse helt eller delvis för att det är oskäligt att ta ut 
fullt skattetillägg, när den skattskyldige tidigare dömts till böter eller fängelse på grund 
av den aktuella felaktigheten eller underlåtenheten. Syftet med regleringen är att 
undvika att den sammanlagda påföljdsbördan för den skattskyldige blir orimligt tung. I 
ett normalfall bör det bli aktuellt att sätta ned avgiften till hälften.81 En lagakraftvunnen 
dom genom skattebrottslagen behöver inte föreligga för att befrielse från skattetillägget 
skall kunna beviljas. I fall där ett beslut om skattetillägg har gjorts före ett avgörande 
enligt skattebrottslagen bör det påförda skattetillägget inte anses oskäligt. När 
prövningen i den allmänna domstolen sker efter det att skattetillägget påförts åligger det 
då den allmänna domstolen att beakta ett påfört skattetillägg inom ramen för 
straffmätningen.82 
 
Som anförts ovan fordras för befrielse från särskild avgift antingen att felaktigheten 
eller underlåtenheten är ursäktlig eller, om så inte skulle vara fallet, det annars skulle 
vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Man kan fråga sig om dessa 
befrielsegrunder kan komma i fråga även när en skattskyldig befunnits lämna en oriktig 
uppgift uppsåtligt. Enligt Skatteverkets mening borde det vara svårt att förena uppsåt 
med ett krav på ursäktlighet, vilket innebär att befrielse vid uppsåtlig felaktighet eller 
underlåtenhet bara bör komma ifråga om det skulle vara oskäligt att ta ut avgift med 
fullt belopp, med andra ord menar Skatteverket att befrielse vid uppsåtlig felaktighet 
endast kan komma i fråga då den skattskyldige redan dömts till ansvar enligt 

                                                
77 A a. s, s.56 
78 Almgren, Leidhammar, s. 129 
79 A a.s  s. 131 
80 Prop. 1991/92:43 s. 88 
81 Prop. 2002/03 s. 244 
82 Almgren, Leidhammar, s. 140 
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skattebrottslagen och den redan utdömda sanktionen, till exempel fängelse, med påslag 
av skattetillägg skulle bli orimligt betungande för den skattskyldiga. 83  
 
Skatteverket tar inte ut skattetillägg om det skattebelopp som kunde ha undandragits 
genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydlig. Med skattebelopp avses den 
faktiska skatten utom i de fall då det är underskott. Vid underskott jämställs med faktisk 
skatt en fjärdedel av minskningen av underskottet. Ett obetydligt skattebelopp är att det 
inte överstiger 10 procent av ett prisbasbelopp som för år 2010 är 42 400 kr, det vill 
säga 4 240 kr.84 Beloppsgränsen för uttag av skattetillägg är följaktligen betydligt lägre 
än gränsen för brottsanmälan. 
 

2.3  Relevanta rättsfall 
I detta kapitel presenteras rättsfall från Europadomstolen och svenska instanser som är 
relevanta för framställningen. En redogörelse för den process som föregått 
Europadomstolens beslut samt betydelsefulla fakta i målet kommer att göras. Fokus 
ligger på nya rättsfall. Äldre prejudikat berörs endast i de fall då domstolen fastställt 
principer som är väsentliga för framställningen. 

2.3.1  Europadomstolen 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter kallas ofta för Europadomstolen. 
Domstolens uppgift är att pröva om medlemsländerna lever upp till sina förpliktelser 
enligt Europakonventionen. Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda 
personer, enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras friheter 
och rättigheter enligt konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. 
Förutsättningarna för att Europadomstolen skall pröva ett klagomål är för det första att 
den berörda staten är ansluten till konventionen och till respektive tilläggsprotokoll. För 
det andra måste klagomålet avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen 
och röra en rättighet som anges i konventionen eller något av tilläggsprotokollen. 
Klagomålet kan inte rikta sig mot en enskild person eller organisation, utan måste rikta 
sig mot en stat i en fråga för vilken staten kan hållas ansvarig.85 Alla som bor eller 
vistas i någon av Europarådets medlemsländer har rätt att klaga till Europadomstolen 
och göra gällande att en kränkning har skett enligt någon av bestämmelserna i 
Europakonventionen eller tilläggsprotokollen. Det är alltså inte bara ett lands egna 
medborgare som är skyddade av Europakonventionen.86 
 
Domarna från Europadomstolen är rättsligt bindande för den berörda staten. Formellt 
sett betyder att det är endast det land som domen riktar sig mot som måste följa domen. 
Andra länder än det berörda landet som ett klagomål riktar sig emot är sålunda inte 
formellt bundna av Europadomstolens domar mot andra länder.87 I domen fastställer 
domstolen om staten har brutit mot konventionen eller inte. Europadomstolen är dock 
inte en överinstans till de nationella domstolarna och myndigheterna, vilket gör att den 
inte kan ändra eller undanröja ett beslut fattat av en nationell domstol eller myndighet. 
Om domstolen finner att en kränkning av konventionen eller något av 

                                                
83 SKV, Handledning särskilda avgifter enligt taxeringslagen, s. 247 
84 Skatteverkets, Beloppsgränser för uttag av skattetillägg, datum: 2005-06-17 
85 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=4&module_instance=5&action=pod_show, datum: 2010-04-
15 
86 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Europadomstolen-for-manskliga-rattigheter/, datum: 
2010-04-21 
87 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Europadomstolen-for-manskliga-rattigheter/, datum: 
2010-04-21 
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tilläggsportokollen har ägt rum, kan den döma ut ett skadestånd till den klagande.88 
Effekten av att domstolen finner att en kränkning ligger för handen är att det land som 
klagomålet riktar sig till måste återställa förhållandena till den situation som rådde 
innan kränkningen ägde rum.89 
 
Enligt svenska rättstillämpare har det svenska skattetilläggssystemets förenlighet med 
förbudet mot dubbla förfaranden i artikel 4 protokoll 7 framstått som svårbedömd. Det 
har varit föremål för olika bedömningar på grund av att Europadomstolens praxis 
gällande kriterierna för vad som är att anse som samma brott enligt artikeln inte följt 
någon klar linje90. 
 

2.3.2.  Praxis från Europadomstolen 
Rättsfallen i detta kapitel är inte framställda i fulltext på grund av att domarna är oftast 
långa med mycket text. Rättsfallen presenteras därför i referatform. 
 

2.3.2.1  Franz Fischer mot Österrike91  
Franz Fisher var utsatt för dubbla förfaranden i Österrike. Fisher hade kört bil under 
påverkan och kört på en cyklist som avled. Han smet från platsen men anmälde sig själv 
senare till polisen. Fisher befanns skyldig till en rad lagöverträdelser, bland annat för att 
ha kört påverkad, och blev dömd till 20 dagar i fängelse. Senare blev han även dömd till 
6 månader i fängelse för att ha dödat cyklisten genom att vårdslöst tillåtit sig själv att bli 
berusad av alkoholhaltig dryck. Domstolen slog tveklöst fast att vid avgörandet om en 
och samma gärning innefattar ett eller flera brott så måste det undersökas om de 
aktuella överträdelserna skiljer sig åt i dess väsentliga element (whether or not such 
offences have the same essential elements) och att förbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll 
nr. 7 inte enbart avsåg dubbelbestraffning, utan att en enskild person inte ens ska 
behöva utstå dubbla förfaranden. Sammanfattningsvis uttalar domstolen att det finns fall 
där en handling vid första påseende förefaller innefatta mer än ett brott, medan det vid 
en närmare granskning framkommer att endast ett brott skall beivras eftersom detta 
innefattar alla brottsliga förfaranden som ingår i de andra. Ett uppenbart exempel på det 
är när det ena brottet innehåller precis samma rekvisit som det andra samt ett ytterligare 
rekvisit. Det kan finnas andra fall där brotten bara i ringa mån överlappar varandra. Det 
ankommer därför på domstolen att utröna om brotten har samma väsentliga rekvisit. 
Ordningsföljden saknar i princip betydelse för prövningen av om en överträdelse skett. 
Eftersom domstolen ansåg att förbudet gällde redan vid dubbla förfaranden, var ett brott 
mot konventionen för handen redan när det andra förfarandet inleddes eftersom det 
förelåg identitet mellan gärningarna.  
 

2.3.2.2  Avvisningsbeslut Ponsetti och Chesnel mot Frankrike92  
Ponsetti och Chesnel var två skattskyldiga som underlåtit att lämna in deklaration 
avseende mervärdesskatt. De skattskyldiga påfördes skattetillägg och straffades även för 
grovt skattebrott. De skattskyldiga ansåg att de utsatts för dubbelbestraffning men 
domstolen konstaterade, för att en dom till ansvar för skattebrott skulle komma i fråga 
                                                
88 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=4&module_instance=5&action=pod_show, datum: 2010-04-
15 
89 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Europadomstolen-for-manskliga-rattigheter/, datum: 
2010-04-21 
90 Högsta domstolens beslut 31 mars 2010 mål nr B 2509-09 s. 6-7 
91 Dom 29 maj 2001, mål nr. 37950/97 
92 Beslut om avvisning 14 september 1999, mål nr. 36855/97 ; 41731/98 
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fordrades att underlåtenhet att deklarera var avsiktlig medan det för påförande av 
skattetillägg var tillräckligt att deklaration inte inlämnades. Domstolen fann därför att 
det inte var fråga om samma brott och klagomålen ansågs vara uppenbart ogrundade 
och kunde inte tas upp till prövning. I målet klargjordes även att principen om ne bis in 
idem bara omfattas av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 och att konventionens övriga 
bestämmelser varken direkt eller indirekt garanterar principen.  
 

2.3.2.3  Avvisningsbeslut Rosenquist mot Sverige93  
I målet behandlade Europadomstolen frågan angående förhållandet mellan skattetillägg 
och talan om ansvar för grovt skattebedrägeri. Med hänvisning till bland annat att det 
för straffrättsligt ansvar, men inte skattetillägg, krävs uppsåt eller grov oaktsamhet samt 
att straffets och skattetilläggets ändamål skiljer sig åt fann domstolen att de brott som 
prövades i de olika förfarandena var helt fristående och skilde sig åt i sina väsentliga 
element (”entirely separate and differed in their essential elements”). Domstolen 
hänvisade vidare till NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79 och noterade att syftet med 
skattebedrägeribrottet (numera skattebrott) skiljde sig från syftet med att påföra 
skattetillägg. Skattetilläggets syfte var att säkerställa det nationella skattesystemets 
grunder, kontroller och sanktioner var nödvändiga verktyg för att effektivt åstadkomma 
att rikets miljoner skattskyldiga skall uppfylla sina skyldigheter att lämna omfattande 
och korrekt information för taxeringen. Bestämmelsen i artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 
ansågs därför inte hindra att samma objektiva omständigheter lades till grund för 
prövning både i ett förfarande angående skattetillägg och i ett rent straffrättsligt 
förfarande efter det att beslut först fattats om skattetillägg.94 På grund av detta prövade 
domstolen inte målet i sak och tillät inte klagomålet. 
 

2.3.2.4  Avvisningsbeslut Carlberg mot Sverige95 
Bakgrunden i målet är att som följd av en taxeringsrevision i Carlbergs (C) taxiföretag 
beslöt skattemyndigheten (numera Skatteverket) att höja hans taxerade inkomst och att 
höja arbetsgivaravgiften samt att höja mervärdeskatten för att slutligen påföra ett 
skattetillägg.  
 
Under samma tid hade Regionåklagarmyndigheten väckt åtal med misstanke om 
bokföringsbrott. Tingsrätten ansåg C skyldig till bokföringsbrott och dömde honom till 
två månaders fängelse. Svea Hovrätt fastställde domen och Högsta domstolen vägrade 
prövningstillstånd. När C fällts för bokföringsbrott omprövades hans trafiktillstånd av 
länsstyrelsen som dock fann det tillräckligt att utfärda en varning. Samtidigt hade 
taxeringsprocessen avseende inkomsttaxeringen fortsatt i länsrätten, 
Skattemyndighetens beslut fastställdes i februari 2001. C invände att åklagaren åtalat 
honom för att inte ha deklarerat medan Skattemyndighetens beslut om höjning avsåg 
nära en fördubbling av beloppet, noterade länsrätten att, medan en fällande dom i 
brottmål kräver bevisning bortom rimligt tvivel så är beviskravet i taxeringsprocessen 
lägre. När det gällde fastställandet av skattetillägget beaktade länsrätten artikel 4 i 
protokoll nr 7 samt Högsta domstolens praxis och fann att den fällande domen i 
brottmålet inte hindrade påförandet av skattetillägg. Länsrätten konstaterade vidare att 
det inte fanns skäl för befrielse från skattetillägget. Efter det att C överklagat fastställde 
kammarrätten länsrättens dom och Regeringsrätten vägrade prövningstillstånd. 
Skattemyndigheten fastställde besluten gällande arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. 
                                                
93 Ansökan nr. 60619/00, beslut den 14 september 2004 
94 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 34 
95 Ansökan nr 9631/04, beslut den 27 januari 2009 
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Beslutet om skattetillägg undanröjdes däremot på grund av det långdragna förfarandet. 
C överklagade till länsrätten utan framgång varpå han klagade till kammarrätten.  
 
Senare fick justitiekanslern (JK) in en begärand om skadestånd. JK rådde C att väcka 
talan mot staten vilket C gjorde. C yrkade på skadestånd för att han inte haft tillgång till 
en effektiv domstolsprövning samt för det utdragna förfarandet. C begärde även 
ersättning för ekonomisk skada avseende skillnaden mellan det han uppskattade som en 
riktig taxering och Skattemyndighetens beslut. C yrkade även på ersättning för 
rättegångskostnader. Staten medgav viss ersättning på grund av det utdragna förfarandet 
men bestred yrkanden i övrigt. Enligt Tingsrätten hade det skett två kränkningar, dels 
avsaknad av effektiv tillgång till domstolsprövning, dels ingen prövning inom skälig tid. 
C blev tillerkänd ett skadestånd. På grund av ringa framgång med ett av sina yrkanden 
tillerkändes han ersättning med två tredjedelar av det återstående beloppet.  
 
När målet så kom i Europadomstolens händer klagade C över att Skattemyndighetens 
taxeringsbeslut verkställts innan hans ansökan om anstånd och klagomålet över 
taxeringen hunnit prövas i domstol och hävdade då att han inte fått effektiv tillgång till 
domstolsprövning. Klagandet innefattade även att taxeringsmålet inte hade avgjorts 
inom skälig tid och C hävdade vidare att den tidiga verkställigheten av skatter och 
skattetillägg hade kränkt hans rätt att bli betraktad som oskyldig enigt artikel 6, att 
domstolarna utan vidare utredning hade godtagit ett enkelt påstående om att han 
undanhållit inkomster, detta i strid med Europakonventionen samt att de nationella 
domstolarna inte tagit tillräcklig hänsyn till konventionen och domstolens praxis när 
han klagat över det utdragna förfarandet vilket hade medfört att han inte haft tillgång till 
ett effektivt rättsmedel i enlighet med Europakonventionen. Genom att skattefrågorna 
prövats i fem olika förfaranden samt att han straffats två gånger, genom brottmålsdomen 
och genom skattetilläggen, hävdade C att det skett en kränkning av artikel 4 i protokoll 
nr 7. Alternativt yrkande C att det skett en kränkning av rätten till en rättvis rättegång 
enligt artikel 6. 
 
Det fortsatta referatet av Europadomstolens beslut kommer endast att beröra vad som 
sagts rörande kränkningen av artikel 4 i protokoll nr. 7. Klagomål över de andra 
påstådda brotten mot konventionsartiklar berörs endast om det är nödvändigt för 
framställningen. 
 
När det gäller artikel 4 i protokoll nr 7 noterade domstolen att de beslut avseende 
anstånd som C åberopat gällande skattetillägg var således en skatteprocess som inte har 
någon självständig betydelse för prövningen. Omprövningen av trafiktillståndet ledde 
endast till en varning som inte överklagades av C. C:s klagomål i denna del begränsas 
därför till prövningen av om påförande av skattetillägg utgjorde ett andra straff för brott 
på grund av samma gärning som det bokföringsbrott han dömts för. Redan tidigare har 
domstolen slagit fast att förfarandet gällande skattetillägg är straffrättslig till sin natur 
och bokföringsbrottet prövades i brottmålet. Frågan var om C straffades två gånger för 
samma brott. För att bli fälld för bokföringsbrott krävs uppsåt eller vårdslöshet medan 
dessa rekvisit inte är en förutsättning för att påföra skattetillägg. Domstolen fann att 
dessa subjektiva kriterier inte utgjorde skäl för att göra skillnad mellan det två 
gärningarna när det gäller artikel 4 i protokoll nr. 7. Domstolen noterade även att C 
fällts av hovrätten enligt 11 kap. 5 § Brottsbalken för att uppsåtligen ha underlåtit att 
bokföra inkomster, liksom omfattande lönebetalningar i bokföringen. Skattetilläggen 
påfördes honom emellertid av Skattemyndigheten och förvaltningsdomstolarna i 
enlighet med taxeringslagen på grund att de uppgifter han hade lämnat i sina 
deklarationer varit oriktiga och hade gjort det nödvändigt med en skönsmässig 
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bedömning96. Domstolen ansåg att en affärsmans skyldighet att bokföra korrekta 
uppgifter är en skyldighet i sig som inte är beroende av användningen av 
bokföringsmaterial för att bestämma skattskyldigheten. Även om C inte fullgjort sin 
bokföringsskyldighet kunde han ha uppfyllt sin skyldighet att lämna tillräckliga och 
riktiga uppgifter till skattemyndigheten genom att ge in annat material som kunde 
läggas till grund för beskattningen. När C ingav oriktigt bokföringsmaterial till 
Skattemyndigheten som stöd för sina yrkanden och de påståenden han gjort i sin 
deklaration och när han inte gav in annan tillförlitlig dokumentation till 
Skattemyndigheten som de kunde grunda sin skattebedömning på, utgjorde det en viktig 
tillkommande omständighet i taxeringsmålet. Vid sådant förhållande var de två brotten 
tillräckligt särskilda för att domstolen skulle kunna finna att C inte straffats två gånger 
för samma brott. De två ifrågasatta förfarandena gav inte för handen att kraven enligt 
åberopad artikel inte hade iakttagits samt att det inte heller i övrigt skett någon 
kränkning av rätten till en rättvis rättegång. Klagomålet var även i denna del uppenbart 
ogrundat och en enhällig domstol ogiltigförklarade klagomålet. 
 

2.3.2.5  Zolotukhin mot Ryssland97 
Zolotukhin (Z) arresterades för att han utan tillstånd tagit in sin flickvän på ett militärt 
område. Han fördes till inrikesdepartementets polisstation. Enligt en överstelöjtnant var 
Z berusad, uppträdde oförskämt och smädade poliserna med obscent språk. Polisens 
varningar hjälpte inte och sedan Z försökt att fly belades han med handfängsel. Chefen 
för polisstationen upprättade en rapport och angav där att Z begått brott mot lagen om 
administrativa förseelser, med andra ord lindrigt störande beteende och ihärdig vägran 
att följa polismans order. Rapporten ingavs till tingsrätten som samma dag fann Z 
skyldig till brott vilket gav honom en dom på tre dagars frihetsberövande. Domen var ej 
överklagbar och verkställdes omedelbart. I slutet på januari 2002 inleddes mål nr. 81 
mot Z på grund av misstanke om att han hade gjort sig skyldig till störande beteende 
enligt strafflagen. Dagen efter häktades Z och den 1 februari inleddes ytterligare två mål 
mot Z. I mål nr. 82 misstänktes han för grovt sexuellt ofredande mot minderårig och i 
mål nr. 83 anklagades han för stöld av en bandspelare. De tre målen kumulerades98 och 
överlämnades till åklagarmyndigheten som väckte åtal den 5 april för samtliga 
anklagelser. Z:s agerande den 4 januari karaktäriserades även som hotfullt våld mot 
tjänsteman och smädelse av tjänsteman. Tingrättens dom meddelades den 2 december 
2002. Domstolen fann på grundval av vittnesmålen och den rättsmedicinska 
undersökningen Z skyldig till grov våldtäkt på minderårig. De fann honom även skyldig 
till att ha smädat en statlig tjänsteman enligt strafflagen, samt hotfullt våld mot en 
offentlig tjänsteman. Tingsrätten konstaterade att sedan den administrativa rapporten 
slutförts och Z och hans flickvän förts i bil till annan polisstation, hade Z fortsatt att 
svära åt en major samt att han spottat på denne och uttalat dödshot mot majoren. 
Majoren hade uppfattat hotet som allvarligt menat mot bakgrund av Z:s tidigare 
våldsamma uppträdande. Domen blev fängelse i fem år och sex månader och tvångsvård 
för sitt alkoholberoende. Domen fastställdes sedan Z överklagat. 
 
I Europadomstolen klagade Z över att han efter, sitt avtjänade, tre dagars 
frihetsberövande för störande beteende den 4 januari 2002, hade häktats och åtalats igen 
för samma gärning. Han åberopade artikel 4 i protokoll nr. 7. Han påstod inte att han 
                                                
96 Med skönsmässig bedömning menar man att bedömningen bygger på en uppskattning/fri bedömning. Det finns 
inga tydliga ramar för hur en bedömning ska göras i dessa fall utan det finns utrymme för en egen värdering i 
bedömningen av situationen. 
97 no 14939/03, dom den 10 februari 2009 
98 Kumulering, inom straff- och processrätt innebär det en sammanslagning av flera straff under ett straff, flera mål 
under gemensam handläggning. 
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dömts och straffats två gånger men att han lagförts i tingsrätten två gånger för samma 
gärning. Han menade att det första fällandet beslutet hade varit straffrättsligt till sin 
natur med hänsyn till den stränga påföljden. 
 
Europadomstolen påminde om att syftet med artikel 4 i protokoll nr 7 är att förbjuda en 
upprepning av ett förfarande som avslutats med ett slutligt beslut. Z hade först befunnits 
skyldig i ett administrativt förfarande och hade avtjänat tre dagars frihetsberövande 
vartefter han anklagades för samma handlingar i ett brottmål. Även om parterna inte 
ifrågasatte att artikel 4 i protokoll nr 7 var tillämplig, måste domstolen pröva om det 
första administrativa frihetsberövandet var följden av en fällande dom ” i enlighet med 
förfarandet för rätt och straff” i Europakonventionen. Hänsyn skall alltså tas till hur den 
aktuella gärningen klassificeras i den nationella rätten, gärningens natur, den nationella 
karaktäriseringen av åtgärd, dess syfte, natur och stränghetsgrad samt om åtgärden 
tillämpas till följd av en fällande dom för brott och förfarandet för verkställande av 
åtgärden. Europadomstolen har redan tidigare konstaterat att det i det ryska och vissa 
andra rättssystem i den administrativa sfären innefattas gärningar som är brottsliga till 
sin natur men som är för obetydliga för att omfattas av strafflagen och det straffrättsliga 
förfarandet. Ett frihetsberövande som påföljd för en förseelse hör i allmänhet till den 
straffrättsliga sfären. Ett mindre störande beteende enligt lagen om administrativa 
förseelser kunde bestraffas med upp till 15 dagars frihetsberövande. I Z:s fall varade 
frihetsberövandet i tre dagar och avtjänades på en polisstation. Med detta som bakgrund 
fann domstolen att förseelsen störande beteende som Z befunnits skyldig till innebar en 
fällande brottmålsdom i den mening som avses i artikel 4 i protokoll nr 7. Regeringen 
hade inte bestritt att den administrativa påföljden och det efterföljande åtalet hade 
grundats på samma fakta, det vill säga Z:s störande beteende innan han kom till 
polisstationen på morgonen den 4 januari. Bestämmelserna i de åberopade artiklarna 
hade samma grundläggande drag, störande av allmän ordning. Av detta följde att Z 
genom förfarandet grundat på en artikel åtalades för samma gärning som han redan hade 
blivit fälld för enligt en annan artikel. Att Z hade blivit frikänd i senare förfarande 
föranledde inte en annan bedömning eftersom förbudet i artikel 4 i protokoll nr. 7 
sträcker sig till att omfatta en rätt att inte åtalas och inte lagföras två gånger samt att 
grunden för frikännandet hade inte heller varit att Z dömts tidigare för samma gärning. 
 
En fullsutten församling, grand chamber, fann enhälligt att det skett en kränkning av 
artikel 4 i protokoll nr 7. 
 

2.3.2.6  Ruotsalainen mot Finland99 
I januari 2001 stoppades Ruotsalainen (R) av polisen vid en trafikkontroll. Där 
upptäcktes då att han körde med lägre beskattat drivmedel än den dieselolja som hans 
lastbil skulle köras på. Ett strafföreläggande upprättades och R blev ålagd att betala 
böter för ringa skattebedrägeri enligt strafflagen och lagen om skatt på motorfordon. R 
hade erkänt att han tankat lastbilen själv vilket innebar att det funnits ett uppsåt bakom 
den brottsliga gärningen. Åläggandet av böter ifrågasattes inte av R och därför vann det 
laga kraft i mars 2001. Trots det inleddes även ett förvaltningsmål mot R vilket 
renderade i att R i september 2001 påfördes den skattemässiga skillnaden mellan 
dieselolja och det använda drivmedlet. Det konstaterades att R hade kört sin lastbil 
under 2001 med lägre beskattad olja än dieselolja och eftersom han inte före 
användandet hade underättat Fordonsförvaltningcentralen eller tullen, tredubblades den 
normala skatteskillnaden. R begärde nedsättning av skatten och överklagade även 

                                                
99 no. 13079/03, dom den 16 juni 2009 
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beslutet med ett yrkande om att det skulle undanröjas i båda fallen. Överklagandet 
avvisades. 
 
R vände sig till Europadomstolen där han åberopade artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 
och klagade över att han straffats två gånger för samma förseelse i frågan om 
drivmedelsskatt för motorfordon. 
 
Domstolen påminde som brukligt om att syftet med artikel 4 i protokoll nr 7 är att 
förbjuda en upprepning av ett straffrättsligt förfarande som avslutats genom ett 
lagakraftvunnet beslut. Domstolen redogjorde för de så kallade Engelkriterierna för att 
avgöra om en påföljd är straffrättsligt eller ej. Det första kriteriet är gärningens 
klassificering enligt den inhemska rätten, det andra kriteriet är gärningens verkliga natur 
och det tredje kriteriet är hur sträng den påföljd är som personen i fråga riskerar att 
drabbas av. Det andra och tredje kriterierna är alternativa och inte nödvändigtvis 
kumulativa100 utan det räcker att den aktuella gärningen till sin natur anses brottslig eller 
att gärningen medför att en person påförs en påföljd som på grund av sin natur och 
stränghet tillhör det straffrättsliga området. Genom detta fann domstolen att de båda 
sanktioner som påförts R hade varit straffrättsliga till sin natur: det första förfarandet 
hade varit ett brottmål enligt den klassificering som gjordes i den finska lagen och enligt 
Europakonventionen. Det efterföljande förfarandet kunde, även om det klassificerades 
som en del av det fiskala systemet och därför var förvaltningsrättsligt, med hänsyn till 
att skatteskillnaden hade tredubblats i syfte att bestraffa och förhindra återfall, vilket var 
de karaktäristiska dragen för ett straff för brott, inte anses enbart kompenserande. Även 
omständigheterna i de båda förfarandena mot R hade varit väsentligen desamma. Båda 
hade gällt användandet av lägre beskattat drivmedel än dieselolja. Den enda skillnaden 
hade varit noteringen om uppsåt i det första förfarandet. Andra sanktionen hade 
grundats på samma förhållanden som den förra och det hade därför skett en upprepning 
av förfarandet. Ej heller hade det andra förfarandet innehållit några särskilda drag som 
till exempel ny bevisning, nya omständigheter eller en grov felaktighet i det föregående 
förfarandet som kunde ha påverkat utgången av målet så som det anges i artikel 4.1. En 
enhällig domstol fann att det skett en kränkning av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7. 
 

2.3.3  Praxis från svenska domstolar 

2.3.3.1  NJA 2000 s. 622 
Den skattskyldige har påförts skattetillägg enligt taxeringslagen och frågan är om han 
därefter kan ådömas påföljd för skattebedrägeri (numera skattebrott). Åklagaren (Å) 
väckte vid Växjö tingsrätt (TR) åtal mot Ingvar N (I) för bokföringsbrott samt för 
skattebedrägeri, bestående i underlåtenhet att avge mervärdesskattedeklararioner och för 
brottet skattebedrägeri avseende oriktiga självdeklarationer. I erkände bokföringsbrott 
samt skattebedrägeri avseende mervärdesskattedeklarationen och vitsordade Å:s 
uppgifter om inkomster som han ej hade deklarerat. Han bestred dock ansvar under 
påstående att han inte uppsåtligen hade undanhållit inkomstbeloppet från beskattning. 
TR biföll åklagarens talan i alla delar och dömde till fängelse 1 år. 
 
Svaranden överklagade till Göta hovrätt (HovR) och yrkade på att, så som talan 
slutligen bestämdes, HovR i första hand skulle avvisa eller, i andra hand, ogilla åtalet 
för skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri samt väsentligt nedsätta fängelsestraffet. 
Om dessa yrkanden inte skulle bifallas yrkade han att HovR skulle ogilla åtalet för grovt 
                                                
100 Kumulativ, betyder successivt adderande. I detta fall betyder det att kriterierna två och tre inte behövs för att 
avgöra om den påföljd är straffrättslig eller ej. 
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skattebedrägeri, alternativt bedöma gärningarna som brott av normalgraden och 
väsentligt nedsätta fängelsestraffet. Vidare yrkade I att HovR, oberoende av hur 
gärningarna bedömdes, skulle meddela påföljdseftergift för skattebedrägerierna eller 
sätta ner fängelsestraffet väsentligt. Å bestred ändring. 
 
HovR ansåg att I intagit samma inställning till gärningarna som vid TR och anförde 
vidare att för samtliga av I inlämnade oriktiga uppgifter till ledning för taxeringarna har 
skattetillägg utgått. HovR hänvisade till att Kammarrätten i Stockholm, dom den 17 nov 
1997, har angett att skattetillägg är att anse som straff och att den prövningen utgått från 
artikel 6 i Europakonventionen. Således har I redan ådömts straff för de gärningar vilka 
var föremål för prövning i TR. HovR anför vidare att artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 i 
Europakonventionen stadgar att ingen får rannsakas eller straffs på nytt genom 
brottmålsförfarande i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd 
eller dömd. Eftersom att I blivit dömd och straffad för de gärningar vilka var föremål 
för prövning vid TR står det i strid med nämnda tilläggsprotokoll. HovR tar även upp 
domars rättskraft eller lis pendens101, vilka endast tar fasta på förfaranden i allmän 
domstol, men att en grundläggande princip är dock att ingen skall kunna straffas två 
gånger för samma brott. Någon reglering av administrativt förfarande har ej skett i 
Rättegångsbalken. HovR anser dock att dubbelbestraffning inte skall komma i fråga. 
Mot bakgrund av det anser HovR att det föreligger grund för resning och prövar frågan 
om ansvar avseende skattebedrägeri trots att I fört talan mot dessa efter att tiden för 
klagan gått ut. HovR bedömer dock att I inte inom överklagandetiden fört talan mot 
TR:s dom i skuldfrågan avseende skattebedrägeri och att det inte föreligger några 
förhållanden som föranleder att pröva skuldfrågan. Vad som i övrigt framkommit i 
HovR föranleder ej heller annan bedömning än den TR gjort. HovR fastställer TR:s 
dom. 
 
Svaranden överklagade i första hand att åtalet avseende skattebedrägeri och grovt 
skattebedrägeri skulle avvisas eller i vart fall ogillas. Riksåklagaren bestred. Högsta 
domstolen (HD) meddelade prövningstillstånd beträffande frågan om I kunnat dömas 
till påföljd för skattebrotten sedan han påförts skattetillägg. HD ansåg att en person inte 
får lagföras eller straffas för samma brott mer än en gång, ne bis in idem, inte bara är en 
grundläggande straffrättslig princip utan även en viktig statsrättslig princip. I svensk rätt 
har principen kommit till uttryck i Rättegångsbalkens bestämmelser om 
brottmålsdomens rättskraft, resjudicata102. Efter ett långt resonemang kring 
brottmålsdomens rättskraft och straffrättsliga påföljder kommer HD fram till att frågan i 
målet är om ett beslut om skattetillägg kan tillmätas rättskraftsverkan i förhållande till 
ett senare åtal. HD framhåller vidare att; för att skattetillägget kan påföras en 
skattskyldig för bland annat oriktiga uppgifter och underlåtenhet att avge deklaration, 
utan krav på uppsåt eller oaktsamhet och att den skattskyldige kan befrias från avgift. 
Enligt svensk lagstiftning är inte skattetillägg att anse som en straffrättslig påföljd och 
utgör därför inte något hinder mot ett senare åtal för skattebrott även om åtalet skulle 
anses avse samma gärning som föranlett beslutet om skattetillägg. HD säger dock att I 
emellertid inte åberopat svensk intern lagstiftning utan artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 i 
Europakonventionen. Vidare anför HD att konventionen endast tar sikte på 
rättskraftsverkan av en lagakraftvunnen dom och att någon motsvarighet till 
bestämmelsen om litispendens inte finns i konventionen. Formellt innebär konventionen 

                                                
101Litispendens. I brottmål innebär detta att den tilltalade inte kan stå åtalad för samma brott i två olika domstolar. 
Principen följer av Rättegångsbalken (1942:740)  45 kap 1 § st. 3. I tvistemål innebär det i en att käranden inte kan 
väcka talan mot en svarande om samma sak. Principen kan utläsas i RB 13 kap 6 §. 
102 Se 30 kap 9 § Rättegångsbalken. Enligt bestämmelsen får, sedan tiden för talan mot en dom gått ut, en fråga om en 
tilltalads ansvar för en gärning som prövats genom domen, inte tas upp till ny prövning. 
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inte något hinder mot parallella förfaranden. När ett av dessa förfaranden avslutas med 
ett rättskraftigt avgörande blir dock konventionen i princip tillämplig och avgörandet 
kan därmed utgöra hinder mot att det andra förfarandet fullföljs. HD anser att särskilda 
problem kan uppstå beroende på bestämmelserna om fullföljd för de olika förfarandena 
och hur dessa utnyttjas i de enskilda fallen. Fortsättningsvis anmärker HD att 
rättskraften enligt konventionen avser brott och inte gärning, vilket innebär att det enligt 
konventionen inte anses föreligga hinder mot ett nytt åtal. Som berörts tidigare 
förutsätter skattetillägg varken uppsåt eller oaktsamhet och för att dömas för 
skattebedrägeri krävs att man har haft uppsåt. HD anser att de brott som I dömts för 
alltså enligt konventionen inte är samma överträdelser som de som låg till grund för 
påförandet av skattetillägg. Även på denna grund anser HD att bestämmelsen i 
konventionen därför inte utgjort något hinder mot att döma I till påföljd för 
skattebedrägeri sedan han påförts skattetillägg. 
 

2.3.3.2  NJA 2004:510 I 
Frågan i målet är vad grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening är men även frågan 
om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 till 
Europakonventionen. Allmän åklagare väckte åtal vid Sollentuna tingsrätt (TR) mot L. 
S för vårdslös skatteuppgift. Det på grund av att L. S. av grov oaktsamhet har lämnat 
oriktig uppgift i sin förenklade självdeklaration och därigenom givit upphov till fara för 
att skatt skulle undandras det allmänna. Den oriktiga uppgiften består i att L. S har 
underlåtit att ta upp försäljning av aktier till beskattning. Detta har medfört att skatt 
påförts med ett för lågt belopp. Att det var en form av värdepapper som han fick betalt 
för förstod L. S, men han insåg inte att han köpte och sålde aktier. Såvitt han förstod var 
transaktionerna redan betalda genom de avdrag som hade gjorts från hans lön. Att han 
skulle deklarera för dessa försäljningar hade inte slagit honom. L. S har betalat skatten 
och skattetillägg. TR ansåg att svaranden har förfarit oaktsamt vid upprättande av sin 
deklaration men ansåg att förmildrande omständigheter förelåg då han aldrig tidigare 
handlat med aktier eller optioner. Vidare har L. S betalat skatt på den förmån som 
optionsavtalet innebar och trott att ytterligare beskattning inte skulle ske. TR anser inte 
att svaranden gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening och 
ogillar åtalet. 
 
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt (HovR) och yrkade på dom för vårdslös 
skatteuppgift. L. S bestred ändring. HovR fastställde TR:s dom. Riksåklagaren 
överklagade och yrkade på att Högsta domstolen (HD) skulle döma L. S för vårdslös 
skatteuppgift. 
 
HD börjar med frågan om principen ”ne bis in idem” hindrar att åtalet prövas. 
Domstolen konstaterar att det av Europadomstolens senaste praxis framgår att mål 
avseende skattetillägg gäller anklagelse för brott i europakonventionens mening.103 
Vidare tillägger HD att Europadomstolen har slagit fast att vad som innefattas i 
begreppet ”straff” inte kan skifta från en bestämmelse till en annan i konventionen.104 
Därför är artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 tillämpligt på beslut om skattetillägg, oavsett 
om beslutet om skattetillägg har fattats före eller efter brottmålsdomen.105 Enligt HD är 
en av förutsättningarna för att en brottmålsdom ska hindra ett nytt åtal dock att domen 
är slutlig. L. S har visserligen betalat det påförda skattetillägget och han har förklarat att 
han inte avser att överklaga beslutet. Tiden för överklagande har dock inte gått ut och 

                                                
103 se Janosevic mot Sverige 
104 se Göktan mot Frankrike, dom den 2 juli 2002, ECHR 2002-V 
105 se Franz Fischer mot Österrike 
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därmed anser HD att beslutet om skattetillägg inte kan anses som slutligt. Artikel 4 i 
tilläggsprotokoll nr. 7 hindrar därmed inte att åtalet prövas. Domstolen noterar att den 
omvända frågan inte uppkommer i målet, nämligen vilken betydelse en lagakraftägande 
dom i brottmålet har om artikel 4 tillämpas på beslutet om skattetillägg. 
 
HD anser vidare att L. S oaktsamhet inte betecknas som grovt i skattebrottslagens 
mening och ogillar åtalet. HD fastställer HovR:s dom. 
 

2.3.3.3  NJA 2005 s. 805 
Detta mål avhandlar varken skattebrott eller skattetillägg.  
Målet är det uppmärksammande åtalet för hets mot folkgrupp mot pastor Åke Gren.  
Det intressanta i målet är att HD gör uttalande om hur rättstillämparen bör förhålla sig 
till Europakonventionen. HD anser att frågan är om en tillämpning av 
brottsbalksbestämmelsen om hets mot folkgrupp i detta fall skulle innebära ett brott mot 
Sveriges konventionsåtaganden. Vid den bedömningen måste Europadomstolens praxis 
beaktas. Konventionsstaten anses dock ånjuta en viss frihet, ”margin of appreciation”. 
Domstolen noterar att när Europadomstolen bedömer om en påstådd inskränkning är 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle, prövar domstolen om den svarar mot ett 
samhälleligt behov, om den är proportionell med det legitima ändamål som skall 
tillgodoses och om de skäl som de nationella myndigheterna anger för att berättiga den 
är relevant och tillräcklig. Om Europadomstolen skulle finna att en inskränkning av en 
enskild persons rättigheter inte är proportionerlig, skulle det utgöra en kränkning av 
Europakonventionen. HD noterar vidare att det i flera avgöranden slagits fast att 
uttalanden om en lagregels innebörd som gjorts i förarbeten eller rättspraxis måste 
kunna frångås när detta krävs enligt den konventionstolkning som kommer i uttryck i 
Europadomstolens praxis, med andra ord; domstolen ska döma som frågan ligger på 
Europadomstolens bord.106 HD friade pastor Åke Gren. 
 

2.3.3.4  RÅ 2002 ref. 79  
En skattskyldig har sedan länsrätten (numera förvaltningsrätten) påfört honom 
skattetillägg, dömts för skattebedrägeri avseende samma oriktiga uppgift som föranlett 
tillägget. Förfarandet har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbelbestraffning 
som det kommer i uttryck i Europakonventionen, att låta skattetillägget bestå då det i 
konventionens mening inte varit frågan om samma brott. 
 
Regeringsrätten (RR) motiverade med att ett viktigt säkerhetskrav är att den som slutligt 
har dömts för ett brott eller har frikänts från anklagelse för brott skall vara trygg i den 
meningen att han är skyddad mot att åtalas och straffas på nytt för samma brott. RR 
hänvisar till tillämpliga lagrum i dels rättegångsbalken samt Europakonventionen och 
konstaterar att någon särskild bestämmelse om hinder mot att väcka ny talan under 
pågående förfarande finns inte. Frågan är nu om det förhållande att den skattskyldige, 
efter det att länsrätten påfört honom skattetillägg, genom lagakraftvunnen dom dömts 
till ansvar för skattebedrägeri avseende samma oriktiga uppgift medför att det skulle 
strida mot artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 att låta skattetillägget bestå. RR menar att 
det inte är klart vilken räckvidd som skall ges åt artikeln och principen ”ne bis in dem”. 
Vidare anser domstolen att ordalagen inte ger någon säker vägledning i hur det nu 
aktuella fallet skall bedömas samt att Europadomstolens praxis inte är entydig. RR 
konstaterar att den inbördes ordningen mellan två rättsliga förfaranden saknar betydelse 

                                                
106 se s. 827-830 i NJA 2005 s. 805 
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för tillämpningen av förbudet mot dubbelbestraffning.107 De faktiska omständigheter 
som föranlett att den skattskyldige både påförts skattetillägg och ådömts påföljd för 
skattebedrägeri är densamma, nämligen att han underlåtit att ta upp vissa inkomster i sin 
självdeklaration. Domstolen anser att den avgörande fråga som måste besvaras är om 
hans handlande är att bedöma som ett eller flera brott. RR menar att Europadomstolen 
har konstaterat att ett och samma handlande, eller en och samma gärning, kan innefatta 
flera brott och att den aktuella artikeln inte innebär ett förbud mot att någon vid olika 
tillfällen lagförs inför skilda domstolar med anledning av en gärning som innefattar två 
olika brott.  
 
RR påpekar skillnaderna i rekvisiten för att dömas för skattebedrägeri jämfört med att 
bli påförd skattetillägg. Domstolen menar att skillnaden ligger i att skattebedrägeri kan 
komma i fråga vid uppsåtligt oriktig uppgift respektive underlåtenhet att avge 
deklaration, detta med avsikt att skatt inte skulle påföras eller påföras med för lågt 
belopp medan skattetillägg påförs i administrativ ordning utan krav på uppsåt eller 
oaktsamhet. Slarv kan i princip inte godtas då den svenska taxeringen bygger till stor 
del på uppgifter från den enskilde och på vitsordande från dennes sida av uppgifter som 
inhämtats från annat håll. Sammanfattningsvis konstaterar RR att skattetillägg är en 
generell och schabloniserad sanktion för att motivera bland annat noggrannhet vid 
fullgörandet av deklarationsplikten och som alltid, när grund för eftergift saknas, tas ut 
enligt bestämda procentsatser. Det påförs utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet. För 
de fall då uppsåt eller underlåtelse föreligger kan därutöver straff för brottet 
skattebedrägeri utmätas. RR anser att uppsåtet utgör ett av detta brotts konstitutiva 
element vars existens det åligger åklagaren att bevisa. Vidare menar domstolen att för 
att kunna dömas för brott fordras, vid en jämförelse med grunderna för skattetillägg, att 
ett ytterligare, väsentligt rekvisit är uppfyllt och det då i konventionens mening är fråga 
om olika brott. 
 
RR anser inte att det föreligger hinder att låta det på den skattskyldige påförda 
skattetillägget kvarstå och förklarar att det förhållandet att den skattskyldige genom 
lagakraftvunnen dom dömts till ansvar för skattebedrägeri inte utgör hinder mot att låta 
det påförda skattetillägget bestå. 
 

2.3.3.5  Regeringsrättens avgörande den 17 september 2009, mål nr. 8133-08 
 Målet gäller ett överklagat avgörande från kammarrätten i Sundsvall. Skatteverket 
(SKV) yrkar på att Regeringsrätten (RR) undanröjer underinstansernas domar och 
fastställer SKV:s beslut avseende skattetillägg. Den skattskyldige har dömts till ett straff 
på 75 dagsböter á 100 kr för skatteförseelse enligt skattebrottslagen108. SKV har därefter 
påfört den skattskyldige skattetillägg avseende samma oredovisade ersättningar. 
Klaganden anser inte att den skattskyldiges straff kan anses utföra ett mer kännbart 
straff och därför bör fullt skattetillägg tas ut. RR anser att ett sådant förfarande är 
förenligt med inhemsk lagstiftning och att ingen av parterna har berört frågan om detta 
är förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 i Europakonventionen. Vidare noterar 
RR att Europadomstolen meddelat två nya domar vilka får anses innebära en delvis ny 
tolkning av konventionens förbud mot dubbelbestraffning.109 RR noterar vidare att 
Skatteförfarandeutredningen har tagit upp frågan i betänkandet skatteförfarandet110 och 
att de i betänkandet bedömer att ett lagändringsbehov behöver utredas. Domstolen 

                                                
107 se målet Franz Fischer mot Österrike 
108 Skatteförseelse enligt 3 § skattebrottslagen (1971:69) 
109 se Zolotukhin mot Ryssland & Ruotsalainen mot Finland 
110 se SOU 2009:58 
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fortsätter med att påpeka att för svensk lagstiftning gäller en allmän princip att 
kriminalisering som metod för att söka hindra överträdelser av olika normer bör 
användas med återhållsamhet samt att lagens normerande och informerande syfte i 
många fall bör kunna tillgodoses även utan kriminalisering och att användningen av 
sanktionsavgifter istället för straff bygger på samma grundsyn. RR menar även att ett 
kännetecken för det svenska systemet i frågan om påförande av sanktioner för en och 
samma oriktiga uppgift är reglerna för samordning av påföljder av vilka det framgår att 
den skattskyldige helt eller delvis ska befrias från särskild avgift, om felaktigheten eller 
underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut 
avgiften med fullt belopp.111 Domstolen ska även beakta oskäligheten i avgiften om 
felaktigheten eller underlåtenheten har medfört att den skattskyldige fällts till ansvar för 
brott enligt skattebrottslagen. Domstolen hänvisar till förarbetet112 där det framgår att 
syftet är att säkerställa den sammanlagda påföljden står i rimlig proportion till det brott 
och den försummelse som den skattskyldige gjort sig skyldig till samt att tanken är att 
befrielse skall kunna komma i fråga i de fall den skattskyldige dömts till ett mer 
kännbart bötes- eller fängelsestraff. Fortsättningsvis framhåller domstolen att det även i 
brottsbalken finns regler om samordning av påföljder113 och att det enligt praxis beaktas 
om det utgår en administrativ avgift, till exempel skattetillägg. Detta innebär att sådana 
avgifter i princip alltid beaktas vid påföljdsbestämningen och det utan att det särskilt 
anges i domen. 
 
RR anser att förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen bör tolkas med 
beaktande av hur rättsordningar utformats, det vill säga att det i Sverige liksom i flera 
andra länder finns både allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. Den 
kompetens och sakkunskap som byggts upp i de olika domstolarna har tagits till vara 
vid utformningen av sanktionssystemen i syfte att uppnå effektivitet och rättsäkerhet. 
Vidare anser RR att en allt för snäv teknisk tolkning av dubbelbestraffningsförbudet 
skulle kunna leda till svåröverskådliga konsekvenser för enskilda konventionsstater, 
utan att den rådande ordningen med fog kan påstås kränka mänskliga rättigheter. RR 
säger även att ett förfarande där såväl skattetillägg som påföljd för skattebrott kan 
åläggas en enskild avseende en och samma oriktiga uppgift vid taxeringen har godtagits 
av Europadomstolen.114 Vidare menar domstolen att även tidigare svenska avgöranden 
funnit att svensk rätt inte strider mot konventionen men anser att de båda nya 
avgörandena115 år 2009 från Europadomstolen tyder på en utveckling av praxis. 
Domarna avser emellertid inte det svenska systemet som innehåller särdrag som 
redovisats ovan. RR:s slutsats blir att ordningen som gäller nationellt är förenligt med 
Europakonventionen. 
 
Den skattskyldiges utdömda bötesbelopp är inte att anses så kännbart att den 
tillsammans med skattetillägget medför att den sammanlagda påföljdsbördan blir, i 
förhållande till förseelsen, oproportionerligt tung. Någon förutsättning för befrielse från 
skattetillägget finns inte och därmed skall överklagan bifallas. 
 
Samma bedömning har gjorts av bland annat Svea hovrätt den 26 oktober 2009 i mål B 
5421-08, angående skattebrott och skattetillägg. Hovrätten anslöt sig till 
Regeringsrättens inställning och ogillade invändningen.  
 

                                                
111 se taxeringslagen 5 kap 14 § 
112 se 2002/03:106 s. 154 
113 se brottsbalken 29 kap. 5 § st. 1 
114 se Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, samt Rosenquist mot Sverige 
115 se målen Zolotukhin och Ruotsalainen 
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2.3.3.6  Göta hovrätt, mål nr. B 6-09 
Dagen efter, alltså den 30 oktober 2009 meddelade Göta hovrätt dom angående samma 
sak, mål nr. B 6-09. Den skattskyldige är i målet åtalad för grovt skattebrott alternativt 
vårdslös skatteuppgift avseende inkomståret 2004. Utredningen visar att det finns ett 
numera lagakraftvunnet beslut där den skattskyldige har påförts skattetillägg för de 
oriktiga uppgifter som ligger till grund för åtalet. Hovrätten ansåg, med bakgrund av 
Europadomstolens nya praxis, att det är möjligt att ett beslut om skattetillägg utgör 
rättegångshinder för prövning av ett åtal för skattebrott. Hovrätten bedömde att det 
mesta talade för att Europadomstolen har haft för avsikt att genom det två senaste 
avgörandena lägga grunden för en ändrad och mer enhetlig praxis. Avgörande ska 
därför i fortsättningen vara om de faktiska omständigheter som ligger till grund för de 
skilda överträdelserna är identiska eller i det närmaste identiska och det är därför inte 
troligt att Europadomstolen i fortsättningen kommer att tillmäta skillnader i syfte mellan 
olika bestämmelser någon avgörande betydelse.116 HovR anser vidare att såväl målet 
Carlberg mot Sverige som målet Ruotsalainen mot Finland sedda i ljuset av 
Zolotukhinavgörandet visar att Europadomstolen inte längre avser att fästa någon 
avgörande betydelse vid eventuella krav på subjektiv täckning eller inte i konventionens 
mening. 
 
HovR menade att med hänsyn till avgörandet mot Finland är det inte sannolikt att 
Europadomstolen numera skulle godta det svenska förfarandet och anser därför att de 
nya avgörandena utgör ett sådant klart stöd som krävs för att underkänna den svenska 
rättsordningen i det aktuella hänseendet. Till följd av detta finner HovR att det således 
är möjligt att ett beslut om skattetillägg, men hänsyn till reglerna om dubbelbestraffning 
och res judicata utgör rättegångshinder för prövning av ett åtal för skattebrott. Med 
hänvisning till ovanstående och de omständigheter som legat till grund för beslut om 
skattetillägg är väsentligen desamma som de omständigheter som ligger till grund för 
åtalet mot den skattskyldige för grovt skattebrott avvisar HovR åtalet med stöd av 
rättegångsbalken och berörd artikel i Europakonventionen. 
 
Avgörandet överklagades av Riksåklagaren och HD meddelade prövningstillstånd. 
 

2.3.3.7  Högsta domstolen, mål nr. 5498-09, den 31 mars 2010 
Domstolen meddelade sitt beslut den 31 mars 2010 avseende Göta hovrätts dom i mål 
nr. B 6-09. 
 
Högsta domstolens (HD) slutsatser är att Europadomstolens dom mot Ryssland och mot 
Finland innebär att tidigare praxis när det gäller bedömningen av vad som utgör samma 
brott enligt artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 till Europakonventionen måste anses 
överspelad. Vidare anser HD dock att det får anses uteslutet att Europadomstolen med 
tillämpning av sin nya praxis skulle anse att förfaranden som gäller sanktioner för 
samma oriktiga uppgiftslämnande med hänsyn till skillnader i de subjektiva rekvisiten 
inte avsåg samma brott. HD anser att Europadomstolens praxis lämnar visst utrymme 
för att ha flera sanktioner för samma brott som även kan beslutas om av olika organ vid 
skilda tillfällen. HD framhåller att en förutsättning för att underkänna en ordning som 
gäller enligt intern svensk reglering med hänvisning till Europakonventionen, bör vara 
att det finns klart stöd för detta i konventionen eller i Europadomstolens praxis men att 
sådant stöd saknas. Vidare anser HD att det inte framkommit några omständigheter som 
ger anledning att göra den bedömningen att bestämmelser i den åberopade artikeln 
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medför att det föreligger hinder mot att pröva åtalet mot den skattskyldige. Domstolen 
återförvisade målet till HovR för vederbörlig handläggning. 
 
Beslutet gjordes dock med skiljaktig mening då två justitieråd ansåg att beslutet om 
skattetillägg hade vunnit laga kraft när åtal väcktes mot den skattskyldige och detta 
bildade res judicata med avseende på åtalet och hinder mot att pröva åtalet hade 
förelegat på det sätt som hovrätten kommit fram till. 
 

2.4  Slutbetänkande av skatteförfarandeutredningen 
Den 16:e juni 2009 publicerades SOU 2009:58 som är ett slutbetänkande från 
Skatteförfarandeutredningen. Den viktigaste utgångspunkten för utredningens arbete har 
varit att minska den administrativa bördan för företag och andra enskilda, samtidigt som 
förslagen ska bidra till en effektivisering av Skatteverkets administration. Utredningen 
har även beaktat intresset av effektiv kontroll.117  
 
Enligt utredningens tilläggsdirektiv skall skatteförfarandeutredningen även utvärdera 
och analysera tillämpningen av regelverket för skattetillägg efter lagändringarna år 2003 
och med utgångspunkt i en sådan genomgång av tillämpningen av reglerna, undersöka 
om det finns skäl att ytterligare justera bestämmelserna om skattetillägg i syfte att 
förstärka rättssäkerhetsaspekterna och skilja på det administrativa sanktionsförfarandet 
med skattetillägg och det straffrättsliga förfarandet enligt skattebrottslagen. Utanför 
uppdragets bedömning anses omprövning av skattetilläggssystemets grunddrag falla, till 
exempel om subjektiva rekvisit bör införas i reglerna om skattetillägg för att inte bryta 
mot Europakonventionens förbud mott dubbelbestraffning när man även utkräver ansvar 
enligt skattebrottslagen. Syftet är främst att förstärka rättssäkerhetsaspekterna genom 
mindre justeringar inom ramen för det befintliga regelverket.118 
 
Utredningen föreslår att en ny skatteförfarandelag ska ersätta taxeringslagen 
(1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 
skattebetalningslagen (1997:438), samt ett antal mindre lagar. Utredningen bedömer att 
en ny lag leder till att den administrativa kostnaden för att sätta sig in i regelverket 
minskar för företag, andra enskilda, myndigheter och domstolar.119 

2.4.1.  Skattetillägg 
I 49 kap, 4 § i förslaget till ny skatteförfarandelag finns grunderna för att ta ut 
skattetillägg vid oriktig uppgift. Paragrafen motsvarar 5 kap. 1 § första stycket i 
taxeringslagen och 15 kap. 1 § första stycket skattebetalningslagen. Den nuvarande 
lydelsen fick paragraferna vid 2003 års översyn av de särskilda avgifterna.120 
 
Utredningens förslag till ändring av uttag av särskild avgift är att skattetillägg tas ut av 
den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig 
uppgift till ledning för egen beskattning. Deklarerade uppgifter, uppgifter i svar på en 
förfrågan och uppgifter som lämnas till en revisor i samband med en revision är 
exempel på uppgifter som är lämnade under förfarandet. Även en begäran om 
omprövning omfattas. En förutsättning för att skattetillägg ska kunna tas ut är att den 
oriktiga uppgiften lämnats till ledning för egen beskattning. Nuvarande lydelse talar om 
uppgifter lämnade till ledning för taxering. Utredningen har genomgående valt att 

                                                
117 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/128418, datum: 2010-04-19 
118 SOU 2009:58 s. 501f 
119 SOU 2009:58 s. 713 
120 se prop 2002/03 s. 115-246 
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använda andra uttryck än taxeringsår121, beslut om årlig taxering och liknande. 
Tidsfristerna för deklaration122, beslut och andra åtgärder knyts i stället till 
beskattningsåret123. I kravet på att den oriktiga uppgiften ska vara lämnad till ledning 
för beskattningen ligger att uppgiften ska avse det aktuella beskattningsärendet. 
Uppgifter som idag anses lämnade till ledning för taxering kommer sålunda att lämnas 
till ledning för beskattningen, närmare bestämt till ledning för beslut om slutlig skatt. 
Har en oriktig uppgift som har relevans för den skattskyldiges slutliga skatt däremot 
lämnas i en bilaga till en skattedeklaration kan skattetillägg inte komma i fråga. 
Uppgiften har inte lämnats till ledning för beslutet om slutlig skatt utan till ledning för 
beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag eller mervärdesskatt. Eftersom den oriktiga 
uppgiften saknar betydelse för det ärende som den lämnats i har den skattskyldige inte 
lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattningen i paragrafens mening. Endast 
uppgifter till ledning för egen beskattning kan leda till skattetillägg och det sägs nu 
uttryckligen i bestämmelsen.  
 
I nuvarande bestämmelser anges att det är den skattskyldige som kan påföras 
skattetillägg. Det förutsätter likställighetsbestämmelser för att till exempel den som har 
rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt eller punktskatt efter ansökan ska 
omfattas. Utredningen har strävat efter att formulera lagtexten så att 
likställighetsbestämmelser inte ska behövas. För att begränsa behovet av 
likställighetsbestämmelser har utredningen undvikit att använda termen skattskyldig i 
paragrafer som även ska gälla andra än skattskyldiga. Utredningen har därför valt att i 
stället knyta an till den som lämnar en oriktig uppgift till ledning för egen 
beskattning”.124 
 
De föreslagna förändringarna av bestämmelserna om skattetillägg kommer enligt 
utredningen att innebära att skattetillägg kommer att påföras i mindre omfattning vilket 
får till följd att Skatteverkets administration minskar. När skattetilläggen tas ut kan de 
ökade möjligheterna till nyanserad bedömning möjligen leda till att fler begär 
omprövning och överklagar. Utredningen bedömer att förslagen inte kommer att 
påverka antalet ärenden hos Skatteverket och att det ökade utrymmet för frivillig 
rättelse kommer att leda till ökat antal rättelser. Utredningens mening är även att den 
frivilliga rättelsen innebär att det straffsanktionerade området minskar och att 
Skatteverkets anmälningar om misstänkta skattebrott kan minska något. Effekterna 
kommer dock endast att bli marginella.125 Hur utredningen har kommit fram till dessa 
konsekvenser är dock oklart.126 

2.4.2.  Dubbelbestraffningsförbudet 
Utredningen beskriver dubbelbestraffningsproblematiken vid skattetillägg och drar även 
slutsatser från det nya betraktelsesätt som Europadomstolen har uttalat i domen mot 
Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009 avseende dubbelbestraffningsförbudet i 
sjunde tilläggsprotokollet, artikel 4 i Europakonventionen. Enligt utredningens mening 
ger domen stöd för att grov oaktsamhet är ett tillräckligt rekvisit för att vårdslös 
skatteuppgift ska bedömas som ett från skattetillägget skilt brott. Därtill har 
                                                
121 Taxeringsår, det kalenderår under vilket taxeringsbeslut rörande  den skattskyldiges taxering för beskattningsåret 
ska meddelas. Under taxeringsåret granskar skatteverket den skattskyldiges deklaration med hjälp av olika slags 
kontrollmaterial. 
122 Deklaration, inkomstdeklaration, är en skriftlig redovisning av årlig inkomst, förmögenhet m.m. som en 
skattskyldig lämnar till Skatteverket för att myndigheten ska kunna fastställa den skatt som den skattskyldige ska 
betala (taxering). 
123 Beskattningsår, eller inkomstår, det är året då den deklarerade inkomsten tjänas in. 
124 SOU 2009:58 s. 1238 ff 
125 SOU 2009:58 s. 726 
126 Författarens anmärkning 
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Europadomstolen i Carlberg mot Sverige uttalat, i motsats till sitt tidigare uttalande i 
Rosenquist mot Sverige, att subjektiva rekvisit eller avsaknad av sådana inte utgör en 
skiljelinje när det gäller bedömningen av om ett eller två brott föreligger. Utredningen 
konstaterar att det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilka konsekvenser 
Europadomstolens nya praxis har för regleringen av skattetillägget. Utredningen menar 
därför att en närmare analys av frågan bör göras i annat sammanhang.127  
 

3  Analys 
I det tredje och sista kapitlet analyseras lagstiftning och prejudikat från teoriavsnittet. 
Utifrån den analysen gör jag tolkningar och drar slutsatser med utgångspunkt i min 
ursprungliga problemformulering. Kapitlet avslutas med författarens egna tankar. 
 

3.1  De lege lata 
När den senaste reformen av regelsystemet gjordes år 2003 antog regeringen att 
förfarandet med skattetillägg var förenligt med principen om dubbel lagföring i 
Europakonventionen.128 Som Europadomstolens praxis har utvecklats innebär dock att 
detta inte längre kan åberopas som grund för att bedöma att förfarandet är 
konventionsenligt.129 
  
Den centrala frågan i denna framställning är under vilka omständigheter en ordning med 
parallella förfaranden för åläggande av sanktioner är godtagbar och därmed inte 
omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7. När 
man går igenom Europadomstolens motiveringar i de aktuella rättsfallen framträder 
vissa omständigheter, vilka har betydelse för bedömningen om en ordning med 
parallella förfaranden är godtagbar. För det första ska det röra sig om två eller flera 
sanktioner som den nationella lagen har förutsett för det aktuella brottet och de skilda 
förfarandena är alltså så förutsägbara att den person som döms kan räkna med det. För 
det andra att det finns en tillräckligt nära koppling mellan förfarandena i tid och rum för 
att de olika sanktionerna ska kunna ses som delar av en samlad påföljd enligt nationell 
lag för brottet i fråga. När det gäller sambandet i tid mellan förfarandena kan det brista. 
I vissa fall dröjer det lång tid mellan beslutet om skattetillägg och inledandet av det 
straffrättsliga förfarandet. Denna omständighet talar i sig för att det rör sig om en 
kränkning av förbudet mot dubbla förfaranden. Effekten för den enskilde av ett 
bristande tidsmässigt samband mildras emellertid av den nära anknytning som finns i 
övrigt mellan tillvägagångssätten. Till sist, ändamålet med förfarandet avseende en 
sanktion som inte är rent straffrättslig är sådant att detta förfarande är jämförbart med en 
domstols fastställande av straff för en gärningsman som har fällts till ansvar i 
vederbörlig ordning, det vill säga en anklagelse om brott.  
 
Sammanfattningsvis får den gjorda genomgången bedömas ge visst stöd för att den 
svenska ordningen är godtagbar och följaktligen inte står i strid med förbudet i artikel 4 
tilläggsprotokoll nr. 7. I Regeringsformen finns ett förbud mot att meddela föreskrift 
eller lag som strider mot Sveriges konventionsåtaganden.130 Vid en normkonflikt har de 
rättstillämpande organen att använda sig av lagprövningsregeln där det framgår att om 
riksdag eller regering har beslutat om berörd föreskrift eller lag skall felet vara 

                                                
127 SOU 2009:58 S. 556ff 
128 Se avsnitt 2.2 
129 Se avsnitt 2.3 
130 Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 23 § 
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uppenbart.131 Man kan i detta fall inte anse att det finns ett klart stöd för att den 
inbegriper ett brott mot den aktuella bestämmelsen i Europakonventionen. I kontexten 
bör även beaktas att Sveriges system med skattetillägg vid sidan om det straffrättsliga 
förfarandet har godkänts av Europadomstolen i målet Rosenquist.132 Visserligen gjordes 
det med en motivering som numera inte står sig efter målet Zolotukhin, men syntesen 
måste bedömas för att avgöra om en bedömning skulle ge samma resultat idag. 
Zolotukhinmålet har inte tagit sikte på det svenska förfarandet. Sverige var inte part i 
målet och har ej varit part i något av de efterföljande mål där frågan och 
dubbelbestraffning har prövats. Om Sverige skulle ställas inför en förnyad prövning av 
det nationella förfarandet skulle det antagligen komma att knytas till ett flertal olika 
perspektiv på frågan. Med tanke på att Europadomstolens praxis skiftar, går det inte att 
med tillräcklig säkerhet förutse resultatet av en dylik prövning. På grund av detta 
saknas, som anfört ovan, klart stöd i Europadomstolens praxis eller i 
Europakonventionen för att allmänt underkänna den enligt inhemsk svensk rätt gällande 
ordning.133 
 
När man studerar praxis från Europadomstolen framkommer det att man i tidigare mål 
har lagt vikten på till exempel subjektiva rekvisit och benämning av olika begrepp.134 
Det har alltså varit fokus på normfrågor. När de senaste domarna har presenterats kan 
det konstateras att domstolens fokus har svängt till att ta sikte på faktafrågor.135 
Domstolen anser att artikeln ska tolkas som förbud mot åtal eller rättegång mot en 
enskild person för ett andra brott i den mån det grundas på samma fakta (”identical 
facts”) eller fakta som väsentligt är desamma. Vidare anser domstolen att konventionen 
är ett levande instrument som måste tolkas i ljuset av dagens förutsättningar och inte 
syftet med konventionen då den skrevs, så kallad dynamisktolkning136. Fokus i 
undersökningen ska vara på de fakta som utgör ett antal konkreta faktiska 
omständigheter, gäller samma person och sammanhänger i tid och rum. Det är i detta 
det nya i betraktelsesättet ligger. Enligt Europadomstolens nya synsätt spelar det ingen 
roll om en bestämmelse utformas med ett subjektivt rekvisit eller ej. Skillnader i olika 
sanktioners syfte borde inte heller tillmätas någon betydelse i framtiden. Detta synsätt är 
befäst genom domen Ruotsalainen mot Finland. 
 
Efter Europadomstolens två senaste domar tog Regeringsrätten ställning till frågan om 
dubbelbestraffning. Inledningsvis anförde de att förfarandet är förenligt med inhemsk 
lagstiftning och att ingen av parterna har berört frågan om förbudet mot 
dubbelbestraffning i Europakonventionen. Domstolen noterar vidare att 
Europadomstolen visserligen har meddelat två domar som får anses innebära en delvis 
ny tolkning av konventionens förbud mot dubbelbestraffning, men noterar även att 
Skatteförfarandeutredningen i sitt betänkande har analyserat avgörandet i Zolotukhin- 
målet och att dess uppfattning är att rättsläget är osäkert och att osäkerheten har ökat 
med avgörandet och att lagändringsbehovet bör utredas. Vidare anför Regeringsrätten 
att Sveriges förfarande med skattetillägg tidigare har godtagits av Europadomstolen. 
Dessutom påpekar domstolen att tidigare avgöranden från rikets högsta instanser funnit 
att svensk rätt inte strider mot konventionen. Regeringsrätten framhåller det svenska 
systemets särdrag, vilka utgörs av reglerna för samordning av påföljder. Fortsättningsvis 
anför domstolen att Sverige, liksom i andra konventionsstater, har allmänna domstolar 
och allmänna förvaltningsdomstolar och att den kompetens som byggds upp i 
                                                
131 A. a. s. 11 kap 14 § 
132 Se avsnitt 2.3.2.3  
133 jmf NJA 2000 s. 622 
134 Se  b la Rosenquist avsnitt 2.3.2.3 
135 Se Zolotukhin och Ruotsalainen 
136 Elisabeth Palm, Rättspraxis och tolkningsmetoder i Europadomstolen för de mänskliga rättigheter s. 742 
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instanserna har tagits till vara vid utformningen av sanktionssystemet i syfte att uppnå 
effektivitet och rättsäkerhet. Domen från Regeringsrätten har kommit att tolkas som ett 
ställningstagande i frågan om dubbelbestraffning trots att saken i första hand gällde hel 
eller delvis befrielse från skattetillägg då den skattskyldige dömts för skatteförseelse 
innan påförandet av skattetillägget för samma oriktiga uppgift. Domstolen bedömer att 
de senaste domarna från Europadomstolen är en utveckling av tidigare praxis. Detta kan 
te sig som att ge en allt för svag betydelse för den ändring av praxis som skett i så 
kallad stor kammare (grand chamber) i Europadomstolen. En sådan sammansättning 
görs om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkning eller tillämpning av 
konventionen eller protokollen till denna och frågan är av stor allmän betydelse. 
Allvarliga frågor som rör tolkningen av konventionen kan uppkomma när ett beslut av 
domstolen i stor kammare är av vikt för framtida mål och för utvecklingen av 
domstolens praxis. Det kan framstå som klart att det är en allvarlig fråga när domstolens 
dom inte överensstämmer med tidigare praxis.137 När domstolen är sammansatt i stor 
kammare måste målet avgöras genom dom och domen är slutgiltig enligt 
Europakonventionens artikel 44.1. 
 
Efter Regeringsrättens dom har ett antal hovrättsdomar meddelats i frågan. Flera olika 
uppfattningar har kommit till uttryck vilket ytterligare komplicerat rättsläget. Bland 
annat Svea hovrätt har funnit att den svenska ordningen är förenlig med 
Europakonventionen med motivering att det inte finns något klart stöd för att 
underkänna denna genom Europadomstolens praxis. Enligt domstolen kan det dock 
”ifrågasättas om den ordning som gäller enligt intern svensk rätt i en framtid kommer 
att underkännas av Europadomstolen”138. Det kan tyckas att den meningen är något 
oklar, men av sammanhanget borde hovrätten mena att det kan ifrågasättas om den 
svenska ordningen skulle klara av en prövning i Europadomstolen. Göta hovrätt 
däremot, kom till motsatta ståndpunkten och avvisade ett åtal som ett rättegångshinder 
med stöd av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7, eftersom att den skattskyldige tidigare 
hade påförts skattetillägg som hade vunnit laga kraft.139 Hovrätten bedömer att det 
mesta talar för att Europadomstolens avsikt med Zolotukhin avgörandet är att lägga 
grund för en ändrad och mer enhetlig praxis. 
 
Därefter kom Högsta domstolen med sitt beslut om att återförvisa målet till hovrätten 
för erforderlig handläggning.140 
 

3.2  Slutsats 
Det kan konstateras att i nuläget är det förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7 i 
Europakonventionen att förena skattetillägg samtidigt som åtal för skattebrott väcks om 
det inte grundas på väsentligt samma fakta i båda fallen. I vilken ordning skattetillägget 
påförs spelar ingen roll så länge beslutet eller domen inte vunnit laga kraft141. Enligt 
våra rättstillämpare är gällande inhemsk rätt i Sverige inte påverkad av 
Europadomstolens praxis eftersom Sverige inte har fått någon dom emot sig angående 
skattetillägg och skattebrott142. Utan dom mot Sverige med Europadomstolens nya 
praxis finns inget uppenbart skäl att underkänna förfarandet. 
Skatteförfarandeutredningen har förklarat rättsläget som osäkert, och även osäkrare 

                                                
137 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5C53ADA4-80F8-42CB-B8BD-CBBB781F42C8/0/FAQ_ENG_A4.pdf, 
Datum: 2010-05-24 
138 se Hovrätten för Västra Sverige, mål nr. B 1823-09 
139 Se Göta hovrätt, mål nr. B 6-09 
140 Se Högsta domstolen, mål nr. 5498-09 
141 Se Franz Fischer mot Österrike 
142 Se anförda mål från svenska instanser 
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efter Zolotukhinfallet. På grund av det rekommenderar Skatteförfarandeutredningen att 
vidare utreda saken. Enligt inhemsk svensk rätt är förfarandet legitimt vilket innebär att 
en person som påförs skattetillägg och sedan döms för skattebrott, eller omvänd 
ordning, inte är utsatt för dubbelbestraffning i Europakonventionens mening. Om det 
svenska förfarandet skulle stå sig i en prövning i Europadomstolen är dock osäkert. 
 
Det är inte helt omöjligt att någon av domarna, antingen från Regeringsrätten eller från 
Högsta domstolen, kommer att överklagas till Europadomstolen och det är nog inte 
förrän då vi får ett slutligt svar på frågan om det dubbla förfarandets vara eller icke vara. 
 
 

3.3  Författarens egna tankar 
Under arbetets gång kan författaren inte undgå att fundera över Sveriges högsta 
instanser och dess avgörande med avseende på Regeringsrättens dom från september 
2009 och Högsta domstolens beslut från mars 2009. Naturligtvis hade det varit önskvärt 
om lagstiftaren hade tagit ett fast och samlat grepp om den problematik som utlöst 
debatten om dubbla förfaranden. När det inte är så kan en domstol inte, i ett konkret fall, 
avstå från att döma rätt av praktikalitetsskäl. De problem som Högsta domstolens 
senaste avgörande kan föra med sig när det gäller rättsläget i stort får, i den utsträckning 
dessa inte kan övervinnas genom fortsatt domstolspraxis, lagstiftaren för framtiden 
hantera i efterhand. Det är enligt författarens uppfattning inte säkert att det svenska 
förfarandet skulle stå sig vid en prövning mot artikel 4 i tilläggsprotokoll nr. 7, oavsett 
systemets särdrag som framhålls av landets högsta instanser nu när Europadomstolen 
har ändrat sin praxis.143 Nu när Europadomstolen inte längre lägger någon vikt på 
existensen av subjektiva rekvisit och istället fokuserar på fakta i målen framstår 
likheterna mellan bestämmelserna för skattetillägg, skattebrott och vårdslös 
skatteuppgift som uppenbara. Både i taxeringsprocessen och i brottmålsprocessen 
straffas samma konkreta faktiska omständigheter, det vill säga lämnande av oriktig 
uppgift. Med det anförda kan det tyckas att Högsta domstolen skulle agerat i linje med 
Göta hovrätt och dömt som frågan ligger på Europadomstolens bord, vilket det finns 
stöd för i svensk praxis. Det hade eventuellt tvingat lagstiftaren att göra något. 
 
I förarbetet, när Europakonventionen inkorporerades i svensk lag, åtog sig i första hand 
lagstiftaren att Europakonventionen skulle efterlevas.144 Eftersom Europakonventionen 
endast sätter en minimistandard gällande mänskliga friheter och rättigheter så finns 
inget hinder för Sverige att ändra systemet med dubbla förfaranden för att föregå ett 
eventuellt överklagande av Högsta domstolens eller Regeringsrättens senaste 
avgöranden och undvika en eventuellt fällande dom i Europadomstolen. Visserligen är 
lagstiftningsprocessen ett långt och tidskrävande arbete, men författaren anser att det är 
angeläget att lagstiftaren ser över och harmoniserar prövningen av påföljder vi oriktiga 
skatteuppgifter, inte bara för att systemet med säkerhet ska vara förenligt med 
Europakonventionen, utan även för att bättre uppfylla sitt syfte med införandet av 
skattetillägget år 1972. Ett av syftena sades vara att avlasta och göra besparingar på den 
hårt ansatta rättstillämparen. Som förfarandet fungerar i dagsläget borde besparingen 
och avlastningen vara minimal med tanke på att skattetillägget samtidigt som åtal för 
skattebrott väcks, i de sämsta fallen, innebär en prövning i sex instanser. Tre instanser i 
allmän domstol för brottmålet och tre instanser i förvaltningsdomstol för 
taxeringsförfarandet. Till detta kan läggas risken för att domarna överklagas till 
Europadomstolen där en fällande dom kan innebära skadestånd för Sverige. Om 
                                                
143 Se anförda rättsfall från Europadomstolen 
144 Se kapitel 2.1 
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Europadomstolen skulle döma mot Sverige i ett eventuellt mål och anse att det 
inhemska förfarandet anses gälla samma brott så är det ett stort antal domar avseende 
skattebrott konventionsstridiga sedan Sverige ratificerade sjunde tilläggsprotokollet. 
Sedan Europakonventionen fått giltighet som svensk lag skulle de även vara lagstridiga 
och då borde, de redan nu tungt belastade, rättsinstanserna belastas ytterligare av 
klagomål. På grund av det anförda anser författaren att lagstiftaren borde överväga en 
harmonisering av reglerna. 
 
Ett förslag på harmonisering skulle kunna vara att om man skulle tillåta ett nytt 
påföljdsförfarande efter påfört skattetillägg borde en grundläggande förutsättning vara 
att det andra förfarandet (åtal för skattebrott) inte innebär en helt obegränsad förnyad 
prövning av gärningen, den oriktiga uppgiften. Det andra förfarandet ska i princip 
endast berör frågan om en ytterligare påföljd ska dömas ut med underlag av 
ansvarsbedömningen i det första förfarandet (påförandet av skattetillägg).  Åtalet för 
skattebrott skulle då inte på nytt pröva den oriktiga uppgiften som redan prövats i 
skattetilläggsförfarandet av Skatteverket. Det skulle i praktiken innebär att man inte 
blivit lagförd två gånger för samma sak. Bedömningen skulle då fokusera på påföljden 
med underlag från det första förfarandet, med andra ord en större vikt på den totala 
straffmätningen än på den oriktiga uppgiften. 
 
Frågan om det svenska förfarandets vara eller inte vara är en dynamisk och intressant 
fråga som genererar många nya frågor. Ett tips på uppsatsämne till kommande studenter 
är att utreda om ett subjektivt rekvisit skulle förändra något och hur detta subjektiva 
rekvisit skulle utformas? Frågan är aktuell då Skatteförfarandeutredningen lämnat den 
öppen för fortsatt utredning. 
 
Det går inte att säga att Regeringsrättens och Högsta domstolens senaste domar har satt 
punkt för debatten om skattetilläggets vara eller inte vara. Författarens tror att det 
slutliga svaret endast har skjutits på framtiden.  
 
 
 
 
 
 
”Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est”145 
  -Horatius- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
145 Latin, "De lärda tvistar, och saken är ännu ej avgjord" 
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