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Sammanfattning 
Den 13 juni 2013 kom praxis gällande dubbla förfaranden för skattebrott och skattetillägg att 
ändras. Förändringen innebar att en och samma person inte längre kunde straffas för 
skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden för samma handling. Syftet i denna 
undersökning är att analysera vilken inverkan som beslutet om förbud mot dubbla förfaranden 
har haft på de efterkommande bedömningarna av skattetillägg och skattebrott. 
Undersökningen kommer därför i huvudsak att behandla tiden efter förändringen med 
undantag för de händelser som anses ha varit vägledande för detta.   
 
Med en utgångspunkt i rättsdogmatisk metod beskrivs de effekter som förbudet mot dubbla 
förfaranden har haft tillsammans med dess framväxt. För att tydliggöra uppkomst och resultat 
eftersträvar uppsatsen att vara uppbyggd i kronologisk ordning som börjar med en 
beskrivning av skattetillägg och skattebrott för att sedan fördjupa sig i dubbla förfaranden.  
 
Effekterna av införandet av förbudet mot dubbla förfaranden har inneburit att de som har fått 
dubbla straff har fått upprättelse genom resning. För att undvika dubbla förfaranden i 
framtiden har det tagits fram en ny lagstiftning och gjorts förändringar i skatteförfarandelagen 
och skattebrottslagen vilka kommer att införas den 1 januari 2016. I den nya lagstiftningen 
kommer åklagare i allmän domstol även att handlägga skattetillägg, vilket gör att det kommer 
att ske ett samlat sanktionsförfarande i den allmänna domstolen. Det införs också en tillfällig 
och slutlig spärreglering, för att undvika att två förfaranden för samma gärning pågår 
samtidigt. Syfte med dessa förändringar är att skapa en stärkt rättsäkerhet men samtidigt 
behålla det väl avvägda sanktionssystem som finns sedan tidigare. Konsekvenserna går inte 
att fastställa idag, men regeringen anser dock att åklagare och allmän domstol kommer att 
handlägga färre brott enligt skattebrottslagen och skattetillägg än vad de gör idag.
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1 Inledning 
I denna inledande del presenteras uppsatsens bakgrund, syfte och forskningsfrågor. Utöver 
det kommer de avgränsningar som gjorts i uppsatsen att presenteras samt den disposition 
som uppsatsen kommer att ha fortsättningsvis.  

1.1 Bakgrund 
Tidigare kunde en person dömas för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) samtidigt som 
denne gavs skattetillägg i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244).1 Skattebrott är ett 
brott i straffrättslig mening som kan ge fängelse eller böter som påföljd. Skattetillägg är av 
administrativ karaktär och utgörs av en avgift som av många ses som en ”straffavgift”.2 En 
likhet mellan skattebrott och skattetillägg är att de baserar sig på samma grund, något som 
gjort att de i vissa fall blivit aktuella för dubbla förfaranden. De gemensamma grunderna 
utgörs av ett underlåtande att lämna en uppgift eller att en uppgift har lämnats men att den är 
oriktig. Båda uppgifterna måste ha lämnats på annat sätt än muntligen.3  
 
Grunden till att en person kunde dömas för skattebrott och skattetillägg låg i att skattetillägg 
inte bedömdes vara av straffrättslig karaktär. Därmed hade skattetillägg och skattebrott olika 
syften varför de båda kunde tillämpas på en samma handling enligt tidigare praxis inom 
området. Utöver detta var syftet med skattetillägg att detta skulle komplettera de straffrättsliga 
påföljderna och att de tillsammans skulle utgöra en väl avvägd påföljd för lämnandet av den 
oriktiga uppgiften.4 
 
I den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna återfinns artikel 6.1 som år 2002 kom att bli tillämplig på 
skattetillägg vilket innebar att skattetillägg blev ett brott av straffrättslig karaktär. Det 
medförde i sin tur att skattetillägg och skattebrott utgjordes av samma brottsliga karaktär.5 
Denna förändring ledde senare till att skattebrott och skattetillägg i samma förfarande var 
oförenligt med förbudet mot dubbla förfaranden som återfinns i artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet.6 
 
Förbudet mot dubbla förfaranden för skattebrott och skattetillägg kom även att aktualiseras i 
artikel 50 i EU:s rättighetsstadga genom det så kallande Haparandamålet. EU-domstolen kom 
i detta mål fram till att artikeln ska förstås så, att det föreligger hinder för att väcka åtal för 
skattebrott mot den som redan har fått skattetillägg för samma oriktiga uppgiftslämnande i 
deklarationen.7  
 
I ett beslut från Högsta domstolen den 11 juni 2013 ändrades denna gällande rätt avseende 
skattetillägg och skattebrott i ett och samma förfarande. Enligt Högsta domstolens beslut är 
det oförenligt med EU-rätten att bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt 
artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga 

																																																								
1 https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Dubellbestraffning/Dubellbestraffning_EBM2013.pdf 
2 NJA 2013 s. 502. 
3 SOU 2013:62 s. 102 och 112.	
4 NJA 2013 s. 502.  
5 Prop. 2014/15:131 s. 40.  
6 SOU 2013:62 s. 162.  
7 Prop. 2014/15:131 s. 44–45. 
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om en och samma person i två olika förfaranden döms till både skattebrott och skattetillägg.8 
 
Förändringarna av rättsläget medförde att det togs fram ett betänkande (SOU 2013:62) som 
sedan ledde till en proposition (2014/15:131) som i sin tur har genererat en ny lag, lag om 
talan om skattetillägg i vissa fall, och lagändringar i skattebrottslagen och 
skatteförfarandelagen. Dessa lagändringar kommer att träda i kraft den 1 januari 2016.9 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilken inverkan som beslutet om förbud mot dubbla 
förfaranden har haft på de efterkommande bedömningarna av skattetillägg och skattebrott. 
Vidare besvaras frågan om vilka effekter som förbudet mot dubbla förfaranden har haft för 
dem som blivit förelagda dubbla straff. Uppsatsen kommer emellertid inte att behandla 
förhållanden där dubbla förfaranden görs aktuellt i samband med bokföringsbrott eller 
tulltillägg. Avslutningsvis kommer de nya lagändringarna att undersökas för att beskriva dess 
innehåll men även vilka konsekvenser de kan medföra. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
	

Ø Hur har lagändringen påverkat bedömningarna av skattebrott och skattetillägg? 
 

Ø Vad hände med dem som blivit utsatta för dubbla förfaranden? 
 

Ø Hur kommer det nya förfarandet att se ut för skattebrott och skattetillägg?  
 

Ø Vilka konsekvenser kan lagändringarna som införs den 1 januari 2016 medföra? 
 

1.5 Metod 
Undersökningen kommer att genomföras med användande av rättsdogmatisk metod, en av 
flera juridiska metoder. Den rättsdogmatiska metoden beskrivs som en metod för att hitta 
lösningen på ett rättsligt problem genom att använda en rättsregel som svar på den ställda 
frågan eller problemet. Metoden kännetecknas av användandet av de allmänt accepterade 
rättskällorna, det vill säga lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, och doktrin.10  
 
Utgångspunkten i rättsdogmatiken är i de flesta fall att fastställa en konkret problemställning 
vilken i denna undersökning består av forskningsfrågorna.11 En rättsdogmatisk analys tar sin 
grund i att analysera de olika faktorerna i rättskälleläran så att utfallet får antas spegla 
innehållet i gällande rätt eller hur rättsregeln ska uppfattas i ett visst konkret sammanhang.12  
 
Lehrberg beskriver den praktiska juridiska metoden (som enligt honom kan liknas med den 
rättsdogmatiska metoden) som en metod som kan indelas i sex steg: Att identifiera och 
strukturera juridiska problem, finna rätt rättsregel, läsa och tolka rättskällor, identifiera 
rekvisiten i en rättsregel, precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna och 
																																																								
8 https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Dubellbestraffning/Dubellbestraffning_EBM2013.pdf, se 
även NJA 2013 s. 502.   
9 Prop. 2014/15:131 s. 7–21.  
10 Korling & Zamboni, 2013, s. 21. 
11 Korling & Zamboni, 2013, s. 23. 
12 Korling & Zamboni, 2013, s. 26. 
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slutligen att självständigt kunna ta ställning med hjälp av ändamålsöverväganden för att kunna 
presentera lösningen på det juridiska problemet.13 
 
Denna undersökning kommer inte att fokusera på rekvisiten i rättsregeln eller ha som mål att 
kunna precisera rekvisitens innebörd eftersom det inte ingår i undersökningens syfte. Därför 
kommer stegen som innefattar dessa i Lehrbergs beskrivning inte att ges något större 
utrymme. I texten kommer framställningen i huvudsak att göras i kronologisk ordning, varför 
rättsfall och dylikt inte kommer att finnas samlat under en och samma rubrik. 
 
Användandet av den rättsdogmatiska metoden kommer i arbetet att avspeglas genom 
undersökningens fyra forskningsfrågor till vilka svar/förklaringar söks i lagstiftning, förarbe-
ten i form av propositioner och statliga offentliga utredningar, rättspraxis, relevant doktrin 
inom området skatt samt material och statistik från Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och 
Åklagarmyndigheten. Vad gäller vissa referenser till doktrin kan de ses som föråldrade. I de 
fall referens finns till dessa, beror det på att den delen av doktrinen fortfarande är giltig och 
därmed användbar. I sammanhanget bör påpekas att det inte endast finns en juridisk metod – 
den rättsdogmatiska – utan flera, vilket också framhålls av Korling och Zamboni. I de flesta 
fall kan man inte använda sig av en metod utan man använder metoden tillsammans med 
influenser från andra metoder. Dock behåller man en huvudsaklig metod som utgångspunkt. 14 
 

1.6 Disposition 
Avsnitt två, teori, innehåller det underlag som ligger till grund för att kunna uppfylla syftet 
med undersökningen, det vill säga, besvara forskningsfrågorna. Denna del innefattar 
beskrivning av skattetillägg och skattebrott inom den svenska lagstiftningen. Den gällande 
rätten behandlas överskådligt under respektive rubrik vad gäller skattetillägg och skattebrott. 
Efter denna framställning redogörs det för dubbla förfaranden och dess uppkomst i svensk rätt 
från EU – rätten och Europadomstolen och hur det har påverkat rättsläget fram till idag samt 
hur framtiden kan komma att se ut inom området. För att förtydliga och ge en verkligare bild 
av rättsläget kommer det att göras kortare framställning av rättsfall.  
 
Avsnittet ”förbud mot dubbla förfaranden” eftersträvar att vara kronologiskt uppbyggt. 
Avsnittet inleds därför med framväxt av dubbla förfaranden för att sedan avslutas med det 
som har hänt efter det att det beslutas att dubbla förfaranden inom skattetillägg och skattebrott 
inte är möjligt. 
 
I det sista avsnittet, det tredje, analyseras det material som presenterats under avsnittet teori. 
Ett försök till vad lagen borde vara, de lege ferenda, av den lagstiftning som kommer den 1 
januari 2016 kommer att ges samt en redogörelse för de slutsatser som framkommit i 
undersökningen. Avslutningsvis presenteras författarens reflektioner. 
 
 
 

																																																								
13 Lehrberg, 2015, s. 32, 50–51.	
14 Korling & Zamboni, 2013, s. 17–19. 
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2 Teori 
I denna del presenteras underlaget som använts för att kunna besvara uppsatsens 
forskningsfrågor. Skattetillägg, skattebrott och dubbla förfaranden kommer att behandlas 
utifrån svensk lagstiftning samt i vissa delar även utifrån Europakonventionen och EU:s 
rättighetsstadga. Rättsfall från svenska instanser och Europadomstolen, som har haft 
betydelse för de förändringar som skett gällande dubbla förfaranden för skattetillägg och 
skattebrott, kommer att presenteras.    

2.1 Skattebrott 

2.1.1 Bakgrund 
Innan införandet av skattebrottslagen (1971:69) tillämpades 1943 års skattestraffslag 
(1943:313). Denna lagstiftning fastställde två typer av brott, vårdslös deklaration och 
falskdeklaration. För att ett ärende skulle benämnas vårdslös deklaration och därmed 
bestraffas med normerande böter (vilket idag kan liknas vid skattetillägg), krävdes enbart 
oaktsamhet. För falskdeklaration krävdes det att det förelåg uppsåt och där var straffet 
betydligt strängare med fängelse som regelmässig följd. Skattestrafflagen medförde att nästan 
alla deklarationer som avvek från att vara korrekt togs upp som mål i domstol oavsett om det 
rörde sig om högre skattebelopp eller skattebelopp som var nästintill obetydliga. Det hade till 
följd att arbetsbelastningen för åklagare och domstolar var väldigt hög. Detta ansågs vara 
ohållbart varför lagstiftaren tog fram en reform som kom att leda till den lagstiftning vi har 
idag, skattebrottslagen (1971:69).15  
 
Det huvudsakliga syftet vid skattebrottslagens införande framgick av propositionen 1971:10 
och avsåg att få en mer effektiv och jämnare rättstillämpning. För att kunna uppnå syftet 
infördes avgifter i form av skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift i de fall 
försummelsen låg på den skattskyldige. Skillnaden mot tidigare lagstiftning framkom bland 
annat av att avgifterna skulle handläggas och beslutas i administrativ ordning istället för som 
ett brottmål i allmän domstol. Vad gäller de allvarligare brotten kom reformen att innehålla en 
straffskärpning men även flera skatter, allmänna avgifter och arbetsgivaravgifter kom att 
innefattas.16   
 
Ordet skattebrott infördes i samband med de förändringar som skedde i skattebrottslagen 
under år 1996 då förändringarna innebar att lagen blev generellt tillämplig på skatter.17 Syftet 
med förändringarna var att regleringen av skattebrott skulle bli mer enhetlig och 
sammanhållen.18 Skattebrott blev det nya namnet för det som i den gamla lagen hade haft 
benämningen skattebedrägeri. En skillnad i förändringarna av lagstiftningen låg i att 
skattebrott inte krävde något specialsubjekt för brottet som begåtts vilket det tidigare hade 
gjort vid skattebedrägeri. Detta kom till uttryck genom att lagtexten föreskrev ”den som” 
istället för den skattskyldige eller liknade. Det nya uttrycket framhåller att det är vem som 
helst som kan begå brottet.19  
 

																																																								
15 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 61. 
16 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 61. 
17 Prop. 2014/15:131 s. 31. 
18 Prop. 1995/96:170 s. 1. 
19 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 62. 
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I samband med förändringarna av lagen kom det centrala brottet att framställas som ett 
farebrott vilket innebär att skatteundandrag inte behöver ha skett. 20 Det är tillräckligt om 
handlandet medfört en fara för att så kommer att ske. Det behöver därmed inte ha skett något 
beslut om debitering av skatt, utan skattebrottet anses fullgjort när en oriktig uppgift har 
lämnats till myndigheten eller tidpunkten för inlämnade infaller utan att någon uppgift har 
inkommit. För att farerekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs det i normalfallet att felet 
sannolikt inte hade uppmärksammats vid den normala rutinmässiga kontrollen. Bevisningen 
för att det har skett ett farebrott ligger på åklagaren som behöver kunna påvisa att det har 
funnits en beaktansvärd risk för att skatt eller avgift skulle ha debiterats med ett för lågt 
belopp eller ha tillgodoräknats med ett för högt belopp.21 
 
När det gäller det subjektiva rekvisitet omfattas uppsåt i alla former för skattebrott, det vill 
säga avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Vad angår objektiva 
brottsförutsättningarna inom skattebrott ska uppsåtet täcka detta. Farerekvisitet kunde, enligt 
ovan, anses uppfyllt då det fanns fara för skatteundandragande. Det innebär dock inte att 
uppsåt kan förbises, det vill säga att det även krävs uppsåt för skatteundandragande. Den 
skattskyldige behöver emellertid inte ha haft en precis förståelse om vilka skatter som berörs 
av den oriktiga uppgiften eller om omfattningen av beloppet som riskeras att undandras.22  
 
Systemet i skattebrottslagen grundar sig i att vissa beloppsgränser är uppnådda, så kallade 
gränsvärden, för att det ska bli tal om att göra en brottsanmälan, inleda en förundersökning, 
väcka åtal eller att utfärda ett strafföreläggande. Beloppet som styr gränsvärdena utgörs av 
den skattskyldiges misstänkta undandragna skatt eller avgift. Vilka gränsvärdena är för 
ovanstående fastställs av Skatteverket tillsammans med riksåklagaren. När det gäller 
fastställande av gränsvärden för brott och svårighetsgraden på brottet har detta företrädesvis 
fastställts av domstolspraxis. För att enkelt kunna fastställa beloppen utgår man från 
prisbasbeloppet. 23 Prisbasbeloppet framgår av Socialförsäkringsbalken (2010:110) och 
beräknas till 44 500 kr för år 2015.24 Bara för att gränsvärdet finns får det inte glömmas bort 
att det finns andra omständigheter som det ska tas hänsyn till vid bedömning om åtal ska 
väckas eller ett brott ska anses vara grovt.25  
 
I de fall där det förekommer flera typer av brott i en och samma deklaration och där olika 
uppsåtstyper ingår är det den sammanlagda skatteeffekten som avgör brottslighetens 
svårighetsgrad. Det är sedan den som ligger till grund för bestämmandet av brottets påföljd.26  
 
Brott som sker mot skattebrottslagen tas upp i de allmänna domstolarna, det vill säga 
tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. 
 

2.1.2 Tillämpning 
Skattebrottslagen är enligt 1 § tillämplig när det gäller skatt och andra avgifter om det är 
särskilt föreskrivet. Det framgår även av 1§ att lagen inte är tillämplig i de fall där gärningen 
är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller lagen (2004:228) om 
																																																								
20 Prop. 2014/15:131 s. 31. 
21 Prop. 2014/15:131 s. 32. 
22 SOU 2013:62 s. 113. 
23 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 76. 
24 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-
konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/375807/ 
25 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 76. 
26 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 67, se även NJA 1981 s 277.	
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beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror och skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, 
förseningsavgift eller liknande avgift.   
 
För att någon ska kunna dömas för skattebrott krävs det enligt 2 § att man på annat sätt än 
muntligen har lämnat en oriktig uppgift till myndighet eller att man har underlåtit att till 
myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift. Den oriktiga 
uppgiften har samma betydelse i skattebrottslagen som den har i skatteförfarandelagen vad 
gäller vid uttagande av skattetillägg. Ett förtydligande är att uppgiften kan förutom att ha 
lämnats till Skatteverket även ha lämnats till domstolen.27 Genom att ha lämnat en oriktig 
uppgift eller handlat underlåtande har fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 
tillgodoräknas eller återbetalas till en själv eller annan uppstått enligt 2 §.  
 
Det finns två olika typer av skattebrott enligt 2 § vilka presenteras nedan. 
 

2.1.2.1 Skatteförseelse 
Den som på ett ringa sätt företar en brottslig handling döms för skatteförseelse till böter enligt 
3 §. För att kunna döma någon för skatteförseelse krävs det att det är påkallat av särskilda skäl 
enligt åtalsprövningsregeln i 13 §. Avsikten med detta är att skattetillägg i de flesta fall ska 
anses vara en tillräcklig påföljd. Det finns dock vissa fall där det inte går att ta ut skattetillägg, 
till exempel i samband med kontrolluppgiftsskyldigheten. Skyldigheten att lämna 
kontrolluppgift återfinns i skatteförfarandelagen (2011:1244). I de fall 
kontrolluppgiftsskyldigheten inte har uppfyllts bedöms det finnas särskilda skäl för åtal 
eftersom det inte finns något belopp som skattetillägget kan beräknas på.28 Gränsvärdet för 
skatteförseelse uppgår till ett prisbasbelopp, dock finns det undantagsfall som beskrivits 
ovan.29   
 

2.1.2.2 Grovt skattebrott 
Den som på ett grovt sätt företar en brottslig handling döms för grovt skattebrott till fängelse i 
minst sex månader och som längst till sex år enligt 4 §. Det finns vissa särskilda 
omständigheter som kan medföra att brottet anses vara grovt. Av 4 § 2 st. framgår det att det 
ska ha rört ett mycket betydande belopp, att gärningsmannen har använt sig av falska 
handlingar eller vilseledande bokföring eller att förfarandet har ingått som ett led i en 
brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av 
synnerligen farlig art.  
 
Det är storleken på undandragen skatt eller avgift som styr om brottet ska klassas som grovt 
skattebrott eller inte. Det finns dock ingen utsatt gräns om vad som utgör grovt skattebrott. 
Däremot finns det riktlinjer från riksåklagaren och Skatteverket som föreskriver att 
brottsanmälan från Skatteverket ska ske vid tio prisbasbelopp vilket motsvarar 445 000 kr för 
år 2015.30  
 
Övriga brott som återfinns i skattebrottslagen presenteras nedan. 
 

																																																								
27 Prop. 2014/15:131 s. 32. 
28 Prop. 2014/15:131 s. 32-33. 
29 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 95. 
30 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 96. 
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2.1.2.3 Vårdslös skatteuppgift 
I enlighet med 5 § döms den som på annat sätt än muntligen och av grov oaktsamhet lämnar 
oriktig uppgift till myndigheten och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det 
allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan till 
vårdslös skatteuppgift. Straffet utgörs av böter eller fängelse som längst i ett år.  
 
Det krävs att handlingen är av grövre typ samt att brottet inte beror på passivitet från den 
uppgiftsskyldige.31 Vad som avses med grov oaktsamhet är dock inte specificerat utan det 
avgörs från fall till fall. Gränsvärde för när brottsanmälan ska göras uppgår till ett 
prisbasbelopp. Förutsättningarna för vårdslös skatteuppgift kan liknas med skatteförseelse då 
de i båda fallen finns möjlighet att ge den skattskyldige skattetillägg. Liksom vid 
skatteförseelse är syftet att brottet ska täcka in de fall då skattetillägg inte kan tas ut.32 
 

2.1.2.4 Skatteavdragsbrott 
Enligt 6 § anses skatteavdragsbrott begått då den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
underlåter skyldigheten att göra skatteavdrag på så sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen. 
Straffet för skatteavdragsbrott är som lägst böter och som högst fängelse i högst ett år.  
I 6 § 2 st. framgår det att om brottet anses vara ringa ska man inte dömas till något ansvar alls.  
 

2.1.2.5 Skatteredovisningsbrott 
Skatteredovisningsbrott är ett subsidiärt brott i förhållande till skattebrott. Detta innebär att 
skatteredovisningsbrott kommer i andra hand när oriktiga uppgifter eller föreskrivna uppgifter 
har underlåtits att lämnas till myndighet. I vilket fall döms man då för skatteredovisningsbrott 
kan man ju fråga sig? Skattebrott innefattar att det finns en fara för skatteundandragande, 
något som inte finns för skatteredovisningsbrott. En annan skillnad är att uppsåtet vid 
skatteredovisningsbrott endast omfattar lämnandet av den oriktiga uppgiften eller 
underlåtenheten att inte lämna den föreskrivna uppgiften. 
 
För att brottsanmälan ska ske vid skatteredovisningsbrott behöver gränsvärdet överstiga två 
prisbasbelopp. Om handlingen understiger detta ses den som ringa och inget straffansvar 
utdöms.33 Den som döms för skatteredovisningsbrott enligt 7 § riskerar böter eller fängelse i 
högst sex månader.   
 

2.1.2.6 Vårdslös skatteredovisning 
Enligt 8 § döms den som av grov oaktsamhet företar skatteredovisningsbrott. Föreligger ingen 
grov oaktsamhet kan man inte bli dömd för vårdslös skatteuppgift. Det finns även 
undantagsfall där grov oaktsamhet har förelegat men under de omständigheter som varit inte 
kunna dömas som annat än ringa.34  
 

2.1.2.7 Försvårande av skattekontroll 
Till försvårande av skattekontroll döms den enligt 10 § som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara 
räkenskaper som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och därigenom ger upphov till fara för 

																																																								
31 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 98. 
32 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 99.	
33 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 101–102. 
34 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 102. 
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myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt 
försvåras. Den som handlar enligt ovanstående döms för försvårande av skattekontroll till 
böter eller fängelse i högst två år. I de fall där brottet bedöms vara grovt tilldöms fängelse i 
lägst sex månader och högst fyra år. För de fall där handlingen bedöms vara ringa utdöms 
inget ansvar för det som skett.  
 
När det gäller åsidosättandet krävs det att det har skett i stor utsträckning för att det ska kunna 
leda till brott, till exempel ska i princip hela bokföringsskyldigheten ha underlåtits.35  

2.1.2.8 Förberedelse till grovt skattebrott 
Paragrafen (11 §) om förberedelse till grovt skattebrott tillkom som ett led i genomförandet av 
rambeslutet (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.36 Brotten som finns 
föreskrivna i skattebrottslagen förutsätter att en oriktig uppgift har lämnats eller underlåtit att 
lämnas. Det finns inget i lagen som stadgar förberedelse. Därför har det i 11 § tagits in en 
hänvisning till 23 kap i brottsbalken. För förberedelse till grovt skattebrott kan den som 
avslöjas innan den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten har skett dömas. Detta kan 
exempelvis ha skett genom hemlig telefonavlyssning eller vid beslagtagning av underlag för 
falsk bokföring - det vill säga uppgifter som sedan skulle ha använts som underlag till de 
uppgifter som ska lämnas in till Skatteverket.37  
 

2.2 Skattetillägg  

2.2.1 Bakgrund 
Skattetillägg infördes i svensk lagstiftning den 1 januari 1972, detta för att minska åklagarnas 
och domstolarnas arbetsbörda men samtidigt för att på ett bättre sätt kunna använda sig av den 
kunskap som redan fanns inom skatte- och taxeringsorganisationen. En annan anledning var 
att man ville lägga en större tonvikt på att den skattskyldige ska vilja uppfylla kravet på 
uppgiftsskyldigheten på ett sätt som var i enlighet med lagen.38  
 
Propositionen som låg till grund för införande av skattetillägg anförde att avgiften skulle tas 
ut i de fall där någon lämnat ett oriktigt skriftligt meddelande till myndighet vilket i sin tur 
skulle medföra att ett för lågt beskattningsresultat eller också en för låg arbetsgivaravgift 
skulle tas ut.39 
 
Skatteverket är den myndighet som i första hand ansvarar för att ta ut skattetillägg, skulle 
deras beslut överklagas kommer processen att övergå till förvaltningsdomstolarna. 
Förvaltningsdomstolarna har följande domstolsordning, förvaltningsrätten, kammarrätten och 
sist Högsta förvaltningsdomstolen. 
 

2.2.2 Tillämpning 
Skattetillägg tas ut på skatter som inkluderas i skatteförfarandelagen förutom de skatter som 
återfinns i 2 § i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster enligt 49 
kap 2 §. Andra skatter som inte omfattas av skattetillägg är kupongskatt, stämpelskatt, skatt 
på ränta på skogskontomedel m.m., tullagen, trängselskatt, vägtrafikskatt samt skatt av viss 

																																																								
35 Holmqvist & Lindmark, 2012, s. 103. 
36 Prop. 2010/11:76 s. 1. 
37 Holmqvist & Lindmark, 2012 s. 105, se även prop. 2010/11:76 s. 30. 
38 SOU 2013:62 s. 101. 
39 Prop. 1971:10 s. 2. 
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privatinförsel av cigaretter vilket följer av 2 kap 1 §. Förutom att skattetillägg kan tas ut på 
skatter kan det även tas ut på olika avgifter. De avgifter som omfattas framgår av 49 kap 3 § 
1–3 p. och utgörs av socialavgifter, allmän löneavgift och kommunal fastighetsavgift.  
 
Vid tillämpning av skattetillägg är det upp till Skatteverket att visa att det föreligger en oriktig 
uppgift. Den oriktiga uppgiften ska ha lämnats på annat sätt än muntligen och ska ha avgivits 
under förfarandet eller i ett mål för den egna beskattningen enligt 49 kap 4 §. För att en 
uppgift ska bedömas som oriktig uppgift krävs det att det klart framgår att den uppgift som 
lämnats är felaktig eller att den ska ha utelämnats. Om det inte klart framgår att uppgiften är 
oriktig eller att den tillsammans med andra uppgifter som lämnats eller godtagits medför att 
ett riktigt beslut kan fattas ska inte skattetillägg tas ut. Skattetillägg ska inte heller tas ut i de 
fall det är uppenbart att uppgiften inte kan vara till grund för ett beslut.40  
 
Nedan följer exempel i vilka fall som skattetillägg kan komma att tas ut.  
 

2.2.2.1 Skönsbeskattning  
Skönsbeskattning används i de fall en deklaration inte inlämnas till Skatteverket alternativt att 
deklarationen är så pass bristfällig att den inte kan ligga till grund för beskattning enligt 57 
kap 1 §. Skatteverket blir i dessa fall tvunget att uppskatta vilka belopp som ska finnas i 
deklarationen. Denna uppskattning ska vara skälig med hänsyn till de uppgifter som finns i 
ärendet.41 I de fall en person har blivit skönsbeskattad ska skattetillägg tas ut enligt 49 kap 8 
§. Till grund för beräkningen av skattetillägget ligger den skatt som den uppgiftsskyldige har 
bestämts genom beslutet om skönsbeskattningen. Utöver den skatten ligger även skatt som till 
följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den uppgiftsskyldige vilket framgår av 49 
kap 15§.   
 
Skattetillägg tas bort i de fall deklarationen inlämnas inom en viss tid efter det att beslut om 
skattetillägg på grund av skönsbeskattning har skett i enlighet med 49 kap 7 §.    
 

2.2.2.2 Skatteavdrag 
Skattetillägg kan tas ut vid två skilda situationer i samband med skatteavdrag. Dessa 
situationer är när skatteavdragen är gjorda men inte redovisade och när skatteavdrag har 
underlåtits.42  
 
Skattetillägg anges i procent och beräknas på den delen av skatten som inte hade tagits ut om 
inte den oriktiga uppgiften skulle ha uppmärksammats. Skattetillägg uppgår till 40 % för de 
skatter som anges i 56 kap 3 § 1 – 4 och 6 p. För att tydliggöra uträkningen ges ett exempel, 
anta att den oriktiga uppgiften uppgår till ett belopp om 100 000 kr, skattesatsen är 30 % av 
beloppet vilket motsvarar 30 000 kr. Skattetillägget uppgår till 40 % och ska räknas på den 
skatt som inte hade tagits ut om den oriktiga uppgiften inte hade uppmärksammats, i detta fall 
30 000 kr, skattetillägget blir då 12 000 kr (40 % av 30 000). Det belopp som blir kvar efter 
att skatt och skattetillägg har tagits ut är 58 000 kr (100 000 – 30 000 – 12 000).  
 
För övriga skatter där skattetillägg kan komma att tas ut, uppgår skattetillägget till 20 % av 
den skatten som inte hade tagits ut om inte den oriktiga uppgiften skulle ha uppmärksammats 

																																																								
40 Prop. 2002/03:106 s. 233, se även SFL 49 kap 5§. 
41 Prop. 2014/15:131 s. 26. 
42 SOU 2013:62 s. 105. 
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enligt 49 kap 11 §. 
 
När den oriktiga uppgiften är fastställd och det är dags att beräkna skattetillägget är det viktigt 
att endast de orsaker som har ett samband med uppgiften som ligger till grund för 
skattetillägget granskas, uppgifter som inte har samhörighet med den oriktiga uppgiften kan 
lämnas utan hänseende med hänvisning till 49 kap 19 §. Detta innebär att det föreligger ett 
förbud mot kvittning. Ett exempel på ett försök till kvittning skulle kunna vara att den 
skattskyldige underlåter att redovisa kapitalvinst vid försäljning av privatfastighet eftersom 
vinsten motsvarar den kapitalförlust som han eller hon har haft vid försäljning av aktier.43 
 
I vissa fall är kravet på oriktig uppgift uppfyllt men det medför ändå inte att skattetillägg ska 
uttas. Av 49 kap 10 § kan det utläsas tre situationer där skattetillägg inte får tas ut även om 
kravet på oriktig uppgift är uppfylld, dessa tre situationer beskrivs nedan. 
 
I den första situationen kan Skatteverket med hjälp av kontrollmaterial som finns tillgängligt 
för Skatteverket gå in och rätta den oriktiga uppgiften.  
 
I den andra situationen kan den uppgiftsskyldige på eget initiativ rätta den oriktiga uppgiften 
eller lämna information om att skatteavdrag inte har blivit gjort. Rättelsen från den 
uppgiftsskyldige kan ske efter det att Skatteverket har gått ut med en generell kontrollaktion 
eller innan dess att den uppgiftsskyldige misstänker att uppgiften har påträffats av 
Skatteverket.  
 
I de fall där den uppgiftsskyldige har lämnat den korrigerande uppgiften efter det att 
Skatteverket har varit i kontakt med den uppgiftsskyldige med anledning av den oriktiga 
uppgiften eller att den uppgiftsskyldige av någon anledning tror att Skatteverket har 
uppmärksammat den oriktiga uppgiften. I det enskilda fallet anses inte initiativet ha kommit 
från den uppgiftsskyldige utan från Skatteverket varmed skattetillägg kan tas ut.44  
 
I det tredje och sista fallet återfinns undantaget för obetydliga belopp, det obetydliga beloppet 
uppgår till 10 % av ett prisbasbelopp och motsvarar 4 450 kr för år 2015 vilket framgår av 
Skatteverkets rättsliga ställningstagande.  
 

2.2.3 Befrielse 
När den uppgiftsskyldige har fått ett skattetillägg kan vederbörande under vissa 
omständigheter beviljas befrielse från skattetillägg. Denne befrielse kan medföra att hela 
skattetillägget tas bort, det vill säga hel befrielse, eller att skattetillägget minskas, det vill säga 
delvis befrielse. I tidigare lagstiftning fanns inte ”delvis befrielse” utan då fick man antingen 
betala hela skattetillägget eller inget alls. Denna förändring skedde för att i det enskilda fallet 
kunna beakta ursäktande omständigheter eller oskäliga konsekvenser.45  
 
Grunderna för hel eller delvis befrielse framgår av 51 kap 1 § som anger att skattetillägg inte 
får tas ut om det är oskäligt. Det framgår i paragrafen att oskälighet kan bestå av att 
felaktigheten eller passiviteten har berott på ålder, hälsa eller likartad omständighet, 
felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena eller att den 
förorsakats av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. Andra grunder för hel eller 

																																																								
43 SOU 2013:62 s. 106.  
44 SOU 2013:62 s.106–107. 
45 Almgren & Leidhammar, 2006 s. 128–129.  
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delvis befrielse, är att avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, 
eller att Skatteverket tagit oskäligt lång tid på sig att ta ut skattetillägget från det att de fann en 
orsak till detta. Av särskilt intresse för denna framställan är de fall där felaktigheten eller 
passiviteten även har medfört att den som har blivit ålagd skattetillägg har blivit dömd för 
brott enligt skattebrottslagen (1971:69) alternativt blivit föremål för förverkande av utbyte av 
brottslig verksamhet enligt 36 kap 1 b § brottsbalken.46  
 

2.3 Förbud mot dubbla förfaranden  

2.3.1 Bakgrund 
Förbudet mot dubbla förfaranden har vuxit fram genom Sveriges undertecknande av 
Europakonventionen den 28 november 1950, vilken dock inte kom att ratificeras förrän den 4 
februari 1952. Samma år som Sverige gick med i Europeiska Unionen, 1995, blev 
konventionen till svensk lag då Sverige kom att uppfylla konventionens krav. Genom 
Sveriges antagande av konventionen har landet flertalet gånger fått anpassa sig till 
konventionens krav som ofta har tillkommit genom Europadomstolens praxis. I vissa fall 
kommer den svenska lagstiftningen i konflikt med EU-rätten. I dessa fall är det EU-rätten som 
får företräde enligt företrädesprincipen.47  
 
Namnet på lagen, lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avslöjar att konventionen innefattar 
ett skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa rättigheter 
innefattar en rätt att inte bli dubbelt bestraffad. 
 
För att stärka Europakonventionens skydd infördes det sjunde tilläggsprotokollet som innehöll 
rättigheter från FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. I tilläggsprotokollets artikel 
4 kom förbudet mot dubbla förfaranden även kallat ”ne bis in idem” att regleras. Detta förbud 
innebar att om du en gång hade blivit dömd eller frikänd från brott av en domstol skulle du 
vara skyddad från att på nytt bli åtalad eller få en ny dom i det mål som tidigare har varit 
uppe. 48   
 
Dubbla förfaranden kom år 2002 att aktualiseras inom skatterätten i och med att skattetillägg 
blev klassificerat som ett brott i konventionens mening varmed artikel 6.1 blev tillämplig på 
mål som behandlade skattetillägg.49   
 
Regeringen ansåg år 2003 att artikel 4 i tilläggsprotokollet inte var ett hinder för skattetillägg 
och skattebrott i samma förfarande. Detta då sanktionerna grundades på olika subjektiva 
förutsättningar medan skattebrott krävde uppsåt eller grov oaktsamhet, skattetillägg kunde 
bara tas ut i de fall felaktigheten inte kunde ses om ursäktlig.50   
 

2.3.2 Artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet  
Tidigare hade Europadomstolen uppställt två rekvisit för att det nya förfarandet skulle 
bedömas gälla samma brott. De två rekvisiten utgjordes av att det skulle gälla samma faktiska 
handling som tidigare utslag haft samt att lagreglerna inte fick skilja sig ifrån varandra. Detta 
																																																								
46 SOU 2013:62 s. 108. 
47 SOU 2013:62 s. 159–160. 
48 SOU 2013:62 s. 161. 
49 Prop. 2014/15:131 s. 40.  
50 Prop. 2002/03:106 s. 102. 
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hade medfört att skattetillägg och skattebrott inte hade ansetts utgöra dubbla förfaranden då 
förhållandet mellan dessa skilde sig åt vad gäller lagreglerna. Lagreglerna mellan dessa gjorde 
skillnad i subjektiva rekvisit och syfte vilket gjorde att brottet inte ansågs vara ”samma” i 
artikel 4 i tilläggsprotokollet.51  
 
De rekvisit som idag ska vara uppfyllda för att kunna åberopa dubbla förfaranden framkom 
genom domen i målet Zolotukhin mot Ryssland i Europadomstolen. Europadomstolen 
konstaterade i domen att det hade funnits olika tankegångar kring frågan om vad ”samma 
brott” i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet egentligen innebar. Detta skapade således en 
rättslig osäkerhet varför de kom att fastställas att ett ”andra” brott som har identiskt fakta eller 
fakta som i all väsentlighet är desamma inte ska kunna leda till ett nytt åtal eller rättegång.52 
Detta innebar att fokus som tidigare hade varit på vilken typ av brott som begåtts försvann 
och istället kom fokus att ligga på vilken typ av gärning som skett.53 Denna förändring av 
praxis kom att i svensk rätt bekräftas genom NJA 2010 s. 168 I och II. Dock kom inte 
förbudet mot dubbelt förfarande gällande skattetillägg och skattebrott att få genomslag än i 
den svenska högsta domstolen.54  

2.3.2.1 NJA 2010 s. 168 I och II 
I den praxis som uppstod i NJA 2010 s. 168 I och II kunde en person påföras skattetillägg i ett 
förfarande utan att det sedan hindrade att åtal väcktes mot samma person för bokförings- och 
skattebrott. Den oriktiga uppgiften kunde därmed innebära flera olika sanktioner, däribland 
både skattetillägg och skattebrott. Detta motiverades med att det var nödvändigt att det i vissa 
fall togs ut både skattetillägg och en straffrättslig påföljd men att det huvudsakliga syftet var 
att skattetillägget skulle komplettera de straffrättsliga påföljderna. Det föreskrevs dock att 
man skulle försöka anpassa påföljden för att den inte skulle bli allt för betungande för den 
skattskyldige. Hänsyn skulle därför tas till om det tidigare hade utdömts skattetillägg eller 
påföljd i enlighet med skattebrottslagen.  
 
En av orsakerna till att dubbla förfaranden hade varit möjligt är att sanktionerna för 
skattetillägg och skattebrott följer olika regelverk och handläggs på olika sätt. Utöver det 
krävs det inte samma rekvisit för de olika förfarandena. Skattetillägget är av administrativ 
beskaffenhet och kräver i sig inte något subjektivt rekvisit eller något uppsåt eller oaktsamhet 
hos den skattskyldige. Skattetillägg kan i vissa fall komma att tas bort i de fall felet som gjort 
kan vara ursäktligt. Till viss del kan skattetillägg jämföras med fortkörning, brott har skett 
oavsett vad orsak till handlingen var. Skattebrott å andra sidan är av straffrättslig art och 
förutsätter uppsåt eller oaktsamhet där meningen har varit att de allvarligare fallen ska följa 
denna lagstiftning.55  
 

2.3.2.1 NJA 2013 s. 502 
Den 11 juni 2013 kom Högsta domstolen i plenum att ändra gällande praxis i målet NJA 2013 
s. 502 avseende dubbla förfaranden. I målets tidigare instanser, tingsrätten och hovrätten, 
hade man gått efter den tidigare praxisen som hade framkommit genom NJA 2010 s. 168 I 
och II. Högsta domstolen kom dock att finna att rätten att inte bli lagförd eller straffad två 
gånger för samma brott även innefattade systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot 
skattebrottslagen. Detta då förfaranden rörande skattetillägg och skattebrott avsåg ”samma 
																																																								
51 SOU 2013:62 s. 162. 
52 NJA 2013 s. 502. 
53 SOU 2013:62 s. 163.	
54 Prop. 2014/15:131 s. 41. 
55 NJA 2013 s. 502. 
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brott” enligt artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Det 
avgörande blev om det avsåg samma brott och för att det skulle kunna uppfyllas krävdes det 
att det även gällde samma fysiska person. 
 
I målet kom det också att påtalas att det föreligger hinder mot åtal för skattebrott i de fall 
beslut om skattetillägg inte har hunnit vinna laga kraft. Detta kommer att behandlas ytterligare 
under rubriken Lucky Dev mot Sverige. 56   
 

2.3.2.2 HFD 2013 ref. 71 
Efter utgången i NJA 2013 s. 502 kom ett liknande mål att tas upp i Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD). I målet som togs upp i HFD hade den skattskyldige överklagat 
Skatteverkets beslut om skattetillägg då han sedan tidigare hade blivit dömd för grovt 
skattebrott för samma oriktiga uppgift. Förvaltningsdomstolen och kammarrätten kom att 
avslå överklagandena då de ansåg att det inte var oskäligt att ta ut skattetillägg och att de inte 
fann någon anledning till att medge befrielse från skattetillägget. Den skattskyldige kom att 
överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Väl i HFD hade Högsta 
domstolen (HD) i en dom samma år kommit fram till att detta inte var förenligt med rätten i 
artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. Skatteverket anförde därför att HD:s beslut skulle 
vara vägledande även i dessa mål varför de medgav bifall för överklagandet. HFD kom att 
göra samma bedömning som HD hade gjort i sitt mål, nämligen att de dubbla förfarandena 
inte var förenligt med artikel 4.1 i tilläggsprotokollet. Genom beslutet kom även HFD:s praxis 
att förändras.57  
 

2.3.2.3 Lucky Dev mot Sverige 
I fallet Lucky Dev mot Sverige i Europadomstolen kom domstolen den 27 november 2014 att 
göra bedömningen att påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott gällde samma brott.58  
Detta ledde till att skattetillägg och skattebrott kom att aktualiseras för dubbla förfaranden då 
de inte längre var fokus på brottsklassificeringen utan på den gärning som skett. 
 
Som tidigare har nämnts krävs det att förfarandet avser samma gärning för att det ska bli 
aktuellt för förbudet mot dubbla förfaranden. Detta är dock inte tillräckligt utan det krävs att 
det finns ett tidigare förfarande som har avslutas genom ett slutligt avgörande. Med ett slutligt 
avgörande menas att en dom till exempel ska ha vunnit laga kraft. Fortsätter dock ett 
förfarande, efter det att ett tidigare förfarande har avslutas genom ett slutligt avgörande, sker 
det en handling som är oförenlig med artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. Detta innebär 
att när ett slutligt avgörande är taget måste det andra förfarandet avbrytas för att det inte ska 
utgöra ett brott mot förbudet om dubbla förfaranden. Artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet 
hindrar således inte att parallella förfaranden pågår förrän det finns ett slutligt avgörande 
vilket framkom i domen. 
 
De svenska högsta domstolarna har dock tagit detta ett steg längre och funnit att även sådana 
förfaranden som inte har avslutats och därmed är pågående hindrar att ett förfarande som 
avser samma brott påbörjas. Detta innebär att i de fall Skatteverket har hunnit påbörja ett 

																																																								
56 NJA 2013 s. 502.  
57 HFD 2013 ref. 71. 
58 Prop. 2014/15:131 s. 42. 
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beslut om att ta ut skattetillägg kan inte ett åtal komma att väckas av åklagare. Detsamma 
gäller omvänt.59  
 

2.3.3 Artikel 50 i EU:s rättighetsstadga  

2.3.3.1 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson  
Åkerberg Fransson-domen har varit av betydelse i den meningen att den kom att aktualisera 
frågan om dubbelprövningsförbudet i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. 60  I fallet hade 
Åkerberg Fransson (Å-F) blivit åtalad för grovt skattebrott vid Haparanda tingsrätt (varför 
fallet även kallas Haparandamålet). Innan dess hade Å-F blivit ålagd skattetillägg som 
grundade sig i samma oriktiga uppgiftslämnande som åklagaren grundade sitt 
gärningspåstående på. Haparanda tingsrätt beslutade i detta fall att vilandeförklara målet och 
att hänskjuta tolkningsfrågorna som hade uppstått gällande förbudet mot dubbla förfaranden i 
artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och artikel 50 i stadgan 
vidare till EU-domstolen. 61 EU-domstolen kom i detta fall fram till att artikeln ska förstås så 
att det föreligger hinder för att väcka åtal för skattebrott mot den som redan har fått 
skattetillägg för samma oriktiga uppgiftslämnande i deklarationen. Detta förutsätter dock att 
den åtgärd som har åtagits mot personen är av lagakraftvunnen art och av straffrättslig 
karaktär. Detta innebär att skattetillägget måste vara av straffrättslig karaktär samt att beslutet 
har vunnit laga kraft innan artikel 50 kan hindra att en person blir lagförd två gånger för 
samma gärning. Av domen i målet från EU-domstolen framgick det att EU:s rättighetsstadga 
gäller för skattetillägg på mervärdesskatt. Det nämndes inget om att domen skulle innefatta 
andra områden som inkomstskatt, emellertid gäller samma skattetilläggsregler inom 
mervärdesskatt som andra områden i svensk rätt. Tolkningen blir därmed att artikel 50 är 
tillämplig på alla fall inom skatt där skattetillägg kan utdömas. 62      
 
Utöver klargörandet kring tillämpligheten kom domen inte att ge så mycket mer utan EU-
domstolen lämnade avgörandet tillbaka till Haparanda tingsrätt som fick avgöra om det 
förelåg dubbelprövning. Till hjälp i sin bedömning fick Haparanda tingsrätt tre kriterier för att 
bedöma om skattetillägg skulle anses vara av straffrättslig karaktär. De tre kriterierna 
utgjordes av den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, överträdelsens art, 
arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas. Dessa kriterier innehöll 
en indikation om dubbelprövningsförbudet inte är absolut i EU-rätten vilket även tydliggörs i 
artikel 52.1 i stadgan.  
 

2.3.4 Resning 
I de fall en dom eller ett beslut inte går att överklaga, är utgångspunkten att avgörandet står 
fast, med andra ord kan det inte förändras. Eftersom det är utgångspunkten finns det självklart 
undantag från detta och det är här som resning kommer in i bilden. Resning kan komma att 
aktualiseras i de fall rättstillämpningen i avgörandet uppenbarligen strider mot lag eller nya 
omständigheter av betydande art har kommit att gälla eller om nya bevis har framkommit som 
helt skulle ha ändrat utgången i målet om de hade varit kända vid målets avgörande. Ansökan 
om resning görs således i de fall där det inte är möjligt att överklaga och den skattskyldige 
ändå vill att målet ska ändras och prövas på nytt. I de flesta fall sker en ny prövning i den 

																																																								
59 Prop. 2014/15:131 s. 43–44.  
60 Prop. 2014/15:131 s. 44–45. 
61 Mål C – 61710.	
62 Prop. 2014/15:131 s. 44–45.  
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domstol där beslutet eller domen fattades. 63  I de mål där personer hade blivit dubbelt 
bestraffade för skattetillägg och skattebrott kom de att beviljas resning eftersom 
rättstillämpningen som hade skett stred mot gällande lag.  
 
Högsta domstolens beslut från 2013 medförde, som tidigare nämnts, att en person inte längre 
kunde åläggas skattetillägg samtidigt som han eller hon dömdes för skattebrott på samma 
grund. Detta innebar att de som hade fått skattebrottsdomar efter den 10 februari 2009 och 
samtidigt fått skattetillägg för samma gärning kunde vara felaktigt dömda.64  
 
Upptäckten av felaktigheten (som gick tillbaka till år 2009) innebar att flera domar, 
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser kunde vara oriktiga, vilket i sin tur medförde att 
personer kunde vara frihetsberövade eller vara på väg att bli det för något, som i sig inte var 
förenligt med lagen. För att rätta till detta, beslutade riksåklagaren att åklagare skulle gå 
igenom och rätta till de domar m.m. som betraktades som felaktiga. I och med detta beslut 
började ett massivt arbete där åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten 
började granska ärenden som kunde vara oförenliga med förbudet mot dubbla förfaranden.  
 
I den första delen av granskningen kom fall där någon satt i fängelse eller skulle avtjäna 
fängelsestraff att prioriteras eftersom dessa var avdömda på felaktiga grunder. För 42 
personer innebar granskningen ett avbrytande av pågående verkställighet av fängelsestraff i 
väntan på en förnyad prövning samt beslut om ny påföljd. 
 
Därefter kom granskning att avse övriga domar som hade meddelats efter den 10 februari 
2009, detta för att begränsa följderna för de personer som hade dömts i strid med förbudet 
mot dubbla förfaranden. För att kunna komma fram till i vilka fall det hade skett dubbla 
förfaranden bestämdes det att granskningen skulle avse brott som skett enligt 2 - 8 §§ i 
skattebrottslagen. Från denna avgränsning kom det att ske ytterligare en sortering där ärenden 
där dom meddelats innan den 10 februari 2009 sorterades bort tillsammans med ärenden där 
brottet avsåg brott som inte skulle medföra ett felaktigt dubbelt förfarande. Ärenden där den 
dömde hade avlidit eller lämnat landet utan att uppge någon ny adress sållades även de bort, 
liksom ärenden där den misstänkte själv hade ansökt om resning samt de ärenden som redan 
granskats mot bakgrund av att denne redan avtjänade eller skulle ha avtjänat ett fängelsestraff.  
 
För att kunna fastställa att skattetillägget tagits ut på samma grund som åtalet, 
strafföreläggandet eller åtalsunderlåtelsen togs kontakt med Skatteverket. Där gjordes det en 
kontroll av tidpunkten för uttagandet av skattetillägg, detta för att fastställa att uttagandet var 
gjort före vidare handläggning av brottsärendet hade skett. När kontrollerna var gjorda och ett 
dubbelt förfarande fortfarande förelåg, togs kontakt med den person som berördes av ärendet 
för att inhämta dennes samtycke till att åklagaren ansökte om resning i ärendet.  
 
Denna granskning kom att omfatta mer än 2 700 ärenden där det i ungefär 580 av dessa kom 
att fastställas att dubbla förfaranden hade skett.  
 
Resningsansökningarna kom i de flesta fall att prövas av domstol som i sin tur kom att bifalla 
ansökningen. Dock har det som alltid funnits ett mindre antal ärenden som inte har bifallits 
enligt förslaget i ansökan. Många av resningarna kom även att bli föremål för ny prövning vid 
tingsrätt eller hovrätt. I den nya prövningen har domstolarna dock gjort bedömningen att 

																																																								
63 http://www.hogstadomstolen.se/Resning/ 
64 http://www.aklagare.se/PageFiles/14397/Rapport_dubbelbestraffning%20åtgärder.pdf 
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någon ny påföljd inte ska meddelas då den tidigare påföljden redan har fullgjorts och det 
därmed inte har funnits någon anledning att meddela någon ny.65 
 

2.3.4.1 NJA 2013 s. 746 
Högsta domstolen (HD) kom i NJA 2013 s. 746 fram till att tidpunkten för när det svenska 
rättssystemet ska ansetts vara oförenligt med tilläggsprotokollet på ett sätt, som gör att 
brottmål kan behövas tas upp på nytt, ska räknas till den 10 februari 2009 på grund av att det 
då skedde en tydlig förändring av rättsläget i och med målet mellan Zolotuchin mot Ryssland. 
Innan dess hade det varit det så kallade Rosenquistmålet som hade varit vägledande i och med 
att Europadomstolen i detta mål hade kommit fram till att det inte hade skett någon 
överträdelse av artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet. 
 
Förutom att HD kom att fastställa tidpunkten för när det svenska rättssystemet blivit 
oförenligt med europarätten och EU-rätten, kom det att fastställas att resning var möjlig även i 
de fall där skattetillägg inte har hunnit vinna laga kraft när åtal har väckts.66  
 

2.3.4.2 HFD 2014 ref. 35 
För att ha samma möjlighet till resning i HFD som i HD kom HFD den 5 juni 2014 att bevilja 
resning i ett mål där den skattskyldige tidigare dömts för skattebrott varefter han blivit ålagd 
att betala skattetillägg. I målet kom HFD att hänvisa till HFD 2013 ref. 71 och NJA 2013 s. 
502 där det framkommit att det inte är förenligt med 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet att bli 
dömd till skattebrott samt påföras skattetillägg för samma brott. Det måste därför finnas en 
möjlighet till att korrigera denna felaktighet varmed resning ska beviljas i de mål där det 
förekommer dubbla straff.67  
 

2.3.4.3 Kompensation   
Efter införandet av förbudet mot dubbla förfaranden har frågan om kompensation för de 
förfaranden där personen har blivit lagförd eller straffad två gånger för samma gärning 
uppkommit. Det som är avgörande i dessa fall är om de har fullföljts och sedan lett till ett 
slutligt avgörande som vunnit laga kraft.  
 
I de fall där dubbla förfaranden för skattebrott och skattetillägg har lett till slutliga avgöranden 
som har vunnit laga kraft, har Europadomstolen dömt ut skadestånd enligt artikel 41 i 
Europakonventionen då kränkning av artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet har skett.  
 
För de fall där förfarandena inte har hunnit leda till något slutligt avgörande som vunnit laga 
kraft föreligger inte någon grund för kompensation. Detta kom att fastställas i NJA 2015 s. 
417.68 
 

2.3.4.4 NJA 2015 s. 417 
Högsta domstolen kom i domen NJA 2015 s. 417 att fastställda att den svenska rätten inte bör 
sträcka sig längre än vad Europakonventionen gör. I domen redovisades Europadomstolens 
resonemang. Denna har, för fall där kompensation begärts, uttalat att det först måste iakttas 

																																																								
65 http://www.aklagare.se/PageFiles/14397/Rapport_dubbelbestraffning%20åtgärder.pdf 
66 NJA 2013 s. 746.  
67 HFD 2014 ref. 35.  
68 NJA 2015 s. 417. 
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hur de nationella domstolarna har hanterat de olika förfarandena, detta för att kunna fastställa 
om sökanden kan anses ha blivit ett offer för kränkning av artikel 4.1 i sjunde 
tilläggsprotokollet eller inte. Sökanden har i dessa fall bedömts tappa sin status som offer 
enligt artikeln då det ena förfarandet har avbrutits till följd av att det har meddelats en slutlig 
dom eller beslut i det andra förfarandet. Om erkännandet av kränkningen sker efter det att två 
förfaranden inletts, anses lämplig kompensation vara att det ena förfarandet och dess effekter 
upphävs. Genom upphävandet kan personen inte länge ses som ett offer för kränkning i 
enlighet med artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet. Situationen anses i ovanstående fall ha 
rättas till varför någon extra kompensation inte ska utgå.69  
 

2.3.5 Lagändringar 
Förändringarna av praxis har gjort att det har blivit problematiskt att veta när och hur 
skattetillägg respektive skattebrott ska tas ut. Det tillsattes därför en utredning om stärkt 
rättsäkerhet i skatteförfaranden, SOU 2013:62. Utredningen har därefter resulterat i prop. 
2014/15:131 som innehåller ett förslag om en ny lagstiftning samt lagändringar i befintliga 
lagar för de fall där både skattetillägg och skattebrott aktualiseras, detta för att undvika att 
dubbla förfaranden inträffar. Den nya lagstiftningen kommer att gå under namnet ”lag om 
talan om skattetillägg i vissa fall” och kommer tillsammans med lagändringar i 
skatteförfarandelagen och skattebrottslagen att träda i kraft den 1 januari 2016 efter det att den 
utfärdats den 12 november 2015. 
 
Med förändringarna som genomförs hoppas regeringen kunna stärka rättssäkerheten inom 
skatteförfarandeområdet ytterligare och samtidigt behålla det väl avvägda sanktionssystemet 
som finns idag inom skatteområdet. Fortsättningsvis vill regeringen att reglerna ska förhindra 
att en person utsätts för flera prövningar av samma brott. Utöver det vill regeringen förhindra 
att ett andra straff och en andra prövning görs för samma brott. Regeringen kommer till viss 
del att gå längre än vad Europakonventionen kräver då regleringen även ska omfatta parallella 
förfaranden. Det regeringen vill åstadkomma med detta är att skydda en och samma person 
från risken att straffas eller prövas för samma brott i två olika förfaranden.70  
 
I tidigare reglering och praxis talas det om lämnande av oriktig uppgift eller underlåtande av 
att lämna uppgift. Dessa uttryck har i den nya regleringen ersatts med felaktighet och 
passivitet och är det som ska utgöra grunden för att en och samma person ska bli förlagd med 
skattetillägg eller skattebrott eller en kombination av dessa. Regering har kommit fram till att 
det tidigare uttrycket varit för snävt och att det inte omfattade alla situationer som kan leda till 
både skattetillägg och skattebrott. Lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall 
kommer att vara tillämplig på felaktighet eller passivitet som har inträffat efter den 31 
december 2015. 71 
 
För att kunna uppnå syftet med förändringarna har regeringen valt att införa en spärreglering, 
en reglering med ett samlat sanktionsförfarande i domstol samt att justera reglerna om 
särskild åtalsprövning i skattebrottslagen.72 
 

																																																								
69 NJA 2015 s. 417.  
70 Prop. 2014/15:131 s. 58–60. 
71 Prop. 2014/15:131 s. 81–83. 
72 Prop. 2014/15:131 s. 67. 
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2.3.5.1 Spärreglering 
För att i framtiden undvika att en och samma person blir straffad för ett och samma brott två 
gånger har regeringen tagit fram spärregler som kommer att genomföras med den nya 
lagstiftningen som kommer att träda i kraft den 1 januari 2016. 
 
Spärregleringen kommer att tillämpas av Skatteverket och åklagarna för de fall där det redan 
finns ett påbörjat förfarande. Skatteverket kommer inte att kunna ta ut något skattetillägg om 
det redan har väckts åtal, om det finns ett strafföreläggande eller om det meddelats 
åtalsunderlåtelse i ärendet som avser samma felaktighet eller passivitet som åklagaren. 
Detsamma gäller för åklagare om det är Skatteverket som har påbörjat förfarandet gällande 
felaktigheten eller passiviteten.73  
Det relevanta i dessa fall kommer att vara de utpekade myndighetsåtgärderna och inte 
förfarandets inledande.74 I den nya regleringen kommer det att finnas två typer av spärrar, 
slutlig och tillfällig spärr.  
 
Den slutliga spärren blir tillämplig i de fall där åtal väcks (det spelar det ingen roll om åtalet 
leder till en fällande dom eller läggs ned) och strafföreläggande. Den slutliga spärren innebär 
att Skatteverket inte kan besluta om något skattetillägg.75   
 
Den tillfälliga spärren kommer att bli aktuell i ett tidigare skede än den slutliga. Den har till 
uppgift att hindra Skatteverket från att ta ut skattetillägg i väntan på ett ställningstagande från 
åklagare efter det att det har skett en anmälan om brott från Skatteverket eller att en 
förundersökning har inrättats. 76  Den tillfälliga spärren upphör sedan genom att 
ställningstagande har gjorts av åklagare, antingen har de beslutat att förundersökning ska 
inledas eller att den ska läggas ned alternativt att felaktigheten eller passiviteten inte längre 
utgör något brott varmed ärendet inte kommer att prövas slutligt. Genom att den tillfälliga 
spärren upphör kan Skatteverket åter ta ut skattetillägg.77  
 
En fråga som har uppstått i samband med den tillfälliga spärren är om det kan ha förflutit för 
lång tid för att skattetillägg ska kunna tas ut enligt de nu gällande reglerna. För att skapa 
klarhet i detta har regeringen valt att införa en regel om att Skatteverket får fatta beslut om 
skattetillägg inom sex månader efter det att den tillfälliga spärren har upphört.78   
  

2.3.5.2 Samlat sanktionsförfarande i domstol 
Den nya regleringen gällande en samlad sanktionsprövning i allmän domstol kommer att 
samlas i den nya lagen, ”lag om talan om skattetillägg i vissa fall”. Anledningen till denna 
utveckling är att administrativa och straffrättsliga förfaranden kommer att sammanfalla i flera 
hänseenden.79  
 
Den samlade prövningen kommer endast vara aktuell i allmän domstol eftersom det är dessa 
domstolar som kommer att hantera mål där brott och skattetillägg är aktuella för samma 
felaktighet eller passivitet. Mål som endast gäller skattetillägg kommer även fortsättningsvis 
att behandlas av förvaltningsdomstolarna. Det finns dock ett fall när endast 
																																																								
73 Prop. 2014/15:131 s. 80. 
74 Prop. 2014/15:131 s. 87.	
75 Prop. 2014/15:131 s. 91. 
76 Prop. 2014/15:131 s. 94. 
77 Prop. 2014/15:131 s. 106. 
78 Prop. 2014/15:131 s. 106. 
79 Prop. 2014/15:131 s. 121. 
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skattetilläggsfrågan tas upp i allmän domstol och det är då den dömde överklagar sin dom till 
hovrätten alternativt högsta domstolen. I dessa fall är det möjligt att den allmänna domstolen 
handlägger endast frågan om skattetillägg.80  
 

2.3.5.3 Särskild åtalsprövning 
För att möjliggöra den nya lagen inom skatteområdet blev det nödvändigt att genomföra vissa 
justeringar inom regleringen för särskild åtalsprövning i skattebrottslagen.  
 
Den regel som idag reglerar särskild åtalsprövning återfinns i 13 § skattebrottslagen och avser 
skatteförseelse. I den nya regleringen vill regeringen utvidga så att den särskilda 
åtalsprövningen även omfattar skattebrott, vårdslös skatteuppgift och skatteavdragsbrott för 
de fall där det undandragna skattebeloppet är lägre än två prisbasbelopp. Förutom kravet 
gällande prisbasbeloppet krävs det att felaktigheten eller passiviteten som skett kan ligga till 
grund för skattetillägg. Den nya regleringen med en höjd beloppsgräns innebär att ärenden 
som tidigare gick vidare till åklagare för att sedan återläggas till Skatteverket kommer att 
stanna hos Skatteverket direkt. Denna förändring medför således en snabbare handläggning 
samt att den minskar antalet resurser för de lindrigare brotten.81  
 
Det var även aktuellt att förändra anmälningsskyldigheten i 17 § skattebrottslagen men detta 
kom att avstyras då regeringen ansåg att bestämmelserna som finns inför en anmälan är 
tillräckliga.82   

																																																								
80 Prop. 2014/15:131 s. 77.  
81 Prop. 2014/15:131 s. 114. 
82 Prop. 2014/15:131 s. 121.  
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3 Analys  
I denna del analyseras det som har framkommit i teoriavsnittet, framförallt lagändringarna 
och införandet av den nya lagstiftningen. Med utgångspunkt i forskningsfrågorna och det som 
framförts i teoriavsnittet och analysen dras slutsatser. Avsnittet avslutas med författarens 
reflektioner.  

3.1 De lege ferenda 
Genom att man inte längre kan bli straffad för både skattetillägg och skattebrott samtidigt har 
det genom SOU 2013:62 tagits fram en proposition (2014/15:131) där det har arbetats fram ett 
förslag om hur regleringen av skattetillägg och skattebrott ska vara beskaffad för att undvika 
dubbla förfaranden inom området. För att detta ska vara genomförbart har det föreslagits 
lagändringar i skattebrottslagen och skatteförfarandelagen samt att det har tagits fram ett 
förslag till en ny lagstiftning som heter lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Dessa 
förändringar kommer att träda i kraft den 1 januari 2016 efter att ha blivit utfärdade den 12 
november 2015. Förändringarna ska främst förhindra att en person blir ålagd skattetillägg 
samtidigt som denne döms för skattebrott i olika förfaranden. Utöver det anser regeringen att 
förändringarna kommer att stärka rättsäkerheten samt att de möjliggör att det väl avvägda 
sanktionssystemet inom skatterätten behålls.  
 
Det lagförslag som antagits har under utredning fått en hel del kritik då den bland annat kan 
leda till en olikbehandling och bedömning men även till att samarbetet som krävs mellan de 
inblandande myndigheterna inte kommer att fungera på ett önskvärt sätt.  
 
En av de viktigaste delarna för att förändringarna ska vara genomförbara är att samarbetet 
mellan myndigheterna fungerar. Flera remissinstanser har i sina yttranden angett att 
ändringarna kommer att ställa höga krav på samordningen mellan myndigheterna. Regeringen 
har i denna fråga ansett att myndigheterna själva har en förmåga att upprätta och följa 
nödvändiga rutiner för att samordningen ska fungera. 83  Jag anser dock inte att detta är 
tillräckligt med att ha en rutin över hur samarbetet mellan berörda myndigheterna ska fungera 
för att syftet med lagstiftningen ska kunna uppfyllas. Det skulle kunna fungera med en rutin, 
men en rutin innebär inte att den måste följas till punkt och pricka vilket är fallet med en lag. 
Vad händer i de fall rutinen inte följs, vad blir konsekvensen? Om rutinen frångås anser jag 
att det åter kommer att skapas en rättsosäkerhet och därmed riskeras även likabehandlingen.  
 
För att förhindra detta anser jag att det behöver komma till ytterligare en lag som reglerar 
förhållandet mellan de myndigheter som kommer att samarbeta vid handläggningen av 
skattetillägg och skattebrott. En lagstiftning som reglerar samarbetet mellan myndigheterna 
skulle rimligen innebära att rättsäkerheten höjs tillsammans med att likabehandlingen och 
likabedömningen ökar. Denna reglering skulle vara särskilt tillämplig i de fall där det inte är 
Skatteverket som har anmält handlingen till åklagaren utan att det är åklagaren eller någon 
annan som har valt att upprätta en anmälan. Får man inte samarbetet mellan myndigheterna 
att fungera kommer inte de tillfälliga spärrarna som införs genom den nya lagstiftningen att 
fungera då de bygger på kommunikation mellan myndigheterna.84  
 

																																																								
83 Prop. 2014/15:131 s. 194. 
84 Prop. 2014/15:131 s. 196–197. 
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I lagändringarna som genomförs kommer gränsen för när anmälan till åklagare ska göras att 
höjas till två basbelopp, vilket motsvarar ca 90 000 kr, från att tidigare ha utgjorts av ett 
basbelopp för skatteförseelse och för resterande brott har det inte funnits någon särskild gräns. 
Följden av detta blir att skattetillägg kommer att tas ut i de fall skatteundandraget inte 
överstiger två basbelopp.85 Det finns därmed en risk med denna förändring vilken innebär att 
det är fler som börjar utnyttja systemet för avdrag. Undandragandet kommer dock att ske på 
en sådan nivå att det belopp som undandras från beskattning inte överstiger det satta 
gränsbeloppet. Detta leder till att Skatteverket kommer att få ta ut fler och större skattetillägg i 
de fall detta upptäcks. Frågan är dock om detta kommer att vara en tillräcklig sanktion för den 
gärning som gjorts och särskilt i de fall samma brott upprepas. Jag anser därför att den nya 
lagstiftningen kommer att behövas justeras med en skärpning för att dessa brott ska förhindras 
men framförallt för att de inte ska upprepas.  
 
I och med att åtal numera kan väckas i allmän domstol för de skattetillägg som har ett 
samband med ett brottmål innebär det för den misstänkte att denne får rätt till en offentlig 
försvarare även för den del där frågan gäller skattetillägg.86 Någon rätt till offentlig försvarare 
för de fall där skattetillägget tas upp hos Skatteverket finns inte. Detta innebär att samma 
handling kan leda till olika rättigheter i rättsligt avseende. Det finns därmed en risk att den 
som är nöjd med tingsrättens prövning i ansvarsdelen men som vill ha hjälp i frågan om 
skattetillägg överklagar frågan om skattetillägg för att få möjlighet till att ha en offentlig 
försvarare i nästa instans. I den nya lagstiftningen skulle detta vara möjligt varför jag anser att 
det behöver ske en justering. En lösning skulle vara att de mål som endast avser skattetillägg 
och tas upp i allmän domstol inte får tillgång till någon offentlig försvarare.  
 

3.2 Slutsats 
Förbudet mot dubbla förfaranden för skattebrott och skattetillägg innefattar inte enbart ett 
andra straff utan även andra prövningar som avser samma brott. Det väsentliga är inte 
huruvida personen har dömts för brottet eller inte, han eller hon kan lika gärna ha frikänts, 
utan det är prövningen i sig, som utgör hinder för en andra prövning.87 Det man inte får 
glömma bort, när det gäller förbudet mot dubbla förfaranden, är att Europakonventionen inte 
hindrar att en person döms till flera straff för samma handling. Förbudet innebär således inte 
att man får prövas eller straffas vid olika tillfällen för samma brott.88  
 
De som tidigare har blivit utsatta för dubbla förfaranden har fått upprättelse genom att resning 
har skett i de ärenden där åklagare har ansett att det föreligger en dom som är oförenlig med 
förbudet mot dubbla förfaranden. Det utgår dock ingen kompensation till dem som blivit 
dubbelt bestraffade innan det ena beslutet har vunnit laga kraft. De bedöms redan 
kompenserade genom att de har ”sluppit” att bli sanktionerade två gånger för samma gärning.  
 
Förbudet mot dubbla förfaranden har lett till att det kommer att införas en ny lag och 
lagändringar den 1 januari 2016. Den huvudsakliga förändringen i förfarandet för skattetillägg 
är att åklagare i allmän domstol även kommer att handlägga skattetillägg. Det kommer 
därmed att ske ett samlat sanktionsförfarande i den allmänna domstolen. Förändringarna 
kommer förutom ett ändrat förfarande medföra en spärreglering för att undvika att två 
förfaranden för samma gärning pågår samtidigt. Utöver det kommer det att införas en 

																																																								
85 Prop. 2014/15:131 s. 114. 
86 Prop. 2014/15:131 s. 174. 
87 Prop. 2014/15:131 s. 42. 
88 Prop. 2014/15:131 s. 56. 
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utvidgad särskild sanktionsprövning för skatteundandragande understigande två 
prisbasbelopp, detta för att undvika att handläggningen tar en ”omväg” via åklagare för att 
sedan återgå till Skatteverket samt för att minska åklagarnas arbetsbörda.  
 
Vilka konsekvenser som den nya lagen kommer få, tillsammans med lagändringarna som 
görs, är svårt att förutse men enligt regeringen kommer åklagare och allmän domstol att 
handlägga färre brott enligt skattebrottslagen och skattetillägg än vad de gör idag.89  
 

3.3 Författarens reflektioner 
Jag anser att det är bra att det har uppmärksammats att en person inte längre kan bestraffas för 
både skattetillägg och skattebrott, detta skapar en rättsäkerhet i samhället. Jag hävdar även att 
det ökar förtroendet för myndigheter i och med att man inte kan bli straffad för samma 
handling i olika myndigheter.   
 
Som alla förändringar som sker medför det i sig även vissa konsekvenser. Vilka dessa är går 
det inte att fastställa i dagsläget då lagändringarna inte kommer att genomföras förrän den 1 
januari 2016. Det man däremot kan göra är att spekulera om vilka frågor som kan uppkomma 
och vilka konsekvenser dessa kan ha.  
 
Den nya lagstiftningen kommer att innebära en tillbakagång till tidigare förfarande för 
skattetillägg då åklagare åter kommer att behandla skattetillägg vilket man även gjorde innan 
införandet av skatteförfarandelagen. Skattetillägg är numera ett brott av straffrättslig karaktär 
som inte kräver uppsåt eller oaktsamhet vilket skapar en ovan situation för åklagare i allmän 
domstol som senaste tiden endast har behandlat skattebrott som kräver detta. En fråga som 
blir aktuell i dessa fall är om åklagaren i sig är tillräckligt kompetent att ha hand om dessa 
frågor. Som svar på detta har propositionen föreslagit att det under en övergångsperiod ska tas 
in domare från allmän förvaltningsdomstol med skatterättslig kompetens. Dessa ska finnas 
med vid avgörandet i allmän domstol i det fall målet innefattar en skattetilläggsfråga. Det är 
dock domstolarna själva som ska avgöra i vilken utsträckning som denna möjlighet ska 
utnyttjas. Detta väcker ytterligare frågor, kommer domstolen att medge att de inte har den 
kompetens som krävs och kalla in hjälp. Kommer domstolen i de fall där detta inte har skett 
och överklagande sker, att kunna skylla på kompetensbrist?90  
  
En annan fråga som aktualiseras i samband med domstolarna är att skattetillägg kommer att 
återfinnas både i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Detta medför att praxis för 
skattetillägg kommer att återfinnas i både Högsta domstolen (HD) och Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD). I dessa fall är förhoppningen att dessa kommer att beakta 
varandras domar så att det inte skapas en praxis där det är stora skillnader mellan de domar 
som avgörs i HD eller HFD. Tar man inte hänsyn till detta kommer det återigen skapas tvivel 
om det finns rättsäkerhet eller inte inom det svenska rättssystemet. Om man ser tillbaka till 
när praxis kom att ändras gällande dubbla förfaranden i svensk rätt skedde det först i HD. 
HFD kom sedan att ta del av vad HD gjort för att därefter ändra sin praxis. Sålunda har praxis 
förändrats i HD först för att sedan ändras i HFD. Frågan är om detta har haft någon betydelse 
för den praxis som finns idag. 
 
En komplikation av spärregeln som även nämns i propositionen är vilken sanktion som ska 
utdömas skattetillägg, prövning av brott eller i vissa fall både och. Denna fråga kan komma 
																																																								
89 Prop. 2014/15:131 s. 75. 
90 Prop. 2014:15/131 s. 161. 
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att skapa en olikbehandling. Som exempel i propositionen anges två personer som driver och 
är anställda i ett företag och som i sina inkomstdeklarationer redovisar inkomster till alldeles 
för låga belopp. Bedömning av den oriktiga uppgiften kan dock komma att skilja sig genom 
att Skatteverket i det ena fallet väljer att ta ut skattetillägg och i det andra att gör en anmälan 
till åklagare för misstänkt skattebrott. Brottsutredningen som görs kan resultera i åtal men det 
är inte säkert och det är inte heller säkert att åtal medför en fällande dom. Personen som i 
ovanstående fall har misstänkts för brott kan därmed frias helt och bli utan sanktion medan 
den andra blir straffad genom skattetillägg. Detta innebär vidare att den som i mindre 
allvarligare fall blir påförd skattetillägg kan bli hårdare straffad än den som har fuskat i större 
omfattning och som inte får någon påföljd alls.91  
 
För att undvika denna konsekvens har domstolen kommit att införa en ändring av den 
särskilda åtalsprövningen i 13 § skattebrottslagen. Denna förändring innebär att det krävs att 
skatteundandragandet uppgår till minst två prisbasbelopp för att det ska finnas skäl för 
särskild åtalsprövning. En fråga som ändå uppstår är vad som händer i de fall beloppet 
överstiger två prisbasbelopp. Kommer gärningen att bedömas på samma sätt över hela 
Sverige? Med den erfarenhet jag har i praktisk handläggning av skatterättsfrågor kommer det 
inte att bli en likabedömning utan den kommer att variera från kontor till kontor.  
 
För att spärregleringen ska komma att fungera menar jag att vi måste låta viss tid förflyta så 
att det hinner skapas en praxis inom området. Sen anser jag att det behöver komma ut fler 
direktiv för dem som arbetar inom enheter som tar ut skattetillägg eller ska anmäla eventuella 
skattebrott. Om det inte kommer att finnas tydliga direktiv kommer dessa regler inte kunna 
följas och därmed uppfylls inte principen om allas likhet inför lagen.  
 
Gränssättningen för när åtal kan föreligga är inte enbart till för att tydliggöra i vilket fall 
skattetillägg respektive skattebrott ska tas ut utan är även till för att minska åklagarnas 
arbetsbelastning. I propositionen nämns att det nya förslaget kan medföra en längre 
handläggningstid då förfarandet kommer att behandlas delvis av Skatteverket men även av 
åklagare i de fall både skattetillägg och skattebrott aktualiseras. I och med gränssättningen 
menar regeringen att förslaget om justering av reglerna om särskild åtalsprövning i 
skattebrottslagen kommer att medföra att färre skattebrottsfrågor kommer att leda till åtgärder 
hos åklagaren.92  
 
Frågan är då om det kommer att öka antalet skattetillägg som tas ut av Skatteverket. Av det 
jag kan utläsa ser jag inte att skattetilläggen kommer att öka markant mot tidigare lagstiftning 
men att beloppen för skattetillägg kommer att öka genom att beloppsgränsen har höjts. 
 
Avslutningsvis kan man resonera om förändringarna kommer att leda till en tydlighet gällande 
i vilka fall det ska tas ut skattetillägg eller skattebrott. Den nya lagstiftningen och 
lagändringen avseende gränsen om två prisbasbelopp när det gäller den särskilda 
åtalsprövningen kommer sannolikt att underlätta bedömningarna. Den stora utmaningen i de 
kommande lagändringarna är kommunikation, samarbete och samordning mellan olika 
myndigheter. Om dessa får till en fungerande rutin för detta är jag ganska säker på att de 
förändringarna och den nya regleringen kommer att fungera, då de bristfälligheter som finns 
kommer att korrigeras fortlöpande genom samarbetet. Om de inte får till någon fungerande 
rutin tror jag dock att regleringarna kommer att vara mindre framgångsrika än vad som 
förutspåtts i tidigare utredningar.  
																																																								
91 Prop. 2014/15:131 s. 72.  
92 Prop. 2014/15:131 s. 75. 
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