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1.  INLEDNING  

 
1.1 Problembakgrund 

 

En grundläggande och viktig princip inom skatterättens område, som 

Skattemyndigheten (i fortsättningen benämnd SKM) har att beakta i sitt arbete med 

taxering är principen om likformighet, vilken är en av grundpelarna för en konsekvent 

inkomstbeskattning. Den kan förenklat ses som en allmän rättviseprincip och innebär 

att man skall sträva efter att likartade fall så långt som möjligt skall beskattas på ett 

likartat sätt.1 Att skattemyndigheter och förvaltningsdomstolar skall tillämpa 

likformighetsprincipen vid rättstillämpningen framgår av 1 kap. 9 § 

Regeringsformen.2 Där återfinns den grundläggande principen om likabehandling, 

som stadgar att: 

 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

 uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 

inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”  

 

Trots att likformighetsprincipen har en grundläggande karaktär inom skatterättens 

område, kan det dock i rättstillämpningen föreligga svårigheter att fullt ut tillämpa 

denna princip. Exempelvis kan undantag vara befogade av skattetekniska skäl t ex för 

att underlätta tillämpningen av bestämmelserna. Men så långt som det är möjligt skall 

naturligtvis principen efterlevas.  

 

Vad som mer specifikt avses med begreppet likformighet, annat än den 

grundläggande och generellt stadgade principen, finns inte preciserat som någon 

reglerad definition. Likformighet i sig kan ha olika betydelse och det finns en rad 

olika typer av likformighet som man kan tala om. I denna uppsats har jag för avsikt 

att aktualisera likformighet i följande aspekter: 

                                                 
1 Lodin Sven-Olof mfl , Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 , s. 36, Studentlitteratur, 
8:e upplagan, 2002. 
2 A a s. 37. 
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· Ett slags formell likformighet – i ett övergripande perspektiv, i den meningen att 

beskattningen skall vara likformigt och rättvist fördelad på samhällets medlemmar, 

enligt den uppfattning som företräds av en majoritet bland samhällsmedborgarna.3 

Förenklat uttryckt är syftet i beskattningen att lika fall skall behandlas lika i enlighet 

med ett slags allmän rättvisa. 

 

· Ett slags materiell likformighet – i den aspekten att skattereglerna skall vara 

utformade på ett sådant sätt att de leder till en likformig och rättvis beskattning, med 

andra ord skall alla i samma ekonomiska och sociala situation beskattas på samma 

sätt.4 Förenklat uttryckt skall inom beskattningen fall med likartade materiellt 

ekonomiska och sociala förutsättningar bedömas lika.  

 

· Likformighet i den mening att samma beslutsfattare fattar likadana beslut i likartade 

situationer – att konsekventa bedömningar föreligger. 

 

· Likformighet i den mening att olika beslutsfattare fattar likadana beslut i likartade 

situationer – att en konsekvent samsyn föreligger i bedömningarna, dels i likartade 

taxeringsärenden som är helt frikopplade från varandra, dels i taxeringsärenden som 

står i förhållande till varandra. Det sistnämnda avser situationer där t ex två 

skattskyldiga står i transaktionsförhållande till varandra genom exempelvis ett avtal. 

Därvid eftersträvas likformighet i den mening att olika beslutsfattare ser likartat på ett 

transaktionsförhållande – att en och samma skattskyldig medges avdrag, medan en 

och samma skattskyldig beskattas för en intäkt – att en s k reciprocitet5 föreligger i 

beskattningen. 

 

Jag skall i denna uppsats koncentrera mig främst på den sistnämnda punkten: att 

behandla likformighet i den aspekten av överensstämmande bedömningar olika 

handläggare och SKM emellan – samordnade bedömningar i ett led att åstadkomma 

en mer enhetlig rättstillämpning. Men som ett led i behandlingen av denna aspekt, 

                                                 
3 Rabe Gunnar, Det svenska skattesystemet, s. 42, Norstedts Juridik, 15:e upplagan, 2002.  
 Jfr Kellgren Jan, Skattenytt 5 2003, s. 339 not 59. 
4 A a s. 42. Jfr Kellgren Jan, Skattenytt 5 2003, s. 339 not 59. 
5 Principen om reciprocitet i beskattningen innebär att skattepliktiga intäkter för en skattskyldig i regel 
resulterar i avdragsgilla kostnader för en annan skattskyldig ( se bl a: Lodin Sven-Olof mfl , 
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 , s. 39, Studentlitteratur, 8:e upplagan, 2002.) 
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kommer även en del av de andra likformighetsaspekterna i viss mån att omnämnas. 

Huvudfokus i denna uppsats kommer således att vara likformighet i den aspekten att 

samordna bedömningar6 dels olika handläggare emellan, dels olika SKM emellan, för 

att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. 

 

Om olika handläggare7 gör olika bedömningar föreligger en risk för att en enhetlig 

tillämpning8 av skattereglerna, inkluderande konsekvent beskattning och likformighet 

i taxeringen, inte uppnås. Det kan resultera i att skattskyldiga kan försöka ”komma 

undan” och få förmånliga behandlingar på olika håll – det skulle kunna föreligga en 

risk för att skatt skulle kunna undandras eller att en skattskyldig felaktigt erhåller en 

fördel. Exempelvis kan två skattskyldiga, i ett fall där olika handläggare agerar mer 

oberoende utan samordning i bedömningarna, försöka få igenom fördelaktiga 

beskattningssituationer på var sitt håll. De kan t ex hävda en och samma fördelaktiga 

roll i ett transaktionsförhållande för att erhålla så mycket avdrag och så lite 

beskattning som möjligt. Utan företagande av grundligare kontroller och en 

samordnad bedömning olika handläggare emellan, skulle det kunna finnas en risk för 

att båda skattskyldiga får en fördelaktig beskattningssituation som egentligen bara en 

av dem var berättigad till. Dessa aspekter kommer att åskådliggöras tydligare i form 

av exempel-fall nedan i nästkommande avsnitt (se avsnitt 1.2). I sådana här fall finns 

även en risk för att reciprociteten i beskattningen, vilken innebär att skattepliktiga 

intäkter för en skattskyldig i regel resulterar i avdragsgilla kostnader för en annan 

skattskyldig, kan komma att försvagas, när det inte sker någon mer samordning i 

bedömningarna av olika handläggare. Slutligen föreligger risken för att 

                                                 
6 Härvid bör förtydligas att när jag vidare i uppsatsen talar om samordnad bedömning respektive om 
samsyn avses följande: Med samordnad bedömning avser jag samordning av de bedömningar som görs 
utifrån det beslutsunderlag som handläggarna på SKM kunnat erhålla och det är denna bedömning som 
resulterar i ett taxeringsbeslut. När jag talar om samsyn avser jag samordnade bedömningar i den 
bemärkelsen att det uppnås en samsyn olika handläggare på SKM emellan, genom företagandet av 
samordnade bedömningar. 
7 När jag vidare i framställningen talar ”handläggare” avses med benämningen handläggare på SKM i 
rollen som beslutsfattare – för att jämföra likformigheten i bedömningar olika handläggare samt olika 
SKM emellan. Eftersom huvudfokus i denna uppsats främst ligger på likformighet i bedömningar olika 
handläggare emellan, kommer det i första att vara det som avses med benämningen ”handläggare”, 
medan när det gäller likformighet i bedömningar av samma handläggare kommer det att behandlas 
specifikt. (Det kommer därvid att specifikt uttryckas när det är fråga om likformighet i samma 
handläggares bedömningar.). 
8 Härvid avser jag i den fortsatta framställningen, enhetlig rättstillämpning i bemärkelsen av en 
grundläggande karaktär för ett rättssäkert samhälle och ett övergripande mål, vari konsekvent 
beskattning och likformig taxering kan anses utgöra nödvändiga steg på vägen till målet. 
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skatteplanering och skatteflykt skapar bristande likformighet och medför orättvisor i 

skattebelastningen. 

 

Den fråga som uppkommer i samband med ovan angivna risker för negativa effekter i 

beskattningen, är hur SKM förfar för att undvika att situationer som dessa 

uppkommer. Denna uppsats kommer med anledning av detta att behandla 

säkerställandet av en likformig bedömning två handläggare emellan samt även 

säkerställandet av att samma handläggare företar likadana bedömningar i likartade 

fall - om förekomsten av samordnade bedömningar i taxeringsärenden. 

 

1.2 Ledande exempel-fall för den fortsatta framställningen 

 

De här tidigare nämnda riskerna för negativa effekter i beskattningen samt strävan 

efter en så enhetlig tillämpning av skattereglerna som möjligt, visar på behovet av 

samordnade bedömningar olika handläggare emellan. Behovet av samordnade 

bedömningar kan härvid sägas aktualiseras i en rad olika fall. För att underlätta för 

läsaren att se problemet som aktualiseras och behovet av samordnade bedömningar, 

kommer denna uppsats att ta upp två exempel som utgångspunkt för den fortsatta 

behandlingen om förekomsten av samordnade bedömningar.  

 

Fall 1: ”Leasing-fallet”  

Ett fall där en avvikelse sker i bedömning från handläggares sida i en samordnad 

deklarationssituation: 

 

Ett avtalsförhållande föreligger mellan två parter, vilka har sin hemvist på olika 

platser i Sverige. Förhållandet avser enligt parterna själva ett leasingförhållande, där 

A är leasegivare (LG) och B är leasetagare (LT), varmed parterna redovisar sitt 

transaktionsförhållande i respektive deklaration i enlighet med det. Den ena 

handläggaren på den ena SKM godtar den ena partens redovisade uppgift i 

deklarationen, vilket medför att LT får redovisa kostnaden successivt9 för tillgången. 

Den andra handläggaren på den andra SKM kanske inte godtar den andra partens 

                                                 
9 Lodin Sven-Olof mfl , Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 , s. 276, 
Studentlitteratur, 8:e upplagan, 2002. Med utgångspunkt av Redovisningsrådets rekommendation nr 6 
”Leasingavtal” p. 26. 
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uppgift, utan gör en mer ingående kontroll och utredning och kommer därvid fram till 

en annan bedömning. Denne anser att det inte är fråga om leasing utan en förtäckt 

försäljning i ett försök att kanske uppnå fördelar skattemässigt eller t o m i ett led att 

söka undandra skatt, eftersom LG genom att intäktsredovisa successivt10 samt få 

värdeminskningsavdrag11 får en fördel, eftersom han inte behöver betala lika mycket i 

skatt, som han vore tvungen att göra om han måste redovisa hela intäkten på en gång. 

Risken är härvid att en olikformighet i bedömningarna uppkommer genom att den 

första handläggaren bedömer det hela som ett leasing-förhållande, medan den andra 

handläggaren bedömer förhållandet som ett köp. 

 

Fallet skulle även kunna ha sådana omständigheter att LG hävdar att det är fråga om 

ett leasingförhållande, eftersom denne vill åstadkomma en successiv 

intäktsredovisning hos sig och erhålla värdeminskningsavdrag. LT skulle därvid 

motsatsvis kunna yrka på att det är en försäljning som kommit till stånd, för att söka 

få en mer förmånlig skattesituation för sig själv, eftersom en försäljning innebär att 

denne som köpare får dra av hela kostnaden för anskaffningsutgiften på en gång eller 

att denne erhåller värdeminskningsavdragen på tillgången12. Skulle de olika 

handläggarna göra olika bedömningar härvid i förhållande till de yrkanden som lagts 

fram och det inte sker någon slags samordning, är risken att båda parter kan erhålla 

förmånliga behandlingar på olika håll, vilka inte är överensstämmande och 

skatteundandragande torde ses som motiv hos den ena parten. ”Dubbla förmåner” är 

alltså en effekt som riskerar att uppkomma i samband med olikformiga bedömningar 

olika handläggare emellan. Men det kan även vara fallet att ”inga förmånliga 

behandlingar” erhålls för de skattskyldiga vid olikformiga bedömningar. Ett fall av 

”dubbla förmåner” kan uppkomma när t ex både ”LG”/”säljare” och ”LT”/”köpare” 

yrkar avdrag för samma sak. De olika handläggarna företar ingen samordning i sina 

bedömningar och båda skattskyldiga medges avdrag varmed dessa lyckas komma 

undan med dubbla förmånliga behandlingar. Ett fall där ”inga förmåner” erhålls kan 

uppkomma t ex när endast en av ”LG”/”säljare” eller ”LT”/”köpare” yrkar avdrag 

som den andra parten egentligen är berättigad till. De olika handläggarna företar 

                                                 
10 A a s. 276. Med utgångspunkt av Redovisningsrådets rekommendation nr 6 ”Leasingavtal” p. 43 ,44. 
11 Med utgångspunkt av Redovisningsrådets rekommendation nr 6 ”Leasingavtal” p. 44, 46. 
12 Lodin Sven-Olof mfl , Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 , s. 276, 
Studentlitteratur, 8:e upplagan, 2002.  
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ingen samordning i sina bedömningar och varken den skattskyldige som yrkat avdrag 

eller den skattskyldige som egentligen är berättigad till avdraget medges det. I båda 

dessa fall - ”dubbla förmåner” och ”inga förmåner” – uppstår en olikformighet i 

bedömningarna och reciprociteten i beskattningen riskerar att svikta. 

 

I ”leasing-fallet” har alltså sammanfattningsvis olika handläggare bedömt ett och 

samma transaktionsförhållande på olika sätt. Det ger upphov till en olikformighet i 

taxeringen och sviktande reciprocitet, eftersom det inte är en och samma skattskyldig 

som erhåller alternativt inte erhåller avdrag samt en och samma skattskyldig som 

beskattas för en intäkt. 

 

Fall II: ”Stipendie-fallet”  

Ett fall där en avvikelse sker i bedömning från handläggares sida i en situation där det 

är fråga om oberoende parter och eftersträvan av materiellt likformig taxering, för att 

åstadkomma en generellt konsekvent beskattning: 

 

Skattskyldig A tillhörande SKM i Abbetorp hävdar att denne erhållit en summa 

pengar i form av ett stipendium för forskning och att pengarna inte utgör betalning för 

ett arbete, utan är just ett stipendium och därmed skall undantas från beskattning. 

Handläggaren på SKM i Abbetorp finner vid sin bedömning att det är fråga om ett 

stipendium och medger skattefrihet för pengarna. Skattskyldig B tillhörande SKM i 

Bubbetorp hävdar också att denne erhållit ett stipendium och vill att pengarna skall 

undantas från beskattning. Omständigheterna i B: s fall förefaller likartade med dem i 

A: s fall, men handläggaren på SKM i Bubbetorp medger inte skattefrihet för 

stipendiepengar, utan anser vid sin bedömning att det är fråga om pengar som 

utbetalats som ersättning för arbete och därmed skall beskattas. 

 

I ”stipendie-fallet” har alltså sammanfattningsvis olika handläggare bedömt två 

likartade fall olika. Det leder till att två skattskyldiga med samma förutsättningar fått 

olika fördelar/nackdelar och detta är inte överensstämmande med principen om 

likformig taxering. 
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I båda fallen återspeglas behovet av samordnade bedömningar olika handläggare 

emellan, för att underlätta att åstadkomma en konsekvent beskattning och att en så 

enhetlig tillämpning av skattereglerna som möjligt erhålls. 

 

En samordnad bedömning13 i ”leasing-fallet” skulle kunna gå till på t ex följande sätt: 

en handläggare tar kontakt med handläggare på den andra SKM för att diskutera 

vilket beslutsunderlag som finns tillgängligt hos de båda och vilken bedömning 

respektive handläggare har gjort. Härigenom kan olikheter i beslutsunderlag och 

olikformighet i bedömningar lättare uppmärksammas och åtgärdas samtidigt som en 

samsyn åstadkoms de olika handläggarna emellan. 

 

En samordnad bedömning i ”stipendie-fallet” skulle kunna gå till på t ex följande sätt: 

en handläggare diskuterar med andra handläggare på samma SKM hur sådana här fall 

med stipendier normalt brukar bedömas där. Sedan kan handläggaren begära in 

uppgifter om fall med stipendier även utifrån (d v s även från handläggare på andra 

SKM). I det här fallet, där det är fråga om skattskyldiga som inte står i förhållande till 

varandra, förefaller det dock troligare av resursskäl och enkelhetsskäl att 

handläggaren främst söker en samsyn genom diskussion och uppgifter från andra 

handläggare på samma SKM samt eventuellt vägledande direktiv och bedömningar 

som kan tänkas finnas tillgängliga från t ex Riksskatteverket (RSV).  

 

Nationellt och internationellt perspektiv 

De båda exempel-fallen är här återgivna endast i ett nationellt perspektiv, men 

uppsatsen skall även i övergripande mån behandla samordnade bedömningar i ett 

internationellt perspektiv: 

Om vi utgår från leasingfallet och säger att en av parterna har sin hemvist i Sverige 

och den andra utomlands. De olika handläggarna på respektive lands SKM (eller 

motsvarande) bedömer enligt exemplet ovan ett och samma transaktionsförhållande 

olika.  

 

                                                 
13 Detta exempel på hur samordnad bedömning kan gå till, samt nedanstående exempel under 
stipendie-fallet, är just endast exemplifieringar i dessa fall och hur samordnade bedömningar kan gå till 
eller förekommer i ett mer generellt perspektiv kommer i större utsträckning att behandlas längre fram 
i uppsatsen i kapitlen om bedömningspraxis och analysen. 
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Sammanfattningsvis kommer, i enlighet med ovan angivna exempel-fall, denna 

uppsats att behandla säkerställandet av likformiga bedömningar olika handläggare 

emellan i taxeringsärenden och därvid särskilt behandla samordnade bedömningar14 

som ett medel för att åstadkomma likformighet. 

 

1.3  Problemformulering 

 

Denna uppsats handlar på ett övergripande plan om följande huvudfråga: 

Hur och i vilken grad säkerställs att en behandling avseende ett taxeringsärende 
• av en handläggare på en skattemyndighet, i motsvarande mån bedöms 

på likartat sätt av en annan handläggare på en annan eller på samma 
skattemyndighet? 

• av en handläggare på en skattemyndighet, bedöms på likartat sätt som 
liknande taxeringsärenden av samma handläggare? 

 
Sett främst ur ett nationellt, men även i viss mån ur ett internationellt perspektiv – 
inom Sverige och mellan länder. 
 

Huvudfrågan kommer att brytas ned i olika delfrågor för att enklare kunna besvaras, 

vilket resulterar i följande delfrågor: 

 

- Föreligger ett juridiskt krav på att ta kontakter mellan olika handläggare på olika 

SKM? 

Denna fråga skall söka skapa en bild av hur regleringen ser ut på området. 

 

- Finns det garantier för att samordning av bedömning mellan olika handläggare 

sker? 

Härmed avses att se över huruvida det finns något reglerat om samordnade 

bedömningar och hur det ser ut i bedömningspraxis gällande förekomsten av dessa - 

                                                 
14 Utgångspunkt för denna uppsats är att främst se fördelarna med samordnade bedömningar – att se 
samordnade bedömningar som ett medel för att uppnå likformighet i taxeringen. Det finns naturligtvis 
även i viss mån nackdelar med samordnade bedömningar, likväl som det finns fördelar. I denna 
uppsats kommer det främst att bli fördelarna som lyfts fram, medan nackdelar i form av t ex 
resursbrist, rimlighets- och finansieringsaspekter kommer att behandlas i mindre mån. Att fördelar 
främst lyfts fram beror på dess samhörighet med åstadkommandet av likformig taxering, vilket är 
huvudfokus i denna framställning. Fördelen med samordnade bedömningar är först och främst att en 
likformig taxering kan åstadkommas, men indirekt kan andra fördelar uppnås: en mer konsekvent 
beskattning och enhetlig rättstillämpning, ökad rättssäkerhet samt att skattebrott och skatteflykt 
motverkas i större utsträckning.  
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huruvida det finns krav på samordnade bedömningar skall förekomma och hur det i så 

fall efterlevs - ett slags frivillighet eller skyldighet gällande förekomsten av 

samordnade bedömningar. 

 

- I vilken mån måste en handläggare korrigera sitt beslut/sin bedömning? 

I och med denna fråga skall möjligheterna till ändring av taxeringsbeslut rent allmänt 

behandlas samt även mer specifikt: möjligheterna till korrigering till följd två 

avvikande bedömningar av olika handläggare dels under pågående utredning av ett 

taxeringsärende, dels i form av i efterhand upptäckta olikheter. Härvid skall även 

diskuteras vilket beslut/vilken bedömning som ges företräde, i fall där två avvikande 

bedömningar företagits av handläggare samt vilken handläggare som bestämmer när 

man i sådana här fall inte kommer överens. 

 

- Om bedömningen skiljer sig åt och ett taxeringsbeslut för en skattskyldig ändras, 

kan det då ske rättelse av kompenserande slag, med beaktande av att en part kan 

erhålla negativa konsekvenser av ett korrigerat beslut – påföljder och effekter 

generellt sett? 

Denna fråga skall belysa konsekvenser av ändrade taxeringsbeslut i allmänhet. 

 

- Kan skattskyldiga ”komma undan” och få förmånliga behandlingar var och en på 

sitt håll?  

Härmed avses att se över aspekten att skattskyldiga kan lyckas undandra skatt till 

följd av att en avvikelse i bedömning av ett taxeringsärende sker (alltså att 

samordning mellan olika handläggare inte sker). Som ett led i denna aspekt kommer i 

viss mån skatteflykt, skattebrott och sanktioner att behandlas. 

 

1.4 Syfte 

 

1.4.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur lagstiftning och bedömningspraxis hos 

skattemyndigheten ser ut, avseende säkerställande av likformig taxering och därvid 

särskilt belysa förekomsten av samordnade bedömningar mellan olika beslutsfattare. 
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1.4.2 Målgrupp 

 

Syftet med denna uppsats är bl a att personer med grundläggande juridiska kunskaper, 

men som saknar specifika kunskaper i skatterätt, utan svårighet skall kunna ta del av 

framställningen. 

 

1.5 Metod 

 

Min ansats är att i uppsatsen att använda mig av en deskriptiv och en normativ metod, 

när jag först redogör för lagstiftning och doktrin, för att sedan utreda 

bedömningspraxis genom företagna undersökningar och analysera förhållandena. 

Härvid kommer efter ett klarläggande och en analys av rättsläget och bedömnings-

praxis, ett resonemang över hur rättstillämpningen borde utvecklas, att företas.  

 

Under arbetets gång har jag funnit att ämnet i allt väsentligt inte varit föremål för 

diskussion i doktrin och praxis, varvid ett utförligt klarläggande av gällande rättsläge 

och bedömningspraxis är behövligt och därmed kommer att ges stort utrymme i 

framställningen. 

 

Inledningsvis avser jag att inta något av en redogörande roll genom att se över 

lagstiftning och doktrin, för att sedan inta en mer undersökande och utredande roll när 

jag företar undersökningar av hur bedömningspraxis ser ut i praktiken. När jag skall 

se över taxeringslagstiftningen kommer det även att inkludera förarbeten och 

handledningar från RSV, med utgångspunkt av att se till ändamålet och motiven. Vad 

det gäller undersökningarna kommer de att bestå av intervjuer och diskussioner med 

några olika SKM. Intervjuerna kommer att företas med likformigt 

förfrågningsunderlag, för att på så sätt söka få fram en bild av bedömningspraxis. 

Efter återgivande av bedömningspraxis, skall jag söka skapa en jämförande bild 

mellan lagstiftning och bedömningspraxis samt analysera det förhållandet. Vid 

analysen och jämförelsen av förhållandena kommer ett resonemang om hur 

utvecklingen av rättstillämpning bör ske, att företas. I arbete med bedömningar och 
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analyser i denna uppsats kommer stor del att grunda sig på mina uppfattningar om att 

se till skattereglernas funktion som en helhet för samhället – ett fungerande 

skattesystem, med hänsyn till ändamålen, rimligheten och moraliska aspekter som 

rättvisa och rättsäkerhet. 

 

1.6 Disposition 

 

Inledningsvis kommer jag i uppsatsen att gå in och redogöra för taxerings-

lagstiftningen, för att söka skapa en bakgrund för läsaren till taxeringsförfarandet. 

Härvid kommer SKM: s rättigheter och skyldigheter som förvaltningsmyndighet samt 

de rättigheter och skyldigheter för skattskyldiga respektive handläggare på SKM, som 

är av vikt för bedömningar i taxeringsärenden, att behandlas. Sedan kommer en 

redogörelse för taxeringsbesluts beständighet och ändringsmöjligheter att företas. 

Därefter skall påföljder och effekter i taxeringsärenden samt skatteflykt och 

skattebrott i taxering behandlas. Allt detta i syfte att skapa en grundläggande bild om 

vad taxeringslagstiftningen säger på området om likformig taxering och samordnande 

bedömningar.  

 

Efter ett klarläggande av rättsläget på nationell nivå, avser jag i mindre mån att 

redogöra för vad som sägs om likformig taxering och samordnade bedömningar på 

det internationella planet, med utgångspunkt av OECD: s modellavtal samt EG-

direktiv 77/799/EEG. 

 

När jag härvid klarlagt rättsläget följer sedan en utredande redogörelse för hur det 

förhåller sig i praktiken hos SKM enligt av mig företagna undersökningar gällande 

olika SKM: s förfarandesätt – ett återgivande och sammanställande av 

bedömningspraxis. Därefter har jag för avsikt att försöka skapa en jämförande bild 

mellan lagstiftningen och bedömningspraxis och därvid analysera förhållandet 

inkluderande bl a en diskussion kring rättvisa, likformighet och rättsäkerhet. 

Avslutningsvis kommer jag med anledning av den jämförande bilden att beakta 

aspekten huruvida förhållandena borde se annorlunda ut, en diskussion om behov av 

eventuell utveckling och förändring – ett resonemang gällande hur rättstillämpningen 

borde utvecklas. 
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1.7 Avgränsningar 

 

När jag i uppsatsen avser att behandla lagstiftningen på området, kommer jag främst 

att inrikta mig på Taxeringslagen (1990:324), Lag (2001:1227) om självdeklarationer 

och kontrolluppgifter, Lag (1995:575) mot skatteflykt, Skattebrottslagen (1971:69) 

och Förvaltningslagen (1986:223) samt eventuella andra stadganden som aktualiseras 

i samband med dessa lagar. Vid närmare syn på dessa aspekter kommer jag även att ta 

hjälp av propositioner och handledningar från RSV, för att söka vägledning i motiven 

och ändamålen.  

 

Vad det gäller korrigeringsmöjligheterna av taxeringsbeslut kommer endast 

alternativen15 att behandlas, medan själva förvaltningsprocessen inte kommer att 

behandlas. När jag i uppsatsen behandlar SKM: s kontroll- och 

utredningsbefogenheter kommer inte begreppet genomsyn att behandlas, till följd av 

begreppets omfattande komplexitet. Frågor om bevisning i taxeringsärenden kommer 

inte att behandlas i uppsatsen. 

 

När det gäller den internationella aspekten kommer denna inte att ges lika stort 

utrymme i framställningen som den nationella aspekten, utan kommer endast att 

behandlas i mindre mån. Härvid kommer utgångspunkten att begränsas till en generell 

översikt av internationella regleringar som OECD: s modellavtal och EG-direktiv 

77/799/EEG samt även hur det är med samordning när enbart interna regler föreligger 

mellan olika länder.  

 

Detta kommer att utgöra utgångspunkten när jag ser över hur det förhåller sig med 

likformig taxering och samordnade bedömningar i teorin, för att sedan kunna utreda 

det motsvarande förhållandet i bedömningspraxis och analysera dessa i förhållande 

till varandra i form en jämförelse. 

                                                 
15 De möjligheter som finns att företa korrigering av taxeringsbeslut består av; omprövning, 
eftertaxering, följdändring och överklagande. Se vidare om dessa i kapitel 6. 
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2 TAXERINGSFÖRFARANDET - BESLUTSUNDERLAGET 

 

2.1 Inledning  

 

Inledningsvis avser jag att redogöra för viktiga delar i taxeringsförfarandet som har 

betydelse för bedömningar i taxeringsärenden; uppgiftsskyldighet, deklarations-

skyldighet, kontrollskyldighet och kontroll- och utredningsbefogenhet. Dessa 

skyldigheter och befogenheter kommer att aktualiseras i uppsatsen för att söka skapa 

en introducerande bild av förhållandet mellan skattskyldig, handläggare och SKM 

under den grundläggande fasen i ett taxeringsärende, i vilket samsyn utgör en viktig 

beståndsdel för att åstadkomma korrekta bedömningar. Sedan följer viktiga aspekter 

gällande ett taxeringsbesluts bestånd och de möjligheter som finns för ändring av ett 

taxeringsbeslut i enlighet med taxeringslagstiftningen samt förvaltningslagstiftningen. 

Härvid kommer delfrågorna om korrigering av beslut att behandlas. Avslutningsvis 

kommer konsekvenserna av taxeringsbeslut att behandlas i form av påföljder och 

effekter i taxeringsärenden samt regleringar om skatteflykt och skattebrott i taxering. 

I dessa avsnitt kommer delfrågorna om rättelse av kompenserande slag och 

skatteundandragande bl a att diskuteras. Alla de första kapitlen om 

taxeringsförfarandet har till syfte att skapa en grundläggande bild om vad 

taxeringslagstiftningen säger på området om likformig taxering och samordnade 

bedömningar.  

 

2.2 Förutsättningar för bedömning i ett taxeringsärende 

 

När det gäller beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen är avsikten att beslut 

skall vara materiellt riktiga. Härmed menas att beslutet skall vara såväl från saklig 

som från rättslig synpunkt det rätta beslutet och för att man skall kunna lyckas att 

träffa rätt krävs att man har full kännedom om alla omständigheter av betydelse, att 

uppmärksamheten och förståelsen inte sviker, att man tolkar och tillämpar 

lagbestämmelser rätt och gör omdömesgilla bedömningar och avvägningar. 16 

Vanligtvis föreligger inte alltid alla dessa förutsättningar. Exempelvis föreligger ofta 

                                                 
16 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 90, Publica, 1991. 
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inte full kännedom om alla omständigheter och förhållanden som är av vikt för en 

korrekt bedömning. 

 

Det kan förefalla svårt att ultimata förutsättningar för en korrekt bedömning alltid 

föreligger. Risken är stor att beslut som tas under sådana omständigheter förmodligen 

kommer att bli föremål för omprövning, vilket kan tänkas vara väldigt 

resurskrävande. Dessutom finns risken att beslutet blir felaktigt på ett sådant sätt att 

skattskyldiga lyckas undkomma med felaktigt förmånliga behandlingar eller lyckas 

att undandra skatt från det allmänna. Detta påvisar behovet av samordnade 

bedömningar. Samordnade bedömningar behövs, dels som ett led i att erhålla bästa 

möjliga förutsättningar för en korrekt bedömning i form av att olika handläggare 

genom samordnade bedömningar får del av varandras material som finns tillgängligt i 

ett specifikt ärende och därvid kan avvikelser eller misstänkta oriktigheter lättare 

upptäckas, dels kan själva tolkningen av materialet utmynna i ett mer korrekt beslut 

när olika handläggare samordnar sina bedömningar och därmed åstadkoms en större 

enhetlighet i rättstillämpningen.  

 

Bedömningsfel17 i form av avvikande och icke likformiga bedömningar, kan alltså 

uppstå när förutsättningarna för bedömningen inte är de ultimata till följd av t ex 

felaktiga uppgifter. Bedömningsfel kan bl a ha sin grund i att information kanske inte 

varit tillgänglig om alla fakta och omständigheter av betydelse för en riktig 

bedömning och felaktiga antaganden har därför gjorts om sakläget.18 Sakläget kan 

dock också ha varit fullständigt upplyst men blivit missförstått eller missuppfattat p g 

a att beslutsfattaren stått främmande inför problematiken.19 Det är således inte fråga 

om några felskrivningar, felräkningar eller dylikt. Samordnade bedömningar skulle 

minska risken för bedömningsfel avsevärt. Genom att samordna sitt 

bedömningsarbete kan olika handläggare öka chansen att de mest ultimata 

förutsättningarna för en korrekt bedömning föreligger och därigenom öka chansen att 

åstadkomma likformighet och enhetlighet i bedömning av taxeringsärenden samtidigt 

                                                 
17 A a s. 91. 
18 A a s. 91. 
19 A a s. 91. 
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som chanserna ökar för att försök till skatteundandragande och dylikt upptäcks. 

Genom detta kommer en mer enhetlig rättstillämpning att uppnås.  

 

2.3 Beslutsunderlag – en förutsättning för bedömning 

 

En grundläggande förutsättning för att handläggare skall kunna företa en korrekt 

bedömning i ett taxeringsärende, är att denne erhåller tillräckligt med underlag. 

Underlaget består av uppgifter som bl a den skattskyldige och andra bistår med. Det 

är detta underlag som blir utgångspunkten för bedömningen, som leder till ett 

taxeringsbeslut och hur korrekt denna bedömning blir beror på riktigheten i de 

uppgifter som lämnas till föremål för underlag. 

 

2.3.1 Deklarationsskyldighet och uppgiftsskyldighet  

 

Inkomstbeskattningen bygger enligt förarbetena20 på att både skattskyldiga och andra 

lämnar uppgifter om uppburna inkomster och avdragsgilla omkostnader. Härvid har 

självdeklarationen sedan länge en central betydelse som det främsta underlaget för de 

taxeringsbeslut som SKM fattar. 

 

I sitt arbete med kontroll av deklarationer har SKM, förutom de uppgifter som lämnas 

av den skattskyldige i självdeklarationen, kontrolluppgifter som lämnas av andra än 

den skattskyldige, för dennes taxering, till hjälp. Bestämmelser om de uppgifter som 

deklarationen skall innehålla samt uppgiftsskyldighet återfinns lag (2001:1227) om 

självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK).  

 

Uppgifter som underlag för egen taxering skall alltså lämnas av den skattskyldige 

själv i form av självdeklaration, vilket återspeglas i LSK 2 kap. Uppgifter som 

underlag för annans taxering skall lämnas i form av kontrolluppgift i enlighet med 3 

kap LSK. Man kan härmed tala om en deklarationsskyldighet och en 

uppgiftsskyldighet.  

 

                                                 
20 Prop. 1987/88:65 s.14. 



 22

Eftersom deklarationen avlämnas under straffansvar (”på heder och samvete”) får det 

ses som att skattskyldiga är skyldiga att lämna korrekta och fullständiga uppgifter och 

för den som bryter mot uppgiftsskyldigheten finns sanktioner som t ex skattetillägg 

och förseningsavgift samt straffpåföljder vid skattebrott (se nedan under kapitel 7).21 I 

och med detta föreligger en presumtion för att uppgifterna som lämnas är korrekta 

och skall kunna ligga till grund för en korrekt taxering.  

 

2.4  Slutsats 

 

Korrekta uppgifter som beslutsunderlag är naturligtvis en av förutsättningarna för att 

en riktig bedömning i ett taxeringsärende skall kunna göras. Med presumtionen om 

korrekt avlämnade uppgifter som utgångspunkt, får det generellt sett antas att de 

upplysningar SKM erhåller är tillförlitliga. Men dock förekommer det att inkomna 

uppgifter inte alltid är korrekta av olika anledningar, varvid det finns ett behov av att 

SKM granskar uppgifterna genom att företa kontroller. Deklarationerna blir generellt 

sett främst föremål för grundläggande kontroller av uppgifterna och utsätts inte i så 

stor utsträckning för några fördjupade kontroller, vilket kommer att behandlas 

närmare nedan (se närmare 3.2.1). För att kunna eftersträva likformig taxering måste 

korrekta bedömningar kunna göras med tillförlitligt uppgiftsunderlag som 

utgångspunkt. I ”leasing-fallet” kan vikten av korrekta uppgifter som underlag för 

bedömning inte nog understrykas. Konsekvensen av felaktiga uppgifter och av att det 

inte sker någon samordning mellan olika handläggare i bedömningarna, är att parterna 

riskerar att komma undan och få förmånliga behandlingar på var sitt håll. Det innebär 

att åtminstone en part kommer undan med att lyckas dra undan skatt från det 

allmänna – en risk för skattbrott. Det kan naturligtvis även vara fallet skattskyldiga 

kan ha olikartade synsätt. Det är inte givet att skattskyldiga i en affär, i deklarationen 

yrkar på ett reciprokt sätt. I ”stipendie-fallet” föreligger korrekta uppgifter för 

bedömningen, men här äventyras likformigheten i taxeringen av att olika handläggare 

inte har en samordnad syn. Här påvisas behovet av samordnade bedömningar inte 

enbart i fall av försök till skatteundandragande, utan även i helt ”ärliga fall” där 

korrekta uppgifter lämnats och inga brottsliga intentioner föreligger, beroende på 

brister i samsynen olika handläggare och SKM emellan. 
                                                 

21 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 33, Publica, 1991. 
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3 TAXERINGSFÖRFARANDET - FÖRVALTNINGSUPPGIFTEN 

 

3.1 Inledning 

 

Som tidigare sagts är SKM: s möjlighet till kontroll av skattskyldigas uppgifter av 

stor vikt för att kunna erhålla korrekta uppgifter till ledning för avgörande av ett 

taxeringsärende och därvid söka eftersträva en likformighet i taxeringen. SKM är en 

förvaltningsmyndighet och omfattas därmed av förvaltningslagen. Här kommer 

viktiga delar i SKM: s arbetsuppgifter som förvaltningsmyndighet att tas upp. 

Inledningsvis kommer SKM: s roll som kontroll- och beslutsorgan att behandlas, 

varefter det kommer att redogöras för den principiellt viktiga samverkansskyldigheten 

mellan förvaltningsmyndigheter och slutligen kommer den skyldighet som 

förvaltningsmyndigheten har att kommunicera med enskilda i ärenden om 

myndighetsutövning att behandlas. 

 

3.2 Förvaltningsuppgiften 

 
3.2.1 Kontroll och service 

 
Inom skatteförvaltningens verksamhet ingår, förutom själva myndighetsutövningen i 

form av taxeringsbeslut, bl a kontroll och service. När det gäller kontrollområdet kan 

det sägas ha två syften. Det ena är att undersöka om beskattningen fungerar på avsett 

vis och det andra är att bidra till ökad lojalitet mot skattesystemets regler, vilket 

innebär att en preventiv effekt eftersträvas.22 Motivet till förvaltningsuppgiften 

kontroll är inte enbart att söka undanhållna skattepliktiga inkomster, utan den skall 

även utövas i den enskildes intresse till att förhindra övertaxering.23 Uppgiften 

kontroll kan delas upp i olika former av tillvägagångssätt för att åstadkomma kontroll. 

Rimligtvis finns det inte resurser att ingående granska och jämföra varje 

självdeklaration, utan eftersom självdeklarationen är den viktigaste 

informationskällan för taxering blir utgångspunkten att de blir föremål för vissa 

minimikontroller – ett slags grundkontroller s a s, i form av ADB-kontroller av 

                                                 
22 A a s. 17. 
23 A a s. 17. 



 24

deklarerade uppgifter mot kontrolluppgifter m m.24 Det blir således endast ett fåtal 

deklarationer som utsätts för mer långtgående kontroller. En utökad kontroll sker 

oftast hos företag, vilka främst väljs ut i förhållande till storleken på skatt och avgift 

som företaget skall erlägga samt i förhållande till sannolikheten för fel. Genom att 

lägga ut merparten av grundkontrollen på ett maskinellt plan i form av ADB-

kontroller, kan SKM söka att förflytta resurser till mer fördjupade kontroller i form av 

t ex taxeringsrevision hos företag, där det är större sannolikhet att finna felaktigheter. 

Taxeringskontrollen sker alltså främst genom deklarationsgranskning. Skulle det vid 

grundkontrollen upptäckas någon felaktighet, sker en vidare kontroll än den 

rutinmässiga granskningen. Om det därvid visar sig finnas än mer oklarheter sker 

ytterligare kontroller och det kan slutligen utmynna i en utredning (se närmare om 

utredning under kapitel 4). 

 

När det gäller området service som förvaltningsuppgift, bör det nämnas att 

skattesystemet är uppbyggt på tanken om medverkan från medborgarna. Det skall 

förekomma ett slags dialog mellan SKM och medborgarna – en grundförutsättning 

för att skattesystemet skall fungera är ett ömsesidigt förtroende som underbyggs av 

information, stöd och annan service för att stimulera och underlätta förhållandet 

mellan parterna. Genom ett bra förhållande mellan myndigheten och de enskilda, kan 

ett förtroende i viss mån bidra till mer respekt för förvaltning och ge en viss preventiv 

effekt, vad gäller t ex försök till skatteundandragande. 

 

Inom kontrollverksamheten kan även SKM bedriva viss spaning och efterforskning 

som ett led i att företa kontroll.25 SKM kan t ex vända sig till den skattskyldige, annan 

uppgiftsskyldig samt andra myndigheter med förfrågningar för att se över huruvida 

vissa kontrolluppgifter är överensstämmande med deklarationen.  

 

3.2.2 Mål och syfte 

 

I föregångaren till taxeringslagen fanns det uttryckligen angivet att 

skatteförvaltningen har att bevaka det allmännas rätt i skattefrågor och verka för att 

taxeringarna blir likformiga och rättvisa. I dessa uppgifter ingick att uppmärksamma 
                                                 

24 A a s. 18. 
25 A a s. 19. 
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ojämnheter i tillämpningen av skatte- och taxeringsbestämmelser samt att leda och 

ansvara för deklarationsgranskningen och annan kontroll av taxeringen. Dessa 

uppgifter påtalades starkt under mottot ”Rätt skatt på rätt sätt”26 som det övergripande 

målet för skatteförvaltningens verksamhet, vilket uppkom i RVS: s rapport 1989.27 

Dessa uppgifter får mer än väl anses ge ett utomordentligt uttryck för SKM: s 

arbetsuppgifter och de mål som man arbetar gentemot i taxeringen – likformig och 

rättvis taxering i ett led att uppnå en enhetlig rättstillämpning. 

 

3.2.3 Beslutsfattande 

 

Vem står för beslutsfattandet i taxeringsärenden?  

Beslut i ett taxeringsärende fattas av den SKM som är behörig att fatta beslut.28 Med 

behörig avses den SKM, där den skattskyldige har sin hemortskommun för fysisk 

person eller för juridisk person; den SKM där huvudkontoret eller sätet är placerat.29 

Det är alltså SKM som fattar beslut i taxeringsärenden. Beslut i varje taxeringsärende 

tas i regel av enskild tjänsteman på själva skattekontoren. När det gäller viktigare 

beslut kan de dock fattas av sektionschefen eller skattekontorets chef. Det finns även 

vissa beslut som skall fattas av Skattenämnden och inte av SKM (se närmare under 

avsnitt 5.3.1). 

 

Huvudprincipen är att endast en SKM är behörig att besluta om taxering avseende en 

skattskyldig.30 Det finns dock en möjlighet att i viss mån frångå detta, genom 

överflyttning av ärenden och uppgifter mellan olika SKM. En SKM får uppdra åt en 

annan SKM att fatta beslut i ett ärende eller i en grupp av ärenden och RSV får även 

besluta att uppgifter som ska fullgöras av en SKM i stället skall fullgöras av en annan 

SKM.31 En förutsättning för att överflyttning av ärende skall få ske är att den andra 

SKM går med på det och att det inte medför avsevärda besvär för den skattskyldige 
                                                 

26 ”Rätt skatt på rätt sätt” ses som det övergripande målet för skatteförvaltningen. Med det uttrycket 
avses att de skattskyldiga skall betala skatt på det sätt och i den omfattning som riksdag och regering 
har beslutat om – rätt skatt, samt att förvaltningen skall arbeta på ett sätt som präglas av rättssäkerhet 
och serviceanda – rätt sätt. Med hänvisning till Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande 
och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, s. 16, Publica, 1991. 
27 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 16, Publica, 1991. 
28 Taxeringslagen 2:2. 
29 Skattebetalningslagen 2:1-2. 
30 Taxeringslagen 2:2. 
31 Skattebetalningslagen 2:5. 
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beslutet rör.32 Härmed finns alltså en möjlighet att överföra beslutsbehörigheten i 

taxeringsärenden mellan olika SKM. 

 

3.2.4 Slutsats 

 

Eftersom det i regel ytterst är den enskilde tjänstemannen som fattar beslut i ett 

taxeringsärende, kan betydelsen av samordnade bedömningar ges än större vikt. 

Risken är att ju fler handläggare som gör bedömningar och fattar beslut i 

taxeringsärenden, desto större är risken att bedömningarna avviker från varandra om 

det inte sker samordning i bedömningarna av något slag. Detta problem kan bl a 

aktualiseras genom ett exempel: En skattskyldig företar en förfrågan till en 

handläggare på SKM hur han bör förfara i en viss situation innan han genomför den. 

Det kan t ex handla om huruvida en transaktion skall betecknas som ett köp eller 

leasing (som i ”leasing-fallet”). Den skattskyldige följer sedan handläggarens råd. 

Dock så är dessa råd ej bindande33, vilket gör det hela vanskligt. Vid taxeringen 

ändrar sedan en annan handläggare eller kanske samma handläggare sin mening och 

begär eftertaxering och skattetillägg. (se närmare avsnitt 6.2.1.1 och 7.3) 

 

Härvid påvisas ytterligare behovet av samordnade bedömningar olika handläggare 

emellan eller t o m behovet av samsyn så att även en och samma handläggare är 

konsekvent i sina bedömningar. För att som skattskyldig erhålla ett råd av mer 

bindande slag finns förhandsbeskedsinstitutet.34 

 

Genom att företa ett slags samordning av bedömningar olika handläggare emellan, 

torde den eftersträvade likformigheten i taxeringen lättare kunna tillgodoses och den 

preventiva effekten gentemot fall av skatteundandraganden torde få större effekt, 

eftersom sådana fall lättare kan upptäckas och åtgärdas. Dessutom skulle det 

grundläggande målet med en enhetlig tillämpning av skattereglerna få större 

                                                 
32 Skattebetalningslagen 2:5. 
33 Huruvida skadeståndsansvar kan akutaliseras här kommer inte att behandlas, utan här konstateras 
endast att råd ej är bindande. 
34 Det finns möjlighet för en skattskyldig att söka förhandsbesked i skattefrågor enligt lag (1998:189) 
om förhandsbesked i skattefrågor. Denna reglering är till för att öka förutsebarheten för en skattskyldig 
som överväger att genomföra transaktioner med oklara skattekonsekvenser. Förhandbeskedsinstitutet 
kommer inte att vidare behandlas i denna framställning. 
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genomslagskraft. Visserligen kan det vara fallet att nuvarande resurser ej räcker till. 

Om man finansierar nya resurser uppstår inga egentliga problem annat än att skramla 

ihop själva finansieringen, vilket kan förefalla svårt. Det kan tyckas att om man skall 

dela redan befintliga resurser på än större antal uppgifter, så kommer det att gå ut 

över kvaliteten. Men om man istället omfördelar resurserna genom att ta från 

områden där arbetsbelastningen är liten och överför dessa till områden där 

arbetsbelastningen är stor, åstadkommer man en effektivisering. 

 

När det gäller ”leasing-fallet” kan genom en samordning av handläggares resurser 

eller uppgifter i ärendet vid en kontroll av de felaktigheter som finns och det 

förmodade försöket till skatteundandragande lättare upptäckas och motverkas. Genom 

att samordning ger ett bättre underlag för kontroll kan skatteplanering och skatteflykt 

lättare uppmärksammas och motverkas samtidigt som reciprociteten i beskattningen 

återställs och likformigheten uppnås, varmed en mer enhetlig rättstillämpning 

åstadkoms. I ”stipendie-fallet” skulle en samordning innebära att en bättre samsyn 

olika handläggare emellan uppnås, vilket skulle resultera i en mer likformig och 

rättvis bedömning av de båda fallen vid en kontroll och risken för övertaxering 

minskar betydligt. Fallen förefaller likartade och skall därmed bedömas lika – 

likformighet och rättvisa uppnås då vid taxeringen. 

 

3.3 Handläggning 

 
3.2.1 Samverkan mellan förvaltningsmyndigheter 
 

Allmänna regler för förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden återfinns i 

Förvaltningslagen (1986:223) (FL) och de är tillämpliga för alla 

förvaltningsmyndigheter i deras arbete, såvida inte det finns någon speciallagstiftning 

som avviker från FL: s bestämmelser, eftersom de då får företräde i enlighet med lex 

specialis. TL innehåller inte några avvikande bestämmelser från FL och därmed sätts 

inte några bestämmelser i FL ur spel.  
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Det återfinns i FL inledningsvis bestämmelser om generella krav på handläggningen 

av ärenden 35: 

   - varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, 

- vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta 

upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs, 

   -   myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. 

   -  även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att   

      göra. 

 

Det första kravet kan sägas vara ganska överensstämmande med de tidigare 

riktlinjerna i samband med TL: s tillkomst om ”Rätt skatt på rätt sätt” som motto för 

skatteförvaltningen. Det andra kravet ses ett komplement till SKM: s möjlighet att 

inhämta upplysningar direkt från den skattskyldige. Det sista kravet kan ses som ett 

led i myndighetens serviceskyldighet. 

 
FL 6 § innehåller en bestämmelse om samverkan mellan myndigheter. Där stadgas att 

varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten. 

 

3.3.2 Slutsats 

 

Sett till dessa grundläggande krav på handläggning av ett förvaltningsärende att 

utöver den skyldighet att inlämna uppgifter som den skattskyldige och andra har, kan 

även myndigheten själv inhämta vissa uppgifter i taxeringsärendet som finns hos 

andra myndigheter. Den mer specifika bestämmelsen om samverkan mellan 

myndigheter gäller förvaltningsmyndigheter generellt sett, men det torde därvid inte 

finnas någon inskränkning i inbördes samverkan mellan förvaltningsmyndigheter 

inom samma område. Där borde samverkan snarare ses som mer självklart, inte minst 

i att olika SKM skall kunna ge uppgifter till andra förvaltningsmyndigheter krävs det 

att de inom sig har en samordnad syn för att kunna bistå andra 

förvaltningsmyndigheter med korrekta uppgifter. 

                                                 
35 Förvaltningslagen 7 §. 
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Enligt FL föreligger alltså enligt 6 § en skyldighet för olika förvaltningsmyndigheter 

att hjälpa varandra. Dock framgår det inte hur denna skyldighet skall aktualiseras. Det 

troligaste är härvid att skyldigheten främst aktualiseras vid en förfrågan från en 

förvaltningsmyndighet till en annan. 

 

I enlighet med samverkansskyldigheten och officialprincipen36 har en SKM 

skyldighet att se till att ett ärende blir tillräckligt utrett och innehar en skyldighet att 

hjälpa andra förvaltningsmyndigheter. Om man ser på dessa i förhållande till varandra 

och i samband med uppgiftsskyldighet, kontrollbefogenhet och utredningsbefogenhet, 

skulle man kunna utläsa en skyldighet för olika SKM, som förvaltningsmyndigheter, 

att samarbeta. Dock kan denna samverkansskyldighet anses bygga i viss mån på 

frivillighet om man ser till att samverkansskyldigheten ej stadgar när den skall 

aktualiseras – per automatik eller efter förfrågan från förvaltningsmyndighet. Det 

troligaste verkar vara att skyldigheten uppfylls genom förfrågningar – det skulle 

härvid kunna talas om en frivillighet i att aktualisera skyldigheten. Men om man 

sätter detta i samband med officialprincipen, som innebär en skyldighet för SKM att 

se till att ett ärende blir tillräckligt utrett, får denna skyldighet anses sätta en press på 

SKM att utnyttja samverkansskyldigheten. Detta borde innebära en inte lika stor 

frivillighet i att aktualisera samverkansskyldigheten som ett led i att fullgöra 

utredningsskyldigheten som föreligger enligt officialprincipen. 

 

Samverkansskyldigheten får nog även ses i förhållande till en rimlighetsaspekt. Det 

finns ingen egentlig direkt stadgad skyldighet att aktualisera samverkansskyldigheten. 

Med hänsyn till en viss rimlighetsaspekt torde SKM ej kunna ha resurser till att 

ständigt aktualisera denna skyldighet, utan denna får snarare anses behöva 

aktualiseras när grundläggande kontroller givit upphov till misstanke om felaktigheter 

i uppgifterna i ett taxeringsärende och därvid behovet av samverkan för kontroll och 

granskning av uppgifter m m framträder. 

 

 

                                                 
36 Den s k officialprincipen återfinns i 3 kap. 1§ TL, där det stadgas att det åligger SKM att tillse att 
ärendena blir tillräckligt utredda. 
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3.3.3 Formlöst uppgiftslämnande 

 

En part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild, får lämna 

uppgifter muntligen i ett ärende, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga 

gång.37 Härmed kan innefattas fall där det är vanligt att SKM mottar uppgifter från 

parter via telefon eller via personliga besök hos handläggare. Uppgifter som en 

myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för 

utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser 

myndighetsutövning mot någon enskild.38 Med detta kan avses bl a att det är vanligt 

att SKM inhämtar upplysningar via telefon från skattskyldig, uppgiftsskyldig eller 

annan myndighet och då bör dessa uppgifter tecknas ned av tjänstemannen.  

 

Dessa ovanstående bestämmelser kan sägas ha till syfte att underlätta för 

skattskyldiga och handläggare att fullgöra sina skyldigheter att lämna uppgifter och 

att granska uppgifterna för att se till att varje taxeringsärende blir tillräckligt utrett i 

enlighet med officialprincipen (se närmare avsnitt 4.2.1). 

 

3.3.4 Kommunikationsskyldighet 

 

En huvudregel i förvaltningsärenden är att en part i ett förvaltningsärende har rätt att 

ta del av materialet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.39 Det 

enda undantaget från denna rätt återfinns i Sekretesslagen 4:2 och 14:5, i enlighet 

med vilka en part kan nekas att få ta del av material i ett förvaltningsärende med 

hänsyn till den pågående granskning för kontroll som företas och det är av synnerlig 

vikt att en uppgift inte röjs för denne.   

 

Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part i ärendet underrättats om en 

uppgift som har tillförts ärendet av någon annan än denne själv.40 Denna 

kommunikationsregel är viktig ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom den har till syfte 

att säkerställa att någon uppgift som den enskilde inte fått ta del av och inte givits 

                                                 
37 Förvaltningslagen 14 §. 
38 Förvaltningslagen 15 §. 
39 Förvaltningslagen 16 §. 
40 Förvaltningslagen 17 §. 
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tillfälle att bemöta eller yttra sig över, inte kan läggas till grund för avgörandet av ett 

ärende. 

Undantagsvis får dock ett ärende avgöras utan att det förekommer någon 

kommunikation;41      

-  om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om  

åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart oskäliga,            

-  om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i 

ärendet, eller 

-  om avgörandet inte kan uppskjutas. 

 

Utöver FL: s bestämmelse om kommunikationsskyldighet, återfinns även en regel i 

TL 3:2 som i viss mån utvidgar kommunikationsskyldigheten. Där föreskrivs att den 

skattskyldige skall ges tillfälle att yttra sig innan hans ärende avgörs, om det inte är 

onödigt. I det fallet behöver alltså inte en ny uppgift tillkommit i ärendet för att den 

skattskyldige skall få tillfälle att yttra sig. Om SKM avser att besluta om ärendet till 

den skattskyldiges fördel, kan dock kommunikationsskyldigheten, i likhet med 

undantagen i 17 § FL, åsidosättas eftersom det då kan anses onödigt med ett yttrande 

från den skattskyldige. 

 

3.3.5 Slutsats 

 

Kommunikationsskyldigheten utgör ett viktigt led i arbetet med att kunna eftersträva 

likformighet i bedömningar i taxeringsärenden. Den är viktig ur 

rättssäkerhetssynpunkt eftersom den säkerställer generellt den enskildes rätt att 

bemöta eller yttra sig över uppgifter som framkommit i dennes taxeringsärende. 

Genom denna rättighet läggs de främsta förutsättningarna till grund för att korrekta 

uppgifter inkommer till SKM och den företar en så korrekt bedömning som möjligt.  

 

När det gäller ”leasing-fallet” är det definitivt av vikt att de skattskyldiga ges 

utrymme att yttra sig särskilt eftersom de båda inkommit med motstridiga uppgifter (i 

det andra fallet av de två scenarierna). Kommunikationsskyldigheten kan ses som ett 

bra komplement till den kontroll, granskning och utredning som SKM har att företa i 

                                                 
41 Förvaltningslagen 17 §. 
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ett taxeringsärende, för att erhålla så korrekta uppgifter som möjligt till grund för 

bedömning i ett taxeringsärende. I ”stipendie-fallet” skulle en kombination av 

kommunikation mellan SKM och skattskyldiga, kontroll och en jämförande 

granskning av uppgifterna ge bättre förutsättningar för en korrekt och likformig 

bedömning. 

 

Behovet av samordnade bedömningar olika handläggare emellan som ett led i att 

eftersträva likformighet i taxeringen och att få en så enhetlig tillämpning av 

skattereglerna som möjligt, kan beskrivas enligt följande: 

En grundläggande förutsättning för att en handläggare skall kunna företa en så korrekt 

bedömning som möjligt i ett taxeringsärende, är att denne erhållit riktiga uppgifter. 

Grundtanken är härvid presumtionen om att den skattskyldiges och andras avlämnade 

uppgifter är korrekta. Dock finns med anledning av att inte alltid så är fallet, olika 

möjligheter till kontroll av uppgifter från SKM: s sida, för att därigenom försöka 

säkerställa att uppgifterna som läggs till grund för taxeringsbeslutet är tillförlitliga. 

Dessa kontroll- och utredningsbefogenheter som står till buds för SKM att ta till, 

bygger på den s k officialprincipen som innebär att SKM har en skyldighet att se till 

att alla taxeringsärenden blir tillräckligt utredda. För att ärende skall kunna bli 

tillräckligt utrett måste kontroll och utredning kunna vidtas i fall där det finns 

misstanke om att uppgifter inte är tillförlitliga och det kan misstänkas att det kan vara 

fråga om försök till undandragande av skatt. Genom dessa befogenheter ges SKM en 

möjlighet att kunna utreda ett ärende så långt som det är möjligt för att på så sätt 

kunna lägga så korrekta uppgifter som möjligt till grund för en bedömning i ett 

taxeringsärende. En samsyn är således viktigt olika handläggare emellan redan på 

stadiet av att erhålla korrekta uppgifter för att sedan när bedömningen skall företas 

samordna en syn på hur ärendet bör avgöras. Samordning bör alltså kunna 

förekomma i två stadier i ett taxeringsärende; dels bör olika handläggare samordna 

sitt arbete i att bistå varandra med material och uppgifter i ett taxeringsärende för att 

på så sätt erhålla en grund med korrekta uppgifter utifrån vilket de sedan skall företa 

en bedömning, dels när bedömningen sedan skall genomföras bör de olika 

handläggarna samordna arbetet i den aspekten att bedömningen leder till ett 

överensstämmande beslut så att en konsekvent och enhetlig beskattning uppnås. Med 

det avses bl a att reciprocitet och likformighet skall få råda. 
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 I ”leasing-fallet” kan det beskrivas som att om det bedöms som leasing skall LG 

erhålla successiv intäktsredovisning och få göra värdeminskningsavdrag medan LT 

får kostnadsföra successivt eller om det betraktas som ett köp innebär det att köparen 

erhåller värdeminskningsavdrag och får kostnadsföra hela anskaffningsutgiften på en 

gång medan säljaren i gengäld måste ta upp hela intäkten på en gång. I ”stipendie-

fallet” kan det beskrivas som att de båda likartade fallen skall bedömas likartat och 

båda skattskyldiga på respektive ort bör medges skattefrihet eller bör båda fallen ses 

som ersättning för en arbetsprestation – en likformig taxering bör bli resultatet av 

bedömningen.  
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4 TAXERINGSFÖRFARANDET - UTREDNING 

 

4.1 Inledning 

 
SKM: s kontroll- och utredningsbefogenheter av stor vikt för att det skall gå att 

uppmärksamma felaktigheter och avvikelser i deklarationerna. Samordning är som 

tidigare nämnts av vikt för granskning av taxeringsärenden för att uppmärksamma 

avvikelser och kunna korrigera fall av olikformighet i redan företagna bedömningar. 

 

4.2 Utredningsbefogenheter 

 

4.2.1 Officialprincipen 

 

Ett taxeringsbeslut är tänkt att i första hand grunda sig på de uppgifter som den 

skattskyldige lämnat i sin självdeklaration, de kontrolluppgifter som SKM erhållit och 

övrigt material som finns tillgängligt hos SKM. Det kan dock hända att detta material 

inte är tillräckligt som underlag för att fatta ett taxeringsbeslut och då har SKM olika 

medel till förfogande för att utreda oklarheter och kontrollera avlämnade uppgifters 

korrekthet - en utredning genomförs härvid. Denna utredningsbefogenhet som SKM 

innehar, är ett uttryck för den s k officialprincipen och återfinns i 3 kap. 1 § TL, där 

det stadgas att det åligger SKM att tillse att ärendena blir tillräckligt utredda. 

 

Officialprincipen kan sägas bygga på grundtankar om hur utredningen av ett 

förvaltningsärende skall företas och vad utredningen skall syfta till samt att det skall 

råda klarhet om utredningsförfarandet och om grunderna för bevisning i ett 

taxeringsärende. 

 

SKM: s utredningsansvar enligt officialprincipen, kan ses som en tämligen långt 

gående utredningsskyldighet. Den skattskyldiges medverkan i utredningen av ett 

taxeringsärende är inte lika omfattande. I vilken omfattning denne är skyldig att 

medverka bestäms dels av reglerna i LSK om deklarationsskyldigheten samt 

uppgiftsskyldigheten och dels av stadgandet om SKM: s rätt att förelägga den 



 35

skattskyldige att lämna upplysningar och uppvisa handlingar.42 Dock begränsas denna 

medverkandeskyldighet till att avse upplysningar som behövs för kontroll av att 

uppgifterna i deklarationen är korrekta eller uppgifter som annars är nödvändiga för 

taxeringen. Även om SKM: s utredningsansvar är långt gående och det därvid bör 

framhållas att en grundligt företagen utredning torde skapa garantier för ett materiellt 

korrekt beslut, måste det ses i förhållande till SKM: s resurser. En grundlig utredning 

är tidsödande och det kan förefalla svårt för SKM att alltid kunna ha resurser till ett 

sådant grundligt och tidsödande förfarande. Denna aspekt framstår som en nackdel ur 

rättssäkerhetssynpunkt, eftersom ju mindre resurser som finns tillgängliga för 

grundliga och tidsödande beslut, desto större blir risken att besluten blir mindre 

materiellt korrekta och därvid kan rättssäkerheten hotas. Naturligtvis måste SKM i 

rimlighetens namn arbeta med utgångspunkt från sina resurser och logiskt blir således 

att utredningsskyldigheten inte kan drivas längre än i förhållande till vad det finns för 

resurser hos SKM.  

 

När det gäller resursaspekten får SKM anpassa sitt arbete i förhållande till tillgången 

på resurser och härvid får det göras en avvägning i form av att dela in ärenden i olika 

ambitionsnivåer. Begränsningarna i utredningsskyldigheten söker SKM härigenom att 

effektivisera så mycket som möjligt genom att rättelser av mindre felaktigheter anses 

kunna underlåtas till förmån för att undvika större orättvisor, ofördelaktigheter och 

rent av brott. SKM: s resurser för granskning och kontroll får härvid alltså inte låsas 

upp på detaljfrågor och då riskera att minska möjligheterna att komma till rätta med 

väsentliga fall av skatteundandraganden. Således får det anses ske en avvägning i 

varje ärende för sig, för att avgöra vilken grad av utredning som är tillräcklig. 

Slutsatsen blir härmed att den enskildes krav på en strikt rättvisa i det enskilda fallet, 

får lov att ge vika för kravet på en mer generell rättvis och likformig taxering.  

 

Vad avses med att ett ärende skall bli ”tillräckligt utrett”? Uttrycket kan tolkas olika, 

med hänsyn till vilken syn man har som utgångspunkt. Om det är en generell rättvis 

och likformig taxering som eftersträvas, kan uttrycket tolkas som att 

taxeringsärendena skall utredas till så stor grad att inte någon taxering blir för låg med 

                                                 
42 Taxeringslagen 3:5. 
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högst ett mindre belopp – ingen taxering får bli mer än några tusen kronor för låg.43 

Om det istället är den enskildes rättssäkerhet som är huvudaspekten, kan uttrycket 

tolkas som att utredning skall göras så grundligt att möjligheten att nå ett materiellt 

korrekt beslut optimeras.44 Skulle det dock vara största möjliga effektivitet som 

eftersträvas, får uttrycket tolkas som att utredning anses tillräcklig när den i 

förhållande till tid och resurser ger största möjliga utdelning.45 Underlåtenheten att 

rätta mindre felaktigheter kan ses som en befogenhet att underlåta att inleda en 

utredning, utan utredningsansvaret väljer härvid att stanna vid grundkontroll som 

tillräcklig kontroll. 

 

Den syn som får anses ligga närmast till hands med målet med 

taxeringslagstiftningen, är en rättvis och likformig taxering. Men hänsyn bör härvid 

tas till rättssäkerheten och rimlighetsaspekten i genomförandet i form av resurs- och 

effektivitetsskäl. Skall man se till målen likformighet och rättsäkerhet är det klart att 

man bör eftersträva att alla resurser sätts in på att nå fram till ett så materiellt och 

rättsligt korrekt beslut som möjligt. Självklart bör man eftersträva detta i ett led att 

uppnå en enhetlig rättstillämpning, men enligt min mening måste denna strävan ske i 

förhållande till rimligheten i genomförandet – det måste således ske i förhållande till 

SKM: s resurser. 

 

4.3 Olika former för utredning 

 

Om SKM bedömt att en utredning skall företas, skall det i första hand ske genom 

förfrågningar hos den skattskyldige, men i det fall att denne inte besvarar 

förfrågningarna eller när SKM kan anta att uppgifterna är felaktiga, kan SKM ta till 

tre olika former av utredningsbefogenheter; föreläggande, taxeringsbesök och 

taxeringsrevision.46 

 

 

 

                                                 
43 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 47, Publica, 1991. 
44 A a s. 47. 
45 A a s. 47. 
46 A a s. 33-34. 
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4.3.1  Föreläggande 

 

SKM får förelägga den skattskyldige att lämna uppgift eller uppvisa handling, som 

behövs för kontroll av den skattskyldiges självdeklaration.47 Ett föreläggande får 

förenas med vite om det finns anledning att anta att det annars inte följs. Om det finns 

misstanke om brott gentemot den skattskyldige får den skattskyldige inte föreläggas 

vid vite att medverka i utredningen.48 

 

Vitesföreläggande samt förfrågan m m är medel som används från SKM: s sida för att 

söka få den skattskyldige att uppvisa handling eller styrka något till stöd för sitt 

yrkande och därigenom säkra bevisningen i ett taxeringsärende. 

 

4.3.2 Taxeringsbesök 

 

Ett taxeringsbesök49 innebär att SKM sammanträder med den skattskyldige för att t ex 

kontrollera uppgifter i självdeklarationen genom avstämning mot räkenskaper, 

anteckningar eller andra handlingar. Den skattskyldige måste dock lämna sitt 

samtycke till besöket, denna utredningsform bygger således på frivillighet. 

 

4.3.3 Taxeringsrevision 

 

SKM får företa taxeringsrevision50 för att kontrollera underlaget för deklarationen 

samt de kontrolluppgifter som lämnats och därigenom avgöra om 

deklarationsskyldigheten och uppgiftsskyldigheten fullgjorts. Taxeringsrevision får 

endast göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt 

bokföringslagen och hos annan juridisk person än dödsbo.  

 

Taxeringsrevision skall bedrivas i samverkan med den skattskyldige och skall inte 

utgöra någon slags tvångsåtgärd.51 Om den skattskyldige skulle motsätta sig åtgärden 

eller om det finns risk att han saboterar utredningen får dock vissa tvångsåtgärder 

                                                 
47 Taxeringslagen 3:5. 
48 Taxeringslagen 3:5 2 st. 
49 Taxeringslagen 3:7. 
50 Taxeringslagen 3:8. 
51 Taxeringslagen 3:10. 
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tillgripas. Dessa finns reglerade i lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i 

beskattningsförfarandet (TvL). I TvL stadgas bl a möjligheter att  

- genomföra revision i den reviderades verksamhetslokaler, utan dennes 

medgivande,52 

- eftersöka och omhänderta handlingar,53 

- försegla lokal, förvaringsplats eller annat utrymme,54 

- hos den som inte kan bli föremål för revision, men som kan föreläggas att lämna 

kontrolluppgift, kan en granskning utan föregående föreläggande om 

kontrolluppgift företas. 55 

 

Beslut om tvångsåtgärd fattas av länsrätten, men om det finns risk för att handlingar 

och dylikt förvanskas eller förstörs, får granskningsledaren interimistiskt ta beslut om 

åtgärd i den skattskyldiges verksamhetslokal. 56 

 

Taxeringsrevision är en sådan ingripande åtgärd hos den skattskyldige att vid 

övervägande om en sådan åtgärd skall företas skall hänsyn tas till legalitetsprincipen 

och proportionalitetsprincipen. Det måste alltså finnas stöd i lag för tillgripande av en 

sådan åtgärd och det måste ske en avvägning över åtgärdens nödvändighet, 

ingripandet i den skattskyldiges sfär måste stå i rimlig proportion till vad som utvinns 

genom företagandet av åtgärden. Att hänsyn skall tas till legalitetsprincipen i form av 

att taxeringsrevision inte får aktualiseras för andra ändamål än de i lagen angivna, kan 

utläsas ur TL 3:8 där ändamålet anges vara för att kontrollera att deklarations- och 

annan uppgiftsskyldighet enligt LSK fullgjorts riktigt och fullständigt. Med 

proportionalitetsprincipen avses i det här fallet att det som uppnås med åtgärden 

måste stå i rimlig proportion till den ingripande karaktär åtgärden har. Härmed avses 

att taxeringsrevision får göras för att kontrollera uppgifter eller inhämta uppgifter som 

är av stor vikt för ett avgörande i ett taxeringsärende och inte bara företa kontroll och 

granskning hur som helst och om vad som helst, och därmed göra obefogat intrång i 

den skattskyldiges sfär.  

  

                                                 
52 TvL 5 §. 
53 TvL 6-9 §§. 
54 TvL 13 §. 
55 TvL 10-12 §§. 
56 TvL 14-15 §§. 
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4.4 Formlösa och formella medel för kontroll och utredning 

 

Förutom de formella medlen föreläggande, taxeringsbesök och taxeringsrevision vid 

utredning, kan SKM även använda sig av mer formlösa medel. Vanligt 

förekommande är att den enskilde tjänstemannen inhämtar information från den 

skattskyldige per telefon, per brev eller i form av besök. Tjänstemannen kan bl a 

använda sig av en särskild blankett för att företa en förfrågan till en skattskyldig 

angående en utredning i ett taxeringsärende. 

 

Det föreligger ingen skyldighet för den skattskyldige att besvara en förfrågan. Den 

skattskyldige utsätts inte för någon sanktion om denne underlåter att besvara en 

förfrågan, men det finns en risk att ärendet avgörs till en mindre förmånlig del för den 

skattskyldige, eftersom denne ej lämnat information som skulle ha inneburit att 

ärendet avgjorts mer förmånligt för denne. 57 

 

De mer formella medlen för utredning av ett taxeringsärende innebär däremot 

skyldighet för den skattskyldige att besvara frågor, bistå med information och 

handlingar m m. Således innebär t ex ett föreläggande en plikt för den skattskyldige 

att lämna information eller uppvisa handlingar. Om den skattskyldige inte fullgör sin 

skyldighet kan denne föreläggas att tvingas betala vite.58 Vitesföreläggande kan ses 

som ett effektivt påtryckningsmedel gentemot den skattskyldige för att få denne att 

samarbeta. Andra sanktioner som exempelvis skulle kunna aktualiseras är bl a 

skattetillägg och förseningsavgift samt påföljder vid skattebrott etc.  

 

Ett vitesföreläggande är en befogenhet som inte får nyttjas lättvindigt, utan det krävs 

att en sådan åtgärd verkligen är nödvändig. Ingripande åtgärder av den här sorten 

måste användas med försiktighet och ställas i förhållande till legalitetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. När det rör sig om ingripande åtgärder i den enskildes sfär 

är det viktigt att se till att en åtgärd verkligen är nödvändig och tillåten samt att 

åtgärdens storlek och konsekvenser står i rimlig proportion till vad man uppnår med 

                                                 
57 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 34, Publica, 1991. 
58 A a s. 34. 
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åtgärden. Sådana principer finns uppställda som ett led i att skydda den enskildes 

personliga integritet. Dessa förutsättningar för nyttjande av långt ingripande 

befogenheter återspeglas bl a i form av att ett föreläggande av SKM gentemot en 

skattskyldig att lämna upplysningar eller uppvisa handlingar endast som är 

nödvändiga för kontroll av uppgifter i självdeklaration eller andra uppgifter i 

taxeringsärendet. Ett föreläggande från en SKM gentemot en skattskyldig får alltså 

inte avse vilka uppgifter som helst utan skall avse taxeringsärendet. 

 

När det gäller uppvisandet av handlingar är det avsett att vara till för att styrka 

korrektheten hos redovisade uppgifter i den skattskyldiges deklaration. Det kan 

härvid uttydas att det är viktigt att kontrollbefogenheterna utnyttjas med gott omdöme 

i SKM: s arbete med kontroll och utredning, för att det anses ligga inom 

befogenhetens gränser och inte inkräkta på bl a den enskildes personliga sfär.59  

 

Om en skattskyldig skulle finna det orimligt betungande med ett föreläggande, kan 

denne begära att SKM omprövar sitt beslut om föreläggande med hänvisning till de 

betungande omständigheterna som ett föreläggande skulle innebära för denne. 

 

SKM: s utredningsbefogenhet i ett taxeringsärende begränsas till själva 

taxeringsärendet och de medel för utredning som står till buds. Vissa av dessa medel 

ger större möjlighet till utredning, oftast då i form av samtycke eller godkännande av 

den skattskyldige om utökad undersökning när SKM t ex kommit överens om det 

med den skattskyldige vid exempelvis ett taxeringsbesök. Detta medan t ex 

taxeringsrevision vittnar om en mer begränsad utredningsbefogenhet till just de 

moment som kan aktualiseras i en taxeringsrevision. 

 

Det finns andra än den skattskyldige som har skyldighet att lämna kontrolluppgift för 

en skattskyldigs taxering. I enlighet med LSK har SKM härvid befogenhet att 

förelägga även kontrolluppgiftsskyldiga att fullgöra sin skyldighet. Utöver det (enligt 

bestämmelserna i TL och LSK) har SKM inte någon befogenhet att kräva information 

från tredje man.60 Visserligen kan SKM naturligtvis be tredje man om information, 

                                                 
59 Se bl a JO 84/85:286. 
60 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 39, Publica, 1991. 
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men SKM kan inte kräva att tredje man skall inkomma med uppgifter generellt sett. I 

de fall en tredje man skall förfrågas om information angående en annan skattskyldigs 

taxeringsärende, bör nog dock den skattskyldige tillfrågas angående inhämtandet av 

informationen, så att denne inte riskerar att kränkas. 

 

4.5 Slutsats 

 

SKM: s utredningsbefogenhet och utredningsskyldighet i enlighet med 

officialprincipen är ett viktigt led i arbetet med att nå fram till likformighet i 

taxeringen, i form av att SKM genom utredning kan reda ut oklarheter och kontrollera 

avlämnade uppgifters korrekthet. Därigenom kan SKM lägga till grund ett så 

tillförlitligt underlag som möjligt för att möjliggöra en korrekt bedömning av ett 

taxeringsärende. 

 

I och med utredningsansvaret – ”se till att ett ärende blir tillräckligt utrett” - som 

SKM är ålagd, får SKM anses ha till uppgift att eftersträva en likformig och rättvis 

taxering och att rättssäkerheten bibehålls genom grundläggande utredningar som 

möjliggör bästa tänkbara underlag för ett materiellt korrekt beslut. Dessa syften måste 

dock eftersträvas i proportion till möjligheten av genomförandegrad. SKM måste 

således ta hänsyn till sina resurser i detta arbete. Resurs- och effektivitetsskäl ställs 

härvid mot en strikt rättvisa i det enskilda fallet och ur rimlighetsaspekt får SKM 

utredningsansvar anses behöva fullgöras i förhållande till dess resurser. Genom dessa 

begränsningar som aktualiseras i utredningsmöjligheterna, får SKM i sitt arbete, som 

sagts tidigare, försöka att effektivisera så mycket som möjligt genom att rättelser av 

mindre felaktigheter anses kunna underlåtas till förmån för att undvika större 

orättvisor, ofördelaktigheter och rent av brott. SKM: s resurser för granskning och 

kontroll får härvid alltså inte låsas upp på detaljfrågor och då riskera att minska 

möjligheterna att komma till rätta med väsentliga fall av skatteundandraganden. 

Således får det anses ske en avvägning i varje ärende för sig, för att avgöra vilken 

grad av utredning som är tillräcklig. Slutsatsen blir härmed att den enskildes krav på 

strikt rättvisa, får lov att ge vika för kravet på en mer generell rättvis och likformig 

taxering. Genom en mer samordning av bedömningar skulle SKM i större omfattning 
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kunna effektivisera sitt arbete och åstadkomma en större rättsäkerhet genom mindre 

begränsningar i utredningsmöjligheterna och därigenom uppnå en mer likformig och 

rättvis taxering än tidigare. 

 

I ”leasing-fallet” skulle det vid en kontroll från SKM: s sida finnas fog för att företa 

en utredning. För att kontrollera de skattskyldigas uppgifter skulle SKM kunna göra 

en förfrågan till de skattskyldiga, men om de inte besvarar denna kan SKM ta till 

starkare utredningsbefogenheter som t ex föreläggande eller taxeringsbesök. De 

sistnämnda formella medlen för utredning innebär en skyldighet för den skattskyldige 

att besvara frågor, bistå med information, handlingar och dylikt. Om den 

skattskyldige inte fullgör sin skyldighet kan denne föreläggas att tvingas betala vite. 

Ett vitesföreläggande är ett effektivt påtryckningsmedel, men det måste dock utnyttjas 

med försiktighet när det gäller ingripande åtgärder i den enskildes sfär – detta i ett led 

att måna om rättsäkerheten. I aktuellt fall får det dock anses nödvändigt för SKM att 

gå in och utreda transaktionsförhållandet ordentligt, eftersom risken för avsiktligt 

skatteundandragande förefaller påtaglig. Utredningsmedel av dessa slag skulle i det 

här fallet ge en god effekt för att komma till rätta med en korrekt bild av 

transaktionsförhållandet och därigenom återställa reciprociteten i beskattningen 

samtidigt som man åstadkommer en likformig och rättvis taxering. 

 

Angående ”stipendie-fallet” finns ingen större chans att handläggarna uppmärk-

sammar avvikelsen i bedömningarna, eftersom det inte verkar som att det föreligger 

några oegentligheter i fallet kommer förmodligen inte någon utredning att företas och 

därvid riskerar avvikelsen att bestå. Om en samsyn i bedömningarna mellan olika 

handläggare skulle förekomma i större omfattning skulle risken för att en sådan 

avvikande bedömning skulle göras avsevärt minskas. En samsyn skulle från början 

redan utgöra en god grund för att en likformig och rättvis bedömning företas. 
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5 TAXERINGSFÖRFARANDET - TAXERINGSBESLUT 

 

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för vilka olika typer av taxeringsbeslut som 

finns och dess bestånd, för att sedan i nästkommande kapitel behandla under vilka 

omständigheter dessa kan bli föremål för ändring. Taxeringsbesluts bestånd och 

möjlighet till ändring spelar en betydande roll i fall där avvikelse från likformighet 

sker i bedömningar av taxeringsärenden. För att komma till rätta med avvikelser från 

likformiga bedömningar, är det viktigt med de korrigeringsmöjligheter som står till 

buds för taxeringsbeslut. 

 

5.2 Taxeringsbeslut 

 

Det finns tre olika typer av taxeringsbeslut:61 

- grundläggande beslut om årlig taxering,  

- omprövningsbeslut och  

- beslut om taxeringsåtgärder62. 

 

5.3 Grundläggande beslut om årlig taxering 

 

5.3.1 Beslutsinstanser 

 

Det är SKM som fattar grundläggande beslut om årlig taxering.63 Beslut i varje 

taxeringsärende tas i regel av enskild tjänsteman på SKM. Ibland fattas dock vissa 

beslut av skattenämnden. 

Ett grundläggande beslut om årlig taxering skall avgöras av skattenämnd om; 64 

- ärendet avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare prövat de 

omständigheter och bevis som den skattskyldige åberopar, 
                                                 

61 Taxeringslagen 4:1. 
62 Taxeringsåtgärd innebär att SKM snarast efter det att en domstol meddelat beslut i ett mål om 
taxering skall fastställa den skattskyldiges beskattningsbara inkomst och vidta de taxeringsåtgärder i 
övrigt som föranleds av domstolens beslut – Taxeringslagen 4:23. Beslut om taxeringsåtgärd kommer 
inte att vidare behandlas i framställningen. 
63 Taxeringslagen 4:2. 
64 Taxeringslagen 2:4. 
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- ärendet avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig betydelse för den 

skattskyldige, eller 

- ärendet av någon annan särskild anledning bör prövas i nämnden. 

(Vad som mer specifikt avses med var och en av dessa frågor kommer inte att 

diskuteras vidare i denna uppsats). 

 

Det ankommer på den enskilde tjänstemannen som granskar och utreder ett 

taxeringsärende att avgöra om det är en fråga av sådant slag som skattenämnden skall 

besluta om och denne måste i så fall vidarebefordra ärendet till skattenämnden för ett 

avgörande. 

 

Skattenämnden har flera medlemmar som är med och avgör ett ärende. 

Rättssäkerheten torde härvid kännas större när ett ärende avgörs av flera, än vid fall 

där ett ärende endast avgörs efter en enskild tjänstemans tolkning och tycke. Särskilt 

kan detta kännas påtagligt om en tvist uppkommit mellan den enskilde tjänstemannen 

på SKM och den skattskyldige och det finns risk för att tjänstemannen inte kan agera 

opartiskt i bedömningen av ärendet. Då kan ärendet med denna särskilda anledning 

hänskjutas till skattenämnden för ett avgörande. 

 

En viktig aspekt är huruvida objektivitet och saklighet kan säkerställas i 

beslutsfattandet och huruvida detta kan skilja sig åt beroende på om det är en enskild 

tjänsteman eller en enhet som ytterst håller i beslutsfattandet. För att härvid försöka 

säkerställa rättsäkerheten är möjligheten till att ompröva och överklaga 

taxeringsbeslut viktiga för de skattskyldiga. Den eftersträvade likformigheten genom 

företagandet av samordnade bedömningar kan i större utsträckning säkerställa 

objektivitet och saklighet hos beslutsfattarna vid bedömning av ett taxeringsärende. 

 

5.3.2 Beslut och motivering 

 

Det föreligger enligt FL 20 § en motiveringsskyldighet för en myndighet att i ett 

beslut ange de skäl som ligger till grund för ett avgörande i ett ärende, som avser 

myndighetsutövning mot enskild. Det finns dock undantag från när myndigheten inte 

behöver ange skälen till sitt beslut: det är t ex i fall där beslutet inte gått parten emot 
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eller det är nödvändigt med hänsyn till den enskildes personliga och ekonomiska 

förhållanden. Det kan således sägas att ett taxeringsbeslut som innebär att SKM 

avvikit från den skattskyldiges självdeklaration skall motiveras. Men ibland kan det 

finnas risk för att känsliga förhållanden kan komma att röjas och då skall hänsyn tas 

till den skattskyldige, varmed en motivering inte är nödvändig. 

 

Motivering av taxeringsbeslut är viktigt för den skattskyldige. Denne vill naturligtvis 

få en motivering till varför SKM fattat ett taxeringsbeslut till nackdel för denne och 

inte i enlighet med vad den skattskyldige angivit och yrkat på i sin deklaration. I 

”stipendie-fallet” exempelvis, är en motivering av vikt för den skattskyldige som 

erhåller ett taxeringsbeslut till nackdel för denne. Det är då av betydelse för denne att 

kunna sätta sig in i SKM: s motiv till beslutet. Den skattskyldige skulle nämligen i det 

här fallet kunna uppmärksamma den avvikande bedömningen som gjorts och begära 

omprövning av eller överklaga beslutet, varigenom en korrigering kan återställa 

likformigheten i taxeringen. 

 

5.4 Omprövningsbeslut 

 

Omprövning av ett taxeringsbeslut skall ske i en fråga som kan ha betydelse för 

beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna.65 En 

omprövning av ett taxeringsbeslut kan aktualiseras på begäran av en skattskyldig eller 

på initiativ av SKM. (se närmare avsnitt 6.2.1) 

 

5.5 Skönstaxering 

 

S k skönstaxering utgör en särskild typ av taxeringsbeslut. Skönstaxering blir aktuell i 

de fall när den skattskyldige inte inlämnat deklaration eller om en inlämnad 

deklaration eller dess underlag är bristfälligt och inkomst samt skatt därmed inte kan 

beräknas.66 I dessa fall skall skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till 

det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet. 

 

                                                 
65 Taxeringslagen 4:7 
66 Taxeringslagen 4:3. 
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Det finns två metoder som härvid normalt används för att bedöma en deklarations 

tillförlitlighet; kontantberäkning och bruttovinstberäkning.  

Kontantberäkning innebär att man jämför kontanta inkomster och utgifter samt 

förmögenhetsförändringar under beskattningsåret. Om det uppstår underskott eller det 

framräknade överskottet inte kan ha räckt till för att täcka levnadskostnaderna kan 

man misstänka att deklarationen är felaktig.67 Bruttovinstberäkning kan tillämpas för 

rörelseidkare och innebär att man först räknar fram en bruttovinstprocent för rörelsen 

och sedan jämför den med en normalprocent för branschen ifråga.68 Dessa metoder 

kan dels utgöra ett kompletterande värde i att finna fog för att en deklaration är 

felaktig, dels har även metoderna ibland givits en avgörande69 betydelse för att 

aktualisera skönstaxering. 

 

I ”leasing-fallet” finns det ingen överhängande risk för att någon skönstaxering skulle 

komma i fråga. De skattskyldiga har uppenbarligen lämnat in tillräckligt med 

uppgifter för att de olika handläggarna har kunnat fatta ett beslut. Det vore en annan 

sak om en deklaration inte lämnats in, eller deklarationen lämnats in men att den 

innehåller alldeles för knapphändiga uppgifter för att SKM ska kunna fatta ett 

taxeringsbeslut med det som underlag. I det fallet skulle en skönstaxering kunna 

aktualiseras. SKM skulle dock i sådant fall kunna söka reda på vissa uppgifter från bl 

a den andra skattskyldige motparten i avtalsförhållandet och i enlighet med vad denne 

anger samt deklarerar, försöka få in underlag till en skönstaxering. Även i dylika fall 

skulle ett mer samordnat arbete i bedömningar mellan olika handläggare och SKM 

underlätta också detta arbete. En klarare samsyn som samordnade bedömningar leder 

fram till skulle underlätta för SKM även i arbete med att söka underlag i 

skönstaxeringsfall, för att även i de fallen försöka nå fram till en så rättvis och 

likformig taxering som möjligt. 

 

                                                 
67 Lodin Sven-Olof mfl , Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del I1 , s. 603, 
Studentlitteratur, 8:e upplagan, 2002. 
68 A a s. 603. 
69 I bl a RÅ 1995 ref. 31 uttalades möjligheten att skönstaxera enbart p g a resultatet av en 
bruttovinstberäkning. Men i det specifika fallet ansågs inte bevisningen vara tillräcklig för att SKM 
skulle få företa en skönstaxering. Av fallet går även att utläsa att en viss försiktighet bör iakttas vid 
användandet av metoden till följd av en rad olika osäkerhetsmoment, bl a till följd av att den bygger på 
statistiska jämförelser. Därför bör man vara försiktig med att tillmäta själva metoden alltför högt 
bevisvärde. 
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I ”stipendie-fallet” föreligger inte någon risk för att skönstaxering skulle aktualiseras, 

eftersom den skattskyldige faktiskt avlämnat en deklaration gentemot vilken en 

handläggare har kunnat fatta ett taxeringsbeslut. Det har således förelegat en 

deklaration med uppgifter som underlag för beslutet och själva uppgifterna får lov att 

anses tillräckliga som beslutsunderlag eftersom inget tyder på handläggaren företagit 

någon vidare granskning och eftersökning av underlag. 

 

5.6 Slutsats 

 

Risken för att en enskild beslutsfattares objektivitet och saklighet i bedömning av 

taxeringsärenden rubbas och istället ersätts med mer godtyckliga bedömningar, kan 

motverkas genom samordnade bedömningar som åstadkommer en samsyn inför 

beslutstagande olika beslutsfattare emellan. För att härvid söka säkerställa 

rättsäkerheten är möjligheten till att ompröva och överklaga taxeringsbeslut viktiga 

för de skattskyldiga. Den eftersträvade likformigheten genom företagandet av 

samordnade bedömningar kan i större utsträckning säkerställa objektivitet och 

saklighet hos beslutsfattarna vid bedömning av ett taxeringsärende samtidigt som 

rättssäkerheten ökar och en mer enhetlig rättstillämpning uppnås. 

 

När det gäller ”leasing-fallet” är samordnad bedömning viktig för att handläggarna 

skall företa en närmare granskning och lättare uppmärksamma de felaktigheter som 

föreligger i fallet. Därigenom kan en saklig och objektiv bedömning företas med 

korrekt underlag som stöd och därigenom lyckas man motverka förekommande fall 

av skatteundandragande samt återställa reciprociteten i beskattningen. I ”stipendie-

fallet” är samsynen av stor vikt för att säkerställa att handläggaren företar en saklig 

och objektiv bedömning, så att en rättvis och likformig taxering uppkommer, särskilt 

med tanke på att omständigheterna i de båda fallen är likartade. 
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6 TAXERINGSFÖRFARANDET – ÄNDRING AV TAXERINGS- 

 BESLUT 

 

6.1 Inledning 
 

Möjligheten till överklagan och ändring av taxeringsbeslut är en viktig del i att 

garantera rättssäkerheten för de skattskyldiga. Skattskyldiga kan försöka få till stånd 

en ändring av ett taxeringsbeslut antingen genom att begära omprövning eller 

överklaga ett taxeringsbeslut. Likväl kan SKM ändra ett taxeringsbeslut genom att 

den omprövar det på eget initiativ. Möjligheterna till ändring av taxeringsbeslut är av 

särskild stor vikt vid avvikelser i likformigheten i bedömningar i taxeringsärenden. 

Det kan då finnas starka skäl för dels skattskyldiga, dels SKM att försöka få till stånd 

en ändring av ett taxeringsbeslut. 

 

6.2  Ändring av taxeringsbeslut. 

 

6.2.1 Omprövning 

 

Omprövning är ett viktigt institut att kunna ta till för att rätta felaktiga 

taxeringsbeslut. Ett taxeringsbeslut kan bli oriktigt p g a t ex felskrivning, felräkning 

och dylikt. Dessa oriktigheter åtgärdas oftast redan innan beslut tas, i och med de 

kontroller SKM företar. Därmed utgör snarare felaktigheterna i taxeringsbeslut 

bedömningsfel. Ett bedömningsfel kan ha sin grund i bl a att information om alla 

fakta och omständigheter som är av vikt i fallet inte erhållits. Förutsättningarna för 

bedömning blir då inte de bästa och det blir då fråga om bedömningsfel. 

Sakomständigheterna kan alltså utgöra orsak till bedömningsfel, men bedömningsfel 

kan även bero på beslutsfattaren. Denne kan missuppfatta omständigheter, vara 

okunnig om vissa delar i rättsläget eller ger utrymme för godtycke i sin bedömning. 

Beslutsfattaren frångår därmed den saklighet och objektivitet som denne är skyldig att 

ha som utgångspunkt i sina bedömningar. 
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Omprövning av ett taxeringsbeslut kan ske på begäran av den skattskyldige eller på 

initiativ av SKM.70 Enligt 27 § FL skall en myndighet ändra ett beslut som blivit 

oriktigt, när nya omständigheter uppkommer i fallet eller p g a annan anledning. 

Således kan en skattskyldig göra SKM uppmärksam på behov av rättelse av ett 

taxeringsbeslut, om inte SKM själv upptäcker behovet av en omprövning i ett ärende. 

Om en skattskyldig inte får gehör för sina påpekanden vid en omprövning kan denne 

vända sig till förvaltningsdomstol och överklaga SKM: s taxeringsbeslut. En fråga 

som avgjorts i domstol kan dock inte omprövas.71 Omprövning får ske inom fem år 

efter taxeringsåret på ansökan av den skattskyldige.72 Omprövar SKM självmant ett 

taxeringsbeslut, får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas 

inom fem år efter taxeringsåret.73 Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den 

skattskyldige får meddelas inom ett år efter taxeringsåret.74 En förutsättning för att en 

omprövning av ett taxeringsbeslut skall kunna ske är att det har betydelse för 

beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna.75 Taxering 

får även ske genom omprövning när något grundläggande beslut om taxering inte har 

fattats.76 

 

6.2.1.1 Eftertaxering 

 

Eftertaxering är ett omprövningsbeslut som SKM kan besluta om. 

Eftertaxering utgör ett undantag från huvudregeln att ett omprövningsbeslut inte får 

meddelas till nackdel för den skattskyldige77 och kan aktualiseras i tre olika 

situationer;  

- då den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter vilket medför ett felaktigt 

taxeringsbeslut,  

- då ett taxeringsbeslut blivit oriktigt p g a uppenbara förbiseenden eller felaktiga 

kontrolluppgifter, 

                                                 
70 Taxeringslagen 4:7-14. 
71 Taxeringslagen 4:8. 
72 Taxeringslagen 4:9. 
73 Taxeringslagen 4:13. 
74 Taxeringslagen 4:14. 
75 Taxeringslagen 4:7. 
76 Taxeringslagen 4:7 2st. 
77 Taxeringslagen 4:15. 
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- då ett taxeringsbeslut måste ändras i form av en följdändring.78 (se närmare 

avsnitt 6.2.1.3). 

 

Med oriktig uppgift avses främst direkt felaktiga uppgifter som inlämnats av den 

skattskyldige, men även underlåtande av den skattskyldige att inlämna uppgift ses 

som oriktig uppgift.79 

 

Med dessa bestämmelser om uppgiftsskyldighet av olika slag samt praxis som 

utgångspunkt,80 kan man uttyda en skyldighet för den skattskyldige att lämna så 

fullständiga upplysningar i sin deklaration som möjligt, för att SKM skall få en 

rättvisande bild av sakförhållandena och därigenom kunna bedöma dessa så korrekt 

som möjligt skatterättsligt sett. 

 

6.2.1.2 Förutsättningar för eftertaxering 

 

För att eftertaxering skall kunna aktualiseras uppställs vissa kriterier, om dessa inte är 

uppfyllda kan inte eftertaxering ske: 

- Eftertaxering får endast ske när den avser ett betydande belopp.81 En tumregel om 

vad som avses med ”betydande” återfinns i prop. 1989/90: 74 s. 407, där 5.000 kr 

anges som en riktlinje. 

-  Ett beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter 

taxeringsårets utgång.82 Om det finns misstanke om skattebrott görs ett undantag 

från den femåriga tidsfristen.83 

Eftertaxering får inte ske om det med hänsyn till omständigheterna skulle anses som 

oskäligt.84 

 

 

 

                                                 
78 Taxeringslagen 4:15-22. 
79 Taxeringslagen 4:16. 
80 Se bl a doktrin: Lodin Inkomstskatt s 607, rättspraxis: RÅ 1976 ref. 155, RÅ 80 1:60, RÅ 84 1:36, 
RÅ 1987 ref. 46 mfl 
81 Taxeringslagen 4:18 1st. 
82 Taxeringslagen 4:19. 
83 Taxeringslagen 4:21. 
84 Taxeringslagen 4:21. 
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6.2.1.3 Följdändring 

 

Följdändringar i ett taxeringsbeslut avseende samma skattskyldig har ansetts böra 

kunna göras eftertaxeringsvis utan några särskilda begränsningar.85 En följdändring 

kan även bli aktuell i de fall när ett taxeringsbeslut kan påverka bedömningen av en 

annan taxering än den som varit föremål för prövning, i fall där olika skattskyldiga 

står i förhållande till varandra taxeringsmässigt. Följdändringar av taxeringsbeslut 

räknas till omprövningsbesluten. Följdändringen kan, eftersom den är en konsekvens 

av ett annat taxeringsbeslut, ske både till fördel och till nackdel för den skattskyldige. 

Om följdändringen blir till fördel för den skattskyldige, är det fråga om ett 

omprövningsbeslut enligt TL 4:13 och måste därmed meddelas inom fem år efter 

taxeringsåret. Om följdändringen dock är till nackdel för den skattskyldige, 

aktualiseras eftertaxering enligt TL 4:17 p3 och får enligt TL 4:20 meddelas även 

efter utgången av den femåriga tidsfristen men senast sex månader efter det beslut 

som föranleder ändringen. Följdändring i form av eftertaxering får dock inte ske om 

det kan anses som oskäligt enligt TL 4:18. Det finns härvid alltså vissa begränsningar 

i att företa följdändringar; dels skall de skattskyldiga stå i taxeringsmässigt 

förhållande till varandra, dels får följdändring endast ske inom en viss tid. Dessa 

kriterier är till för att en följdändring skall vara rimlig och skälig för att få företas. 

 

Avvikande bedömningar olika handläggare och SKM emellan kan aktualisera 

omprövning av ett taxeringsbeslut och ett ändrat taxeringsbeslut kan leda till 

följdändringar. En ändring av ett taxeringsbeslut kan alltså innebära att en 

följdändring aktualiseras för en annan skattskyldig. Denna följdändring kan vara både 

till fördel eller till nackdel för den skattskyldige. En följdändring som är till nackdel 

ger oftast negativa konsekvenser för den skattskyldige och det kan härvid diskuteras 

om det kan förekomma kompensation av något slag. En ändring av ett taxeringsbeslut 

kan endast aktualisera en följdändring i sig och vad den innebär. Exempelvis kan det 

vara fråga om en ändring av ett taxeringsbeslut som innebär att en skattskyldig i ett 

avtalsförhållande enligt tidigare taxeringsbeslut erhållit avdrag, men nu enligt det nya 

taxeringsbeslutet inte är den som skall erhålla avdraget, utan det är den andra 

                                                 
85 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, 
s. 96, Publica, 1991. 
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skattskyldige som får avdragsrätten. I sådant fall blir effekten av det ändrade 

taxeringsbeslutet endast en följdändring: den andra skattskyldige erhåller avdraget 

som tidigare felaktigt tilldelats den första skattskyldige. Det blir således endast själva 

följdändringen som blir konsekvensen och det sker alltså inte någon kompensation av 

något slag, annat än själva följdändringen till följd av rättelsen. 

 

6.2.2 Överklagande  

 

Den skattskyldige kan som ovan nämnts, utöver att begära omprövning, föra besvär 

över ett taxeringsbeslut hos de allmänna förvaltningsdomstolarna: Länsrätten, 

Kammarrätten och Regeringsrätten. SKM: s beslut kan överklagas till Länsrätten, 

Länsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten och Kammarrättens dom till 

Regeringsrätten.86 

 

I 6 kap. TL återfinns regler om överklagande av taxeringsbeslut. En skattskyldig har 

jämlikt rätten att begära omprövning enligt TL 4:7-9, även rätt att överklaga ett 

taxeringsbeslut.87 Ett överklagande innebär dock att taxeringsbeslutet först måste 

omprövas av SKM innan det kan prövas av Länsrätten.88 Det återspeglas bl a genom 

att ett överklagande till Länsrätten skall lämnas in till SKM.89 Överklagan av 

taxeringsbeslut kan göras inom fem år efter taxeringsårets utgång.90 Överklagan av 

Länsrättens och Kammarrättens dom får endast ske om den gått den skattskyldige 

emot. 91 Tidsfristerna är härvid två månader, alltså betydligt kortare än vid överklagan 

av SKM: s beslut.92 Överklagan kan även ske på initiativ av det allmänna och görs då 

av RSV. Dock får SKM överklaga en dom i Länsrätten som innebär att den 

skattskyldige fått bifall för sin talan .93 Hos Regeringsrätten är det dock endast RSV 

som får föra det allmännas talan.94 Kommun har också rätt att överklaga 

taxeringsbeslut angående kommunal inkomstskatt.95 

                                                 
86 Förvaltningsprocesslagen 33 §. 
87 Taxeringslagen 6:1. 
88 Taxeringslagen 6:6 med hänvisning till 4:7. 
89 Förvaltningslagen 23 §. 
90 Taxeringslagen 6:3. 
91 Förvaltningsprocesslagen 33 §. 
92 Taxeringslagen 6:13. 
93 Taxeringslagen 6:11. 
94 Taxeringslagen 6:15. 
95 Taxeringslagen 6:1. 
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Möjligheterna för den skattskyldige att kunna begära omprövning av eller överklaga 

ett taxeringsbeslut är viktigt för att säkerställa rättssäkerheten. Att kunna företa en 

ändring av ett taxeringsbeslut är av särskild stor vikt vid avvikelser i likformigheten i 

bedömningar i taxeringsärenden. Det kan då finnas starka skäl för dels skattskyldiga, 

dels SKM att försöka få till stånd en ändring av ett taxeringsbeslut. SKM vill härvid 

motverka fall av skatteundandragande och samtidigt verka för en likformig och rättvis 

taxering samt en enhetlig rättstillämpning. De skattskyldiga i sin tur vill naturligtvis 

komma undan med så förmånliga taxeringar som möjligt. Därför är det av stor vikt 

även för dem att kunna få omprövning och överklaga ett taxeringsbeslut när de finner 

att SKM inte gjort en korrekt bedömning. 

 

6.3 Slutsats 

 

Omprövning och överklagande är viktiga institut att kunna ta till för att korrigera 

felaktiga taxeringsbeslut. Det är viktigt inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt att kunna 

företa en ändring av ett taxeringsbeslut. Genom att dessa möjligheter till ändring 

existerar, kan det även säkerställas om ett behov av ändring av taxeringsbeslut 

uppkommer för att åstadkomma rättvisa och likformiga taxeringar och uppnå en 

enhetlig rättstillämpning. 

 

Således är omprövnings- och överklagandeinstituten av vikt för att säkerställa 

rättssäkerhet, rättvisa och likformiga taxeringar och uppnå en enhetlig 

rättstillämpning. Dessa institut kan ses som ett slags sista skyddsnät för att kunna 

arbeta mot dessa mål inom skatteförvaltningens verksamhet. Men med tanke på den 

resursbrist som råder inom skatteförvaltningen och den resursåtgång som omprövning 

och överklagande tar i anspråk, skulle det vara mer fördelaktigt om taxeringsbesluten 

blev mer korrekta från början. Därigenom skulle om SKM redan från början nå fram 

till ett så korrekt beslut som möjligt, och senare undslippa en hel del mödosamt extra 

arbete med omprövning och överklagande av redan behandlade taxeringsärenden. 

Visserligen kommer det alltid att förekomma att skattskyldiga vill ompröva eller 

överklaga ett taxeringsbeslut. Men om SKM härvid lyckas fatta så rättvisa och 

likformiga taxeringsbeslut som möjligt, skulle förmodligen antalet omprövningar och 
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överklaganden minska och SKM skulle vid förekommande fall av omprövning och 

överklaganden ha lättare att visa på en korrekt företagen bedömning. Härvid skulle 

inte lika mycket resurser tas i anspråk för omprövning och överklagande och därmed 

skulle dessa vunna resurser kunna omfördelas och utnyttjas på ett effektivare sätt. 

Emellertid krävs då lite mer av SKM i dess arbete med granskning av beslutsunderlag 

och i själva bedömningarna i taxeringsärendena för att åstadkomma en så rättvis och 

likformig taxering som möjligt. I detta arbete skulle samordnade bedömningar mellan 

olika handläggare och SKM innebära att en rättvis och likformig taxering lättare 

åstadkoms. Därmed vore mer samordnade bedömningar att föredra för att söka 

säkerställa en rättvis och likformig taxering i första hand, eftersom det sparar in 

resurser som normalt måste nyttjas än mer till fall av omprövning och överklagande, 

när inte någon samsyn sker. Slutligen finns i andra hand ett extra skyddsnät för att 

säkerställa målen med taxering om en enhetlig rättstillämpning, i form av 

omprövnings- och överklagandemöjligheterna. Dessa blir dock alltid i slutändan mer 

resurskrävande, varmed samordnade bedömningar förefaller fördelaktigare att företa i 

första hand. 

 

Om SKM i ”leasing-fallet” i efterhand skulle upptäcka avvikelsen i bedömningarna 

och vilja företa en korrigering, kan SKM på eget initiativ företa en omprövning av 

taxeringsbeslutet. Det förefaller troligast att en omprövning företas på initiativ av 

SKM, eftersom de skattskyldiga förmodligen inte kommer att opponera sig emot 

taxeringsbeslut som innebär förmånlig behandling för båda. Det är nog emellertid inte 

särskilt vanligt att SKM i efterhand upptäcker fall av avvikande bedömningar och 

därför förefaller det troligt att de skattskyldiga båda erhåller förmånliga behandlingar 

och en av dem kommer undan med skatteundandragande. Att uppmärksamma sådana 

här fall torde te sig lättare om SKM använde sig mer av samordnade bedömningar. 

Därigenom skulle en bättre granskning kunna genomföras och en samsyn skulle 

underlätta bedömningarna för olika handläggare. Chansen att upptäcka felaktigheter i 

taxeringsärenden borde vara större i de skeden där SKM företar kontroller och 

bedömningar innan ett taxeringsbeslut fattas, än att uppmärksamma felaktigheter i 

efterhand när ett taxeringsbeslut redan fattats. Visserligen finns alltid möjligheten att 

företa en omprövning i efterhand, efter att ett beslut tagits (dock med inskränkning av 

tidsfristerna inom vilka ett omprövningsbeslut får tas), men det förefaller svårare att 
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uppmärksamma felaktigheter i efterhand än när granskning av ett taxeringsärende 

pågår. Med beaktande av de tidsfrister som finns för att företa en omprövning samt att 

chansen för en upptäckt av felaktigheter av SKM i efterhand förefaller liten, vore ett 

ökat företagande av samordnade bedömningar att föredra. Genom att samordna 

bedömningar i större utsträckning skulle SKM under kontroll- och 

bedömningsstadierna i ett taxeringsärende, lättare kunna uppmärksamma och 

motverka felaktigheter som t ex skatteundandragande. Därigenom skulle SKM tidigt 

kunna göra en insats för att åstadkomma en rättvis och likformig taxering samt 

återställa reciprociteten i beskattningen. Genom att på dylikt sätt på ett tidigt stadium 

arbeta med samordning, kan fall av felaktigheter lättare uppmärksammas och 

åtgärdas. I de fall samordning inte sker förefaller risken större att fall med felaktiga 

taxeringsbeslut slinker igenom och inte ens i efterhand blir föremål för korrigering. 

 

I ”stipendie-fallet” förefaller det däremot troligare att den skattskyldige istället 

kommer att uppmärksamma avvikelser i bedömningarna genom att begära 

omprövning eller överklaga taxeringsbeslutet. Även här skulle en samsyn olika 

handläggare emellan lätt åstadkomma en mer likformig taxering redan från början. 

Men i det här fallet är det större sannolikhet att en korrigering i efterhand aktualiseras 

genom att det ligger i den skattskyldiges intresse att begära omprövning, eftersom 

denne då kan lyckas få till stånd ett förmånligare taxeringsbeslut. Även om 

sannolikheten för en korrigering i efterhand är större i det här fallet, kan det ändock 

finnas fördelar att vinna med förekomsten av en samsyn på ett tidigare stadium olika 

handläggare emellan. Strävan efter en enhetlig rättstillämpning kommer förmodligen 

ändock att uppnås oavsett om en likformig bedömning företas vid första 

taxeringsbeslutet eller inte, eftersom om det inte i det här fallet skulle bli ett 

likformigt beslut från början, kommer den skattskyldige förmodligen med all 

sannolikhet att begära omprövning. Härvid kommer likformigheten högst troligen att 

inträda åtminstone i efterhand. I sådana här fall när avvikande bedömningar resulterar 

i brister i likformigheten till nackdel för skattskyldig är sannolikheten stor att 

likformigheten kommer att upprätthållas genom den skattskyldiges begäran om 

omprövning, eftersom denne har något att vinna på en ändring av taxeringsbeslutet. 

Det kan då tyckas onödigt med en samsyn olika handläggare emellan, eftersom 

likformighet ändå kan uppnås även om det inte företas någon slags samordning i 
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bedömningar. Men samsyn i form av samordnade bedömningar är av vikt även i detta 

fall, trots att det inte förefaller vara av lika stor betydelse. En samsyn skulle mer 

påtagligt resultera i ett korrekt och likformigt taxeringsbeslut från början. Härvid 

skulle resurser sparas till följd av det faktum att någon omprövning ej behöver 

företas. Dessa resurser skulle kunna omfördelas och nyttjas effektivare, t ex till 

samordnade bedömningar i större omfattning. Detta skulle i sin tur kunna medföra att 

fler fall av skatteflykt och skatteplanering skulle kunna ingripas mot och samtidigt 

skulle en mer likformig och rättvis beskattning uppnås på lång sikt. Man måste 

således se till nyttan av samordnade bedömningar som en helhet och inte bara i 

förhållande till varje specifikt fall. Helhetssynen av förekomsten av samordnade 

bedömningar i större utsträckning blir att de grundläggande målen för taxering lättare 

uppnås – samordnade bedömningar åstadkommer lättare en rättvis och likformig 

taxering samtidigt som enhetlighet i rättstillämpningen uppnås. 
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7 TAXERINGSFÖRFARANDET – AVGIFTER, PÅFÖLJDER OCH 

 EFFEKTER 

 

7.1 Inledning 

 

Om en skattskyldig lämnar oriktiga uppgifter, försöker dra undan skatt eller dylikt, 

kan vissa påföljder och avgifter aktualiseras. Detta kapitel kommer att behandla 

avgifter och påföljder som kan aktualiseras när en skattskyldig handlar felaktigt. 

 

7.2 Avgifter och påföljder 

 

En självdeklaration undertecknas på heder och samvete, vilket innebär ett straffansvar 

för den skattskyldige. Om den skattskyldige härvid bryter mot den sanningsplikt, som 

denne åtagit sig i och med undertecknandet, genom att lämna oriktiga uppgifter eller 

förtiga uppgifter som denne är skyldig att lämna enligt deklarationen, kan den 

skattskyldige göra sig skyldig till brott som vårdslös skatteuppgift, skatteförseelse, 

skattebedrägeri eller skattebrott m m. Det finns förutom påföljder för brott i 

skattsammanhang, även administrativa avgifter som påförs i vissa fall. S k 

skattetillägg är en administrativ avgift som automatiskt påförs vid fall av oriktig 

uppgift och är inte någon straffpåföljd. 

 

7.3 Skattetillägg 

 

I TL 5 kap. återfinns regler om skattetillägg och förseningsavgift – administrativa 

avgifter som kan påföras den skattskyldige vid taxeringen. 

Skattetillägg kan aktualiseras i tre olika fall: 

- vid förekomsten av oriktig uppgift; 96 

- vid skönsmässig avvikelse från deklaration,97  

- vid skönstaxering p g a utebliven deklaration,98  

                                                 
96 Taxeringslagen 5:1. 
97 Taxeringslagen 5:2 1 st. 
98 Taxeringslagen 5:2 2st. 
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Skattetillägg utgår med viss procent av den skatt som skulle ha gått förlorad om det 

skattepliktiga beloppet undgått taxering. 

 

Det finns dock vissa undantag från när skattetillägg får tas ut99: 

- vid rättelse av uppenbar felräkning eller misskrivning  

- vid rättelse av oriktig uppgift gällande inkomst, om rättelsen gjorts eller hade 

kunnat göras med ledning av kontrolluppgift  

- då avvikelsen beror på en bedömning av ett yrkande  

- om den skattskyldige frivilligt rättat en oriktig uppgift. 

 

Skattetillägg kan användas som påtryckningsmedel när deklaration inte lämnats in. 

Det återspeglas genom att beslut om skattetillägg skall undanröjas om den 

skattskyldige inom en viss tid lämnar in deklarationen, enligt TL 5:3. 

 

Skattetillägg får efterges när en felaktig uppgift är att anse som ursäktlig.100 Som 

ursäktlig felaktig anses bl a; den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet 

eller med hänsyn till uppgiftens art eller annan särskild omständighet, eller om det 

framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget. Den skattskyldige får även 

befrias från skattetillägg när det belopp som kunde ha undandragits genom 

felaktigheten är obetydligt.101 

 

Det är viktigt att skilja oriktig uppgift från oriktigt yrkande, uppenbar felskrivning 

eller missräkning. 

 

7.4 Förseningsavgift 

 

En förseningsavgift kan påföras den skattskyldige som inte avlämnar deklaration i 

tid.102 Förseningsavgiften utgår med 1.000 kr för aktiebolag och med 500 kr för andra 

                                                 
99 Taxeringslagen 5:4. 
100 Taxeringslagen 5:6. 
101 Taxeringslagen 5:6 2 st. 
102 Taxeringslagen 5:5. 
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skattskyldiga än aktiebolag. Även en förseningsavgift kan efterges i enlighet med TL 

5:6. 

 

7.5 Skattebrott 

 

I Skattebrottslagen (1971:69) (SkBrL) återfinns regler för olika typer av skattebrott: 

 

Skattebrott innebär att någon uppsåtligen har lämnar oriktig uppgift eller underlåter 

att lämna in deklaration alternativt uppgift, och det finns fara för att skatt undandras 

det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas.103 Om skattebrottet är att 

anse som grovt, kan det bli fråga om grovt skattebrott enligt SkBrL 4 §. 

 

Skatteförseelse innebär att det är fråga om ett skattbrott som är ringa.104 Åtal för 

skatteförseelse får dock endast väckas om det är påkallat av särskilda skäl enligt 13 §. 

 

Vårdslös skatteuppgift aktualiseras när någon av grov oaktsamhet lämnar oriktig 

uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det 

allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas.105 

 

Skatteavdragsbrott innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter 

att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag enligt Skattebetalningslagen 

(1997:658).106 

 

Skatteredovisningsbrott aktualiseras när någon uppsåtligen lämnar oriktig uppgift 

eller underlåter att lämna in uppgift till myndighet eller annan, där underrättelse om 

uppgift är av stor vikt för fullgörande av skyldighet att betala skatt eller skyldighet att 

lämna kontrolluppgift.  

 

Vårdslös skatteredovisning innebär att någon av grov oaktsamhet lämnar oriktig 

uppgift eller underlåter att lämna in uppgift till någon som är skyldig att innehålla 

                                                 
103 Skattebrottslagen 2 §. 
104 Skattebrottslagen 3 §. 
105 Skattebrottslagen 5 §. 
106 Skattebrottslagen 6 §. 
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skatt eller lämna kontrolluppgift angående den skattskyldige och uppgiften har 

betydelse för detta fullgörande.107 

 

Försvårande av skattekontroll aktualiseras när någon 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 att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av 

skatt eller avgift allvarligt försvåras.108 

 

7.6 Skatteflykt 

 

Vid sidan av skattebrottslagen finns det en särskild lag som är till för att förhindra 

skatteflykt: lag (1995:575) mot skatteflykt. I lagens 2 § anges dess 

tillämplighetsområde: 

Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

- rättshandlingen ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för 

den skattskyldige, 

- den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat till rättshandlingen, 

- skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det 

övervägande skälet till förfarandet och 

- en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som 

det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser 

som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. 

 

Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att skatteflyktslagen (SFL) skall bli 

tillämplig. Kan alla rekvisit anses uppfyllda medför det att taxeringsbeslut skall fattas 

som om rättshandlingen inte företagits (3§). Om förfarandet med hänsyn till det 

ekonomiska resultatet, bortsett från skatteförmånen, framstår som en omväg i 

förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i 

stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet (3§). Om de angivna 

grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt 

resultat, skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp (3§).  
                                                 

107 Skattebrottslagen 8 §. 
108 Skattebrottslagen 10 §. 
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Om en skattskyldig företagit en rättshandling till syfte att erhålla en skatteförmån i 

enlighet med alla rekvisiten i 2 §, innebär det således att skatteflyktslagen blir 

tillämplig och i enlighet med den, medför det att rättshandlingen inte ges någon 

betydelse i taxeringen utan taxeringsbeslutet fattas som om rättshandlingen inte 

företagits. Förfarandet kan dock ges betydelse i vissa fall med hänsyn till det 

ekonomiska resultatet och det skulle leda till ett oskäligt resultat. 

 

7.7 Slutsats 

 

Administrativa avgifter, påföljder i enlighet med skattebrottslagen och konsekvenser i 

enlighet med skatteflyktslagen, utgör viktiga påtryckningsmedel för SKM i dess 

arbete med att motverka skattebrott och skatteflykt. Dessa innehar en betydande roll 

som incitament för skattskyldiga att inte i lika stor utsträckning fara med oriktiga 

uppgifter och företa rättshandlingar i ett led att söka undandra skatt eller erhålla 

skatteförmåner. För att detta skall ha den ämnade effekten, krävs att sådana fall av 

försök till skatteundandragande och skatteförmån upptäcks för att kunna motverkas. 

Ett viktigt led utgör härvid samordnade bedömningar, genom vilka upptäckten 

underlättas till följd av bl a att dessa effektiviserar de resurser som finns för kontroll 

och granskning i arbetet med taxering. 

 

Om en skattskyldig lämnar oriktig uppgift kan det aktualisera skattebrott för denne 

och om den skattskyldige företar en rättshandling för att erhålla en väsentlig 

skatteförmån, kan det aktualisera skatteflyktslagen. Dessa båda påföljder och 

konsekvenser skulle eventuellt kunna bli tillämpliga på ”leasing-fallet”. I det fallet 

har uppenbarligen en av de skattskyldiga lämnat oriktiga uppgifter, eftersom båda har 

angivit motstridiga uppgifter. Härvid skulle skattetillägg kunna komma i fråga. Om 

den skattskyldige rättat den oriktiga uppgiften, den oriktiga uppgiften gäller inkomst 

som enkelt kan rättas med ledning av kontrolluppgift, eller den oriktiga uppgiften 

utgör en uppenbar felräkning eller misskrivning som enkelt kan rättas, kan undantag 

från skattetillägg göras. I aktuellt fall verkar det emellertid inte som något undantag 

kan bli tillämpligt eftersom det förefaller som om den skattskyldige medvetet 

redovisat vissa oriktiga uppgifter i sin deklaration. Därmed skulle skattetillägg kunna 

komma att utgå. I och med att det förefaller som om den skattskyldige med en viss 
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medvetenhet lämnat icke korrekta uppgifter, i syfte att erhålla en förmånligare 

behandling vid taxeringen, skulle påföljder enligt skattebrottslagen kunna komma att 

bli aktuella för den skattskyldige. Den skattskyldige kan förmodligen uppsåtligen, 

eller åtminstone av grov oaktsamhet ha lämnat oriktiga uppgifter, vilka medför en 

risk för att skatt undandras eftersom denne verkar ha för avsikt att uppnå bättre läge 

beskattningsmässigt genom att söka få ett högre avdrag och betala mindre i skatt. 

Skattebrott eller vårdslös skatteuppgift skulle den skattskyldige härvid kunna få som 

påföljd. Skatteflyktslagen skulle även kunna bli tillämplig på fallet om den 

skattskyldige kan anses ha förfarit på aktuellt sätt i syfte att uppnå ett mer förmånligt 

skatteläge. Det rör sig alltså om en avsiktlig eftersträvad skatteförmån, men fråga kan 

vara hur omfattande förfarandet kan ses, för att alla rekvisiten i 2§ SFL skall anses 

vara uppfyllda. De tänkbara konsekvenserna av den skattskyldiges handlande i 

leasingfallet skulle slutsatsvis kunna bli att skattetillägg utgår samtidigt som den 

skattskyldige riskerar att bli fälld för skattebrott av något slag samt att skatteflykt kan 

aktualiseras, vilket skulle innebära att det vid taxeringen inte tas någon hänsyn till 

förfarandet, det vore som om det aldrig företagits.  

 

Observera här dock att detta är en väldigt förenklad exemplifiering av ”leasing-

fallet”. Det troligaste scenariot vore förmodligen inte att skattebrott eller skatteflykt 

aktualiseras, eftersom det här inte kanske föreligger något egentligt syfte, utan det 

istället enbart rör sig om en klassificeringsfråga och ett yrkande. Det står varje 

skattesubjekt fritt att klassificera en transaktion och försöka få igenom ett yrkande. 

Härvid torde i sådana fall inte något direkt syfte föreligga bakom handlingarna. 

 

I ”stipendie-fallet” blir det inte aktuellt att tillämpa regler om skattebrott eller 

skatteflykt eftersom det där är fråga om korrekt avlämnade uppgifter i deklarationen 

och det därmed inte föreligger någon brottslig intention i den skattskyldiges agerande. 
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8 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER AV TAXERINGS- 

 FÖRFARANDET 

  

8.1  Slutsats exempel-fallen 

 

8.1.1 ”Leasing-fallet” 

 

I ”leasing-fallet” kan vikten av korrekta uppgifter som underlag för bedömning inte nog 

understrykas. Konsekvensen av felaktiga uppgifter och av att det inte sker någon 

samordning mellan olika handläggare i bedömningarna, är att parterna riskerar att komma 

undan och få förmånliga behandlingar på var sitt håll. Det innebär att åtminstone en part 

skulle kunna komma undan med att lyckas dra undan skatt från det allmänna – ett 

skattebrott. Genom en samordning av handläggares resurser eller uppgifter i ärendet kan 

vid en kontroll de felaktigheter som finns och det förmodade försöket till 

skatteundandragande lättare upptäckas och motverkas. Genom att samordning ger ett 

bättre underlag för kontroll kan skatteplanering och skatteflykt lättare uppmärksammas 

och motverkas samtidigt som reciprociteten i beskattningen återställs och likformigheten 

uppnås, varmed en mer enhetlig rättstillämpning åstadkoms. 

 

I det här fallet skulle det vid en kontroll från SKM: s sida finnas fog för att företa en 

utredning, eftersom de båda skattskyldiga inkommit med motstridiga uppgifter. För att 

kontrollera de skattskyldigas uppgifter skulle SKM kunna göra en förfrågan till de 

skattskyldiga, men om de inte besvarar denna kan SKM ta till starkare 

utredningsbefogenheter som t ex föreläggande eller taxeringsbesök. De sistnämnda 

formella medlen för utredning innebär en skyldighet för den skattskyldige att besvara 

frågor, bistå med information, handlingar och dylikt. Om den skattskyldige inte fullgör 

sin skyldighet kan denne föreläggas att tvingas betala vite. Ett vitesföreläggande är ett 

effektivt påtryckningsmedel, men det måste dock utnyttjas med försiktighet när det gäller 

ingripande åtgärder i den enskildes sfär – detta i ett led att måna om rättsäkerheten. I 

aktuellt fall får det dock anses nödvändigt för SKM att gå in och utreda 

transaktionsförhållandet ordentligt, eftersom risken för avsiktligt skatteundandragande 

förefaller påtaglig. Utredningsmedel av dessa slag skulle i det här fallet ge en god effekt 

för att komma till rätta med en korrekt bild av transaktionsförhållandet och därigenom 
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återställa reciprociteten i beskattningen samtidigt som man åstadkommer en likformig 

och rättvis taxering. En samordnad bedömning är härvid av stor vikt eftersom den skulle 

innebära att handläggarna skulle företa en närmare granskning och lättare 

uppmärksamma de felaktigheter som föreligger i fallet. Därigenom kan en saklig och 

objektiv bedömning företas med korrekt underlag som stöd och därigenom lyckas man 

motverka förekommande fall av skatteundandragande samt återställa reciprociteten i 

beskattningen.  

 

Om SKM i aktuellt fall i efterhand skulle upptäcka avvikelsen i bedömningarna och vilja 

företa en korrigering, kan SKM på eget initiativ företa en omprövning av 

taxeringsbeslutet. Det förefaller troligast att en omprövning företas på initiativ av SKM, 

eftersom de skattskyldiga förmodligen inte kommer att opponera sig emot taxeringsbeslut 

som innebär förmånlig behandling för båda. Det är nog emellertid inte särskilt vanligt att 

SKM i efterhand upptäcker fall av avvikande bedömningar och därför förefaller det 

troligt att de skattskyldiga båda erhåller förmånliga behandlingar och en av dem kommer 

undan med skatteundandragande. Att uppmärksamma sådana här fall torde te sig lättare 

om SKM använde sig av samordnade bedömningar i större utsträckning. Därigenom 

skulle en bättre granskning kunna genomföras och en samsyn skulle underlätta 

bedömningarna för olika handläggare. Chansen att upptäcka felaktigheter i 

taxeringsärenden borde vara större i de skeden där SKM företar kontroller och 

bedömningar innan ett taxeringsbeslut fattas, än att uppmärksamma felaktigheter i 

efterhand när ett taxeringsbeslut redan fattats. Visserligen finns alltid möjligheten att 

företa en omprövning i efterhand, efter att ett beslut tagits (dock med inskränkning av 

tidsfristerna inom vilka ett omprövningsbeslut får tas), men det förefaller svårare att 

uppmärksamma felaktigheter i efterhand än när granskning av ett taxeringsärende pågår. 

Med beaktande av de tidsfrister som finns för att företa en omprövning samt att chansen 

för en upptäckt av felaktigheter av SKM i efterhand förefaller liten, vore ett ökat 

företagande av samordnade bedömningar att föredra. Genom att samordna bedömningar i 

större utsträckning skulle under kontroll och bedömningsstadierna i ett taxeringsärende, 

felaktigheter som t ex skatteundandragande lättare kunna uppmärksammas och 

motverkas. Därigenom skulle SKM tidigt kunna göra en insats för att åstadkomma en 

rättvis och likformig taxering samt återställa reciprociteten i beskattningen. Genom att på 

dylikt sätt på ett tidigt stadium arbeta med samordning, kan fall av felaktigheter lättare 
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uppmärksammas och åtgärdas. I de fall samordning inte sker förefaller risken större för 

att fall med felaktiga taxeringsbeslut slinker igenom och inte ens i efterhand blir föremål 

för korrigering. 

 

I det här fallet skulle det kunna aktualiseras skattebrott eller skatteflykt om det låg en 

verklig avsikt bakom handlandet. Det troligaste scenariot vore förmodligen inte att 

skattebrott eller skatteflykt aktualiseras, eftersom det här inte kanske föreligger något 

egentligt syfte, utan det istället enbart rör sig om en klassificeringsfråga och ett yrkande. 

Det står varje skattesubjekt fritt att klassificera en transaktion och försöka få igenom ett 

yrkande. Härvid torde i sådana fall inte något direkt syfte föreligga bakom handlingarna. 

 

8.1.2 ”Stipendie-fallet” 

 

I ”stipendie-fallet” föreligger korrekta uppgifter för bedömningen, men här äventyras 

likformigheten i taxeringen av att olika handläggare och SKM inte har en samordnad syn. 

Här påvisas behovet av samordnade bedömningar inte enbart i fall av försök till 

skatteundandragande, utan även i helt ”ärliga fall” där korrekta uppgifter lämnats och 

inga brottsliga intentioner föreligger, beroende på brister i samsynen olika handläggare 

emellan. En samordning skulle härvid innebära att bättre samsyn handläggare emellan, 

vilket skulle resultera i en mer likformig och rättvis bedömning av de båda fallen vid en 

kontroll och risken för övertaxering minskar betydligt. Fallen förefaller likartade och 

skall därmed bedömas lika – likformighet och rättvisa uppnås då vid taxeringen. 

 

I det aktuella fallet finns det ingen större chans för att handläggare uppmärksammar 

avvikelsen i bedömningarna, eftersom det inte förefaller att föreligga några 

oegentligheter i fallet kommer förmodligen inte någon utredning att företas och därvid 

riskerar avvikelsen att bestå. Om en samsyn i bedömningarna mellan olika handläggare 

skulle förekomma i större omfattning skulle risken för att en sådan avvikande bedömning 

skulle göras avsevärt minskas. En samsyn skulle redan från början utgöra en god grund 

för att en likformig och rättvis bedömning företas. Härvid säkerställs handläggarens 

saklighet och objektivitet i bedömningen genom samsynen, vilket ökar chanserna att 

uppnå en rättvis och likformig taxering.  
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I det här fallet förefaller det däremot troligare att den skattskyldige istället kommer att 

uppmärksamma avvikelser i bedömningarna genom att begära omprövning eller 

överklaga taxeringsbeslutet än att SKM kommer att göra det. Även här skulle en samsyn 

olika handläggare emellan lätt åstadkomma en mer likformig taxering redan från början. 

Men i det här fallet är det större sannolikhet att en korrigering i efterhand aktualiseras 

genom att det ligger i den skattskyldiges intresse att begära omprövning, eftersom denne 

då kan lyckas få till stånd ett förmånligare taxeringsbeslut. Även om sannolikheten för en 

korrigering i efterhand är större i det här fallet, kan det ändock finnas fördelar att vinna 

med förekomsten av en samsyn på ett tidigare stadium olika handläggare emellan. 

Strävan efter en enhetlig rättstillämpning kommer förmodligen ändock att uppnås oavsett 

om en likformig bedömning företas vid första taxeringsbeslutet eller inte, eftersom om 

det inte i det här fallet skulle bli ett likformigt beslut från början, kommer den 

skattskyldige förmodligen med all sannolikhet att begära omprövning. Härvid kommer 

likformigheten högst troligen att inträda åtminstone i efterhand. I sådana här fall när 

avvikande bedömningar resulterar i brister i likformigheten till nackdel för den 

skattskyldige är sannolikheten stor att likformigheten kommer att upprätthållas genom 

den skattskyldiges begäran om omprövning, eftersom denne har något att vinna på en 

ändring av taxeringsbeslutet. Det kan då tyckas onödigt med en samsyn olika 

handläggare emellan, eftersom likformighet ändå kan uppnås även om det inte företas 

någon slags samordning i bedömningar. Men samsyn i form av samordnade bedömningar 

är av vikt även i detta fall, trots att det inte förefaller vara av lika stor betydelse. En 

samsyn skulle mer påtagligt resultera i ett korrekt och likformigt taxeringsbeslut från 

början. Härvid skulle resurser sparas till följd av det faktum att någon omprövning ej 

behöver företas. Dessa resurser skulle kunna omfördelas och nyttjas effektivare, t ex till 

samordnade bedömningar i större omfattning, vilket skulle kunna medföra att fler fall av 

skatteflykt och skatteplanering skulle kunna ingripas mot och samtidigt skulle en mer 

likformig och rättvis beskattning uppnås på lång sikt. Man måste således se till nyttan av 

samordnade bedömningar som en helhet och inte bara i förhållande till varje specifikt 

fall. Helhetssynen av förekomsten av samordnade bedömningar i större utsträckning blir 

att de grundläggande målen för taxering lättare uppnås – samordnade bedömningar 

åstadkommer lättare en rättvis och likformig taxering samtidigt som enhetlighet i 

rättstillämpningen uppnås. 
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I realiteten förefaller det ej så troligt att en oberoende skattskyldig verkligen 

uppmärksammar förekomsten av olikformig bedömning. Härvid måste istället sättas 

tilltro till att SKM uppmärksammar olikformigheten. Därmed uppställs högre krav på en 

existerande samsyn och förekomsten av samordnade bedömningar olika handläggare och 

SKM emellan. 

 

I det här fallet blir det inte aktuellt att tillämpa regler om skattebrott eller skatteflykt 

eftersom det där är fråga om korrekt avlämnade uppgifter i deklarationen och det därmed 

inte föreligger någon brottslig intention i den skattskyldiges agerande. 

 

8.2 Slutsats 

 

8.2.1  Förekomsten av samordning – krav, skyldighet eller frivillighet? 

 

Med taxeringslagstiftningen som utgångspunkt, kan det i enlighet med de lagstadgade 

likformighetsprincipen och officialprincipen, klart anses framgå att likformig taxering 

skall eftersträvas samt att det åligger SKM ett utredningsansvar för varje taxeringsärende.  

Även om det är SKM som formellt sett innehar en utredningsskyldighet, innehar också 

den skattskyldige en skyldighet att deltaga i utredningen i form av bl a uppgiftslämning 

etc. Således innehar både SKM och den skattskyldige ansvar för utredningsförfarandet, 

dock är naturligtvis ansvarsområdena av olika omfattning. 

 

Inom den svenska taxeringslagstiftningen (i den nationella aspekten) återfinns inte något 

direkt stadgande om att samordnade bedömningar skall ske mellan olika SKM nationellt. 

Det finns däremot en samverkansskyldighet mellan förvaltningsmyndigheter att ge 

varandra hjälp inom ramen för den egna verksamheten, i enlighet med förvaltningslagen. 

Att samordnade bedömningar i viss mån bör ske torde ligga inkluderat i SKM: s 

utredningsskyldighet, i arbetet med att eftersträva likformig taxering och i 

samverkansskyldigheten mellan myndigheter. För att kunna eftersträva likformig taxering 

samt fullgöra sitt utredningsansvar, torde det krävas att olika SKM har kontakt med 

varandra till ledning för att kunna företa sina bedömningar. Härigenom kan de se till 

tidigare gjorda bedömningar samt se till nuvarande ärenden som är föremål för 

taxeringsbeslut och därigenom söka åstadkomma en enhetlighet samt ta ledning av 
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varandra och på så sätt fullgöra sitt utredningsansvar i form av en grundligt företagen 

materiell utredning. Slutsatsvis får det anses som att någon direkt skyldighet för SKM att 

företa samordnade bedömningar inte föreligger, utan man kan snarare tala om 

samordnade bedömningar som något som aktualiseras indirekt i syfte för SKM i sitt 

arbete att uppnå likformighet i taxeringen och fullgöra sitt utredningsansvar enligt 

officialprincipen. Således rör det sig om ett slags indirekt skyldighet för att fullgöra andra 

direkta skyldigheter eller om man så vill, ett slags frivillighet att aktualisera det i 

förhållande till sig själv, men i samband med fullgörandet av andra skyldigheter kan det 

sägas uppkomma ett slags skyldighet att aktualisera frivilligheten. 

 

8.2.2 Korrigering av taxeringsbeslut 

 

Ändring av ett taxeringsbeslut kan ske i form av omprövning, eftertaxering eller 

följdändring. Möjligheten till överklagan och ändring av taxeringsbeslut är en viktig del i 

att garantera rättssäkerheten för de skattskyldiga. Skattskyldiga kan försöka få till stånd 

en ändring av ett taxeringsbeslut antingen genom att begära omprövning eller överklaga 

ett taxeringsbeslut. Likväl kan SKM ändra ett taxeringsbeslut genom att den omprövar 

det på eget initiativ. 

 

Möjligheterna till ändring av taxeringsbeslut är av särskild stor vikt vid avvikelser i 

likformigheten i bedömningar i taxeringsärenden. Det kan då finnas starka skäl för dels 

skattskyldiga, dels SKM att försöka få till stånd en ändring av ett taxeringsbeslut. För den 

skattskyldige är motivet till ändring oftast att denne vill erhålla en mer förmånlig och 

likformig taxering. För SKM: s del föreligger en skyldighet för SKM som förvaltnings-

myndighet att korrigera oriktiga beslut enligt förvaltningslagen och rättelse av felaktiga 

beslut är naturligtvis av stor vikt för att åstadkomma en likformighet i taxeringen.  

Omprövning är ett viktigt institut att kunna ta till för att rätta felaktiga taxeringsbeslut. Ett 

taxeringsbeslut kan bli oriktigt p g a t ex felskrivning, felräkning och dylikt. Dessa 

oriktigheter åtgärdas oftast redan innan beslut tas, i och med de kontroller SKM företar. 

Därmed utgör snarare felaktigheterna i taxeringsbeslut ett bedömningsfel. Ett 

bedömningsfel kan ha sin grund i bl a att information om alla fakta och omständigheter 

som är av vikt i fallet inte erhållits. Förutsättningarna för bedömning blir då inte de bästa 

och det blir då fråga om bedömningsfel. Sakomständigheterna kan alltså utgöra orsak till 
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bedömningsfel, men bedömningsfel kan även bero på beslutsfattaren. Denne kan 

missuppfatta omständigheter, vara okunnig om vissa delar i rättstillämpning eller ger 

utrymme för godtycke i sin bedömning. Beslutsfattaren frångår därmed den saklighet och 

objektivitet som denne är skyldig att ha som utgångspunkt i sina bedömningar.  

 

En skattskyldig kan göra SKM uppmärksam på behov av rättelse av ett taxeringsbeslut, 

om inte SKM själv upptäcker behovet av en omprövning i ett ärende. Om en skattskyldig 

inte får gehör för sina påpekanden vid en omprövning kan denne vända sig till 

förvaltningsdomstol och överklaga SKM: s taxeringsbeslut. Det förskrivs dock vissa 

tidsfrister för inom vilken ändring av taxeringsbeslut får ske; omprövningsbeslut som är 

till den skattskyldiges fördel meddelas inom fem år efter taxeringsåret och ett 

omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får meddelas inom ett år 

efter taxeringsåret. Överklagan av taxeringsbeslut kan göras inom fem år efter 

taxeringsårets utgång. Överklagan av Länsrättens och Kammarrättens dom får endast ske 

om den gått den skattskyldige emot. Tidsfristerna är härvid två månader, alltså betydligt 

kortare än vid överklagan av SKM: s beslut. Detta innebär en viss inskränkning i 

möjligheten att i efterhand upptäcka felaktigheter och kunna korrigera beslutet.  

 

8.2.3 Taxeringsbesluts företräde 

 

Beslutsfattaren har att tillse saklighet och objektivitet i sitt arbete. Beslutsfattaren, vilken 

i regel är den enskilde handläggaren, kan om denne finner svårigheter med beslut i ett 

taxeringsärende vända sig till överordnade, t ex enhetschef eller skattkontorets chef eller 

om denne finner att det är fråga om ett ärende som Skattenämnden bör ta beslut om, 

hänskjuta det dit. I dessa fall ges naturligtvis de sistnämndas bedömningar företräde 

framför den enskilde handläggarens bedömning. 

 

Normalt sett är endast en SKM behörig att besluta om taxering avseende en skattskyldig. 

Det finns dock en möjlighet att i viss mån frångå detta, genom överflyttning av ärenden 

och uppgifter. En SKM får uppdra åt en annan SKM att fatta beslut i ett ärende eller i en 

grupp av ärenden och RSV får även besluta att uppgifter som ska fullgöras av en SKM i 

stället skall fullgöras av en annan SKM. En förutsättning för att överflyttning av ärende 

skall få ske är att den andra SKM går med på det och att det inte medför avsevärda besvär 
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för den beslutet rör. Härmed finns alltså en möjlighet att överföra taxeringsärenden 

mellan olika SKM. På detta sätt ges en möjlighet att kunna samordna beslut för fall där 

flera olika skattskyldiga är sammankopplade, så att inte olika SKM sitter och beslutar 

olika i samma ärende på olika håll. Denna möjlighet till överflyttning av 

beslutsbehörighet mellan olika SKM får anses bereda väg för samordning i 

taxeringsarbetet. Detta är till för att kunna arbeta mot likformighet i taxeringen och inte 

riskera olikartade bedömningar när flera olika SKM fattar beslut i samma fråga. Det är 

även fråga om effektivitetsskäl, eftersom istället för att flera olika SKM skall sitta på 

olika håll och bedöma kan resurser sparas in genom att en samordning i arbetet sker och 

beslutsbehörigheten flyttas över till en SKM. På det här sättet kan avvikande 

bedömningar lösas genom en eventuell överflyttning av beslutsbehörigheten, varigenom 

en särskild SKM: s bedömning ges företräde.  

 

Genom att samordna bedömningar mellan olika handläggare och SKM kan i första hand 

avvikelser i bedömningar motverkas och i andra hand förekommande fall av avvikande 

bedömningar överbyggas, i form av att en samsyn kan åstadkommas och möjlighet ges att 

överflytta beslutsbehörighet. Härigenom kan likformighet uppnås samtidigt som resurser 

kan sparas och effektiviseras. 

 

8.2.4 Påföljder och effekter av korrigerat beslut 

 

Avvikande bedömningar olika handläggare och SKM emellan kan aktualisera 

omprövning av ett taxeringsbeslut och ett ändrat taxeringsbeslut kan leda till 

följdändringar. En ändring av ett taxeringsbeslut kan alltså innebära att en följdändring 

aktualiseras för en annan skattskyldig. Denna följdändring kan vara både till fördel eller 

till nackdel för den skattskyldige. En följdändring som är till nackdel ger oftast negativa 

konsekvenser för den skattskyldige och det kan härvid diskuteras om det kan förekomma 

kompensation av något slag. En ändring av ett taxeringsbeslut kan endast aktualisera en 

följdändring i sig och vad den innebär. Exempelvis kan det vara fråga om en ändring av 

ett taxeringsbeslut som innebär att en skattskyldig i ett avtalsförhållande enligt tidigare 

taxeringsbeslut erhållit avdrag, men nu enligt det nya taxeringsbeslutet inte är den som 

skall erhålla avdraget, utan det är den andra skattskyldige som får avdragsrätten. I sådant 

fall blir effekten av det ändrade taxeringsbeslutet endast en följdändring, d v s att den 
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andra skattskyldige erhåller avdraget som tidigare felaktigt tilldelats den första 

skattskyldige. Det blir således endast själva följdändringen som blir konsekvensen och 

det sker alltså inte någon kompensation av något slag, annat än själva följdändringen till 

följd av rättelsen. 

 

8.2.5 Skattskyldigas möjligheter att ”komma undan” 

 

Administrativa avgifter, påföljder i enlighet med skattebrottslagen och konsekvenser i 

enlighet med skatteflyktslagen, utgör viktiga påtryckningsmedel för SKM i dess arbete 

med att motverka skattebrott och skatteflykt. Dessa innehar en betydande roll som 

incitament för skattskyldiga att inte i lika stor utsträckning fara med oriktiga uppgifter 

och företa rättshandlingar i ett led att söka undandra skatt eller erhålla skatteförmåner. 

För att detta skall ha den ämnade effekten, krävs att sådana fall av försök till 

skatteundandragande och skatteförmån upptäcks för att kunna motverkas och åtgärdas. 

Ett viktigt led utgör härvid samordnade bedömningar, genom vilka upptäckten 

underlättas till följd av bl a att dessa effektiviserar de resurser som finns för kontroll och 

granskning i arbetet med taxering. Utan förekomsten av samordnade bedömningar är 

risken avsevärt större att avvikelserna i bedömningarna blir mer omfattande och att färre 

fall av skattebrott och skatteflykt kan upptäckas, åtgärdas och motverkas. Den preventiva 

effekten får då inte den avsedda genomslagskraften och istället ökar risken för att 

skattskyldiga i större utsträckning ”kommer undan” med felaktigt förmånliga 

behandlingar i taxeringen. Genom samordnade bedömningar kan skattebrott och 

skatteflykt motverkas i större utsträckning samtidigt som ett säkerställande av 

likformighet i taxeringsbedömningar av olika handläggare och SKM i möjligaste mån 

åstadkoms. 
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9 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 
9.1 Inledning 
  
I det här följande kapitlet kommer problematiken kring likformig taxering och 

behovet av samordnade bedömningar att behandlas i ett internationellt perspektiv. 

Denna aspekt kommer inte att behandlas lika ingående som taxeringsförfarandet i 

nationell mening, utan ansatsen är att inventera problematiken på ett mer 

övergripande plan. Härvid är ansatsen inte att besvara de frågor som problemen 

aktualiserar, utan att ge en generell bild av problematiken i ett internationellt 

perspektiv. Här avses endast att behandla den internationella aspekten med 

utgångspunkt i det nationella perspektivet. Härvid kommer säkerställandet av att en 

behandling av en handläggare på en SKM i Sverige, i motsvarande mån bedöms på 

likartat sätt av en annan handläggare på en SKM (eller motsvarande) i ett annat land – 

om förekomsten av samordnade bedömningar på ett internationellt plan, sett ur 

svensk synvinkel.  

 

Den internationella beskattningsrätten består av interna svenska regler, utländska 

rättsregler och föreskrifter i dubbelbeskattningsavtal.109 Härmed kommer i den 

internationella aspekten utgångspunkten att utgöras av en närmare syn på 

dubbelbeskattningsavtal och EG-direktiv. När det gäller samordnade bedömningar i 

taxering på internationell nivå, återfinns två framträdande regleringar som är av vikt: 

OECD: s modellavtal om dubbelbeskattning och EG-direktiv 77/799, vilka kommer 

att utgöra utgångspunkten för samordnade bedömningar i internationellt perspektiv. 

 
9.2 Problematiken och allmänt om internationellt samarbete 
 
 
Frågorna om internationellt samarbete vid beskattning och skattekontroll ökar starkt i 

omfattning och de kommer att bli mer betydelsefulla i framtiden.110 Vissa typer av 

transaktioner, i synnerhet sådana som gäller skatteundandragande och skattebrott, kan 

endast bekämpas genom en väl utbyggd samverkan mellan olika staters skatte- och 

tullförvaltningar.111 Samarbete mellan SKM i olika länder är, ur svensk synvinkel 

                                                 
109 Grosskopf Göran mfl, Det svenska skattsystemet, s. 246, Norstedts Juridik, 10:e upplagan, 1997. 
110 Lagrådsremiss den 13 maj 2003, ”Det nya Skatteverket”, s. 148. 
111 A a s. 148. 
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mindre vanligt med länder som inte tillhör EU eller som Sverige inte ingått 

dubbelbeskattningsavtal (DBA) med. Således sker främst ett gränsöverskridande 

samverkansarbete främst inom EU och ”DBA-länder” (länder som ingått 

dubbelbeskattningsavtal), (se vidare om det internationella perspektivet i praktiken 

under avsnitt 10.2.8) 

 

Ökande problem med skattebrott och skatteundandraganden i internationella 

transaktioner har bl a sin grund i att skattskyldiga har lättare att komma undan i 

internationellt perspektiv, eftersom olika länders SKM ofta har svårighet att vara 

insatta i varandras taxeringslagstiftning och riskerar därmed att endast se till sitt eget 

lands lagstiftning och företa en bedömning enbart utifrån det. Denna ”okunnighet” 

riskerar ofta att resultera i olikformighet och en sviktande reciprocitet i taxeringen 

uppstår, varmed skattskyldiga riskerar att komma undan med skattebrott och 

skatteundandragande. Behovet av ett slags samordnade bedömningar i det här 

perspektivet får anses än mer påtagligt än i den nationella aspekten för att 

åstadkomma likformighet i taxeringen. Det föreligger således ett stort behov av 

samarbete mellan olika länders SKM vad det gäller taxering. Genom samarbete på 

internationell nivå kan ett arbete för förhindrande av skattebrott och skatteflykt samt 

en större likformighet åstadkommas inom taxeringen. Mellan länder där det 

förekommer ett slags formellt internationellt samarbete avseende taxering, ökar 

möjligheterna att uppnå likformighet i taxeringen. Men mellan länder där det inte 

föreligger något slags formellt internationellt samarbete är det mindre sannolikt att 

taxeringsmyndigheterna i olika länder utan direktiv och på eget initiativ tar kontakt 

med varandra för bedömningar i enskilda fall. De formella internationella 

samarbetena som förekommer får således anses ges större vikt i det internationella 

perspektivet.  

 

De internationella samarbeten som förekommer främst inom EU och mellan ”DBA-

länder” är av en formell natur i form av stöd i stadganden i bl a EG-direktiv, 

dubbelbeskattningsavtal, särskilda gemenskapsprogram för beskattning inom EU etc. 

I de fall det föreligger formellt internationellt samarbete kan oförenliga bedömningar 

av de olika ländernas SKM lösas genom t ex ömsesidiga överenskommelser (se 

närmare under avsnitt 9.3.1). I sådana fall förefaller det relativt enkelt att kunna nå 
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fram till en lösning, eftersom det då finns formellt stöd för att möjliggöra en lösning i 

tvistiga fall. I fall där det inte föreligger något formellt internationellt samarbete 

förefaller det betydligt svårare att lösa oförenliga bedömningar olika länders 

taxeringsmyndigheter emellan. Svårigheten beror på att när det inte föreligger något 

formellt internationellt samarbete, utan det istället är fråga om något slags samarbete 

enbart i form av kontakt på eget initiativ olika länders taxeringsmyndigheter emellan, 

så kan det inte anses föreligga något direkt formellt stöd för att kunna lösa tvistiga 

bedömningar. Vid sådana här fall där det inte föreligger något formellt internationellt 

samarbete, förefaller det även svårt att upptäcka de tvistiga bedömningar, än i de fall 

där man har ett väl etablerat formellt samarbete. Härvid uppstår då oftast inte någon 

tvist, eftersom de olika taxeringsmyndigheterna förblir omedvetna om varandras 

olikformiga bedömningar, till följd av att de inte kanske är tillräckligt insatta i 

varandras taxeringslagstiftningar eller därvid riskerar att inte ta lika stor hänsyn att 

tillse likformigheten i taxeringen än i fall där det redan föreligger en formell 

samverkan. 

 

Inom OECD: s kommitté för skattefrågor pågår sedan många år ett kontinuerligt 

arbete med informationsfrågor.112 En arbetsgrupp har till uppgift att utveckla och 

förbättra de juridiska, praktiska och administrativa ramarna för ett väl fungerande 

informationsutbyte, samtidigt som de skattskyldigas rättigheter iakttas.113 

 

Även inom EU pågår för närvarande ett arbete med att öka informationsutbytet såväl 

på den direkta som på den indirekta skattens område. 114 Bestämmelser om 

informationsutbyte mellan medlemsstaterna finns i rådets direktiv 77/799/EEG om 

ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på den direkta och 

indirekta skattens område samt i rådets förordning EEG 218/92 om administrativt 

samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesbeskattning).115 

 

Det finns även ett särskilt gemenskapsprogram, det s k Fiscalis-programmet, som är 

till för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden. 

                                                 
112 A a s. 148. 
113 A a s. 148. 
114 A a s. 148. 
115 A a s. 148. 
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Programmets verksamhet består av system för kommunikation och informations-

utbyte, multilaterala kontroller, seminarier, utbyten, utbildningsverksamhet och andra 

arbetsmöten, besök eller liknande verksamhet.116 

 

Genom lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden har 

befogenheten att som behörig myndighet utbyta upplysningar och delta i 

skatteutredningar med andra länder i den mån en överenskommelse om detta finns 

mellan Sverige och det aktuella landet, delegerats till RSV.117 

 
 

9.3 OECD: s modellavtal 

 

Förekomsten av dubbelbeskattningsavtal (DBA) har till syfte att utformas på ett 

sådant sätt att bestämmelserna för att förhindra dubbelbeskattning framstår som klara 

och det inte råder någon tvekan bestämmelsernas innebörd. Dock kan det naturligtvis 

ändå uppkomma en tvist mellan staterna som omfattas av avtalet, gällande tolkningen 

och tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser. 

 

9.3.1 Ömsesidig överenskommelse 

 

Varje land är suveränt med avseende på tolkningen av innehållet i 

dubbelbeskattningsavtalet och trots likartade förutsättningar och likartade förarbeten, 

kan rättstraditionerna i ett land leda till att man kommer fram till olika tolkning av 

avtalstexten i de båda berörda länderna.118 Härvid är det viktigt med en möjlighet att 

lösa dessa tolkningsproblem. I OECD: s modellavtal artikel 25 finns regler som ger 

staternas myndigheter möjlighet att lösa tvister i form av tolkningsproblem genom 

ömsesidiga överenskommelser. Avsikten är främst att söka lösa den uppkomna 

tvisten direkt mellan behöriga myndigheter. I Sverige anses RSV som behörig 

myndighet, enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och generellt sett vad det 

                                                 
116 A a s. 149. 
117 A a s. 148. 
118 Grosskopf Göran mfl, Det svenska skattsystemet, s. 246, Norstedts Juridik, 10:e upplagan, 1997. 
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gäller tvister upp till en miljon kronor och det inte avser något ärende av särskild 

betydelse119.  

 

Bestämmelsen om ömsesidig överenskommelse kan aktualiseras i två fall; dels på 

begäran av den skattskyldige, dels på initiativ av staterna.  

 

9.3.1.1 På begäran av skattskyldig 

 

En skattskyldig kan, när denne anser att en stat eller båda staterna vidtagit åtgärder 

som medfört eller kan medföra dubbelbeskattning eller annan beskattning som strider 

mot dubbelbeskattningsavtalet, vända sig till den behöriga myndigheten i dennes 

hemviststat eller till de ordinarie rättsinstanserna i skatteprocessen (art. 25 p1-2). En 

ömsesidig överenskommelse kan oftast inte träffas med annan stat innan ett beslut i 

ordinarie svensk skatteprocess vunnit laga kraft. Förfarandet vid ömsesidig 

överenskommelse är alltså ett särskilt förfarande som ligger vid sidan av intern 

skatteprocess. Det kan inte tillämpas på beskattning som skett i strid med intern lag, 

om inte förfarandet även strider mot dubbelbeskattningsavtalet. I TL 4:7 ges 

möjlighet att gå in och ändra taxeringsbeslut till följd av en ömsesidig 

överenskommelse i enlighet med ett dubbelbeskattningsavtal. En ömsesidig 

överenskommelse där Sverige varit delaktig, ”överstiger” således ett lagakraftvunnet 

beslut eller dom av en svensk SKM eller domstol. Det innebär i sig inte att den 

interna domen eller beslutet var felaktig, utan den ömsesidiga överenskommelsen är 

ett led i att undanröja dubbelbeskattning och lösa tvister som kan uppkomma i 

samband med tolkningsproblem av ett dubbelbeskattningsavtal. 

 

Efter att en hemviststat mottagit en begäran från en skattskyldig, kan dess behöriga 

myndighet själv vidta åtgärder för att undanröja dubbelbeskattning. Myndigheten kan 

härvid ta kontakt med den andra staten som omfattas av dubbelbeskattningsavtalet, 

men det är inte ett krav. Om hemviststaten som mottagit den skattskyldiges begäran, 

anser att dubbelbeskattningen uppkommit genom en åtgärd företagen av denna stat, 

skall behörig myndighet ta kontakt med den andra staten och uppta förhandlingar med 

                                                 
119 Med hänvisning till SFS 2000:1077 Förordning om handläggning av ärenden enligt skatteavtal. 
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denna för att få till stånd en ömsesidig överenskommelse och undanröja 

dubbelbeskattningen. 

 

9.3.1.2 På initiativ av stat 

 

De behöriga myndigheterna i respektive avtalsstat kan på eget initiativ uppta för-

handlingar med varandra i syfte att lösa tolknings- och tillämpningsproblem angående 

ett dubbelbeskattningsavtal (art. 25 p3). Om det rör sig om ett generellt tolknings- 

eller tillämpningsproblem som upptagits av en skattskyldig kan överenskommelsen få 

en generell verkan och inte bara avse den skattskyldige som aktualiserat problemet.  

 

9.3.2 Svensk rättspraxis 

 

I samband med bestämmelsen i OECD: s modellavtal om möjlighet för behöriga 

myndigheter att lösa tolknings- och tillämpningsproblem av dubbelbeskattningsavtal 

genom ömsesidiga överenskommelser, har det i svensk rättspraxis gjorts viktiga 

uttalanden. Några rättsfall som är av betydelse finns återangivna i RSV: s 

handledning om internationell beskattning 8 kap: 

I RÅ 1987 ref. 162 sade RR att det skall fästas vikt vid uttalanden från utländska 

myndigheter och i RÅ 1991 ref. 107 talade RR om accepterandet av en samsyn, att 

avtalsbestämmelser ska tolkas på samma sätt i de avtalsslutande staterna. 

I RÅ1992 not 128, RÅ 1983 A a 185-188 uttalade RR härvid bl a att domstolar ska 

tolka avtal oberoende av hur behöriga myndigheter förhåller sig i frågan.  

Dessa fall visar på att den rådande situationen förefaller något oklar vad det gäller 

samordnade bedömningar.  

 

9.3.3  Utbyte av information 

 

Enligt art. 26 i modellavtalet skall myndigheterna utbyta sådana upplysningar som är 

nödvändiga för en riktig tillämpning av bestämmelserna i avtalet. De upplysningar 

som avges skall avse inkomst som är föremål för beskattning enligt avtalet och om 

beskattningen enligt den interna skattelagstiftningen inte strider mot avtalet. Denna 

artikel om utbyte av information innebär alltså en skyldighet för avtalsstaterna att 



 78

förse varandra med upplysningar. Utbyte av information kan sägas förekomma på tre 

sätt: det kan ske på begäran i ett särskilt fall, per automatik eller spontant. 

Informationsutbytet avser inte enbart överlämnande av upplysningar, utan kan även 

innefatta t ex att enskilda tjänstemän från en avtalsstats skatteförvaltning tillåts 

närvara vid skatteutredningar i den andra staten.  

 

9.4 Internationell skiljedom 

 

I början av 1980-talet utkom ett förslag om att en internationell skiljedomstol för 

skattetvister borde inrättas, genom Gustaf Lindencronas120 och Nils Mattsons121 skrift 

”Arbitration in taxation”. Förslaget hade sin grund i bristerna med ömsesidiga 

överenskommelser, som gjorde det angeläget att kunna ta till ett skiljedomsförfarande 

som en fortsättning när förhandlingarna mellan staterna hade misslyckats, eftersom 

det inte fanns någon garanti för att staternas försök att nå en överenskommelse ledde 

till ett resultat.122 

 

Dåtiden kanske inte var riktigt mogen för det nya förslaget, men utvecklingen har 

sedan dess gått mot att frågor kring skiljedomsförfarande i internationella skattetvister 

mellan staterna har fått ökad uppmärksamhet. Olika förslag i detta led har avgivits 

och kan anses ha fört utvecklingen framåt. Framsteg kan främst anses ha gjorts inom 

EU. Där antogs 1990 en konvention (”Skiljedoms-konventionen”) om avgöranden i 

vissa fall av skiljemän (90/436/EEG). Konventionen syftade till att skapa ett 

förfarande som skulle på ett säkrare sätt än tidigare eliminera dubbelbeskattning i 

samband med justering av vinster i närstående företag med säte i olika medlems-

stater.123 Staterna kan genom konventionen anses klargöra att de är villiga att i sista 

hand överlämna avgörandet till ett oberoende organ – en skiljenämnd, förutsatt att 

under hela processen (men med vissa tidsgränser) inte är möjligt för dem att själva 

komma överens.124 Konventionen bygger inte på att skatteavtal mellan inblandade 

                                                 
120 Professor och jur dr i skatterätt. 
121 Professor och jur dr i skatterätt. 
122 Mattson Nils, Festskrift till Gustaf Lindencrona, ”Skiljedomsförfarande i internationella 
skattetvister”, s. 252, Norstedts Juridik, 2003. 
123 A a s. 257. 
124 A a s. 267. 
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stater måste ha träffats.125 Det föreligger således en viss skillnad mellan Lindencronas 

och Mattsons förslag och Skiljedomskonventionen i form av att förslaget avser att 

skatteavtal föreligger, medan konventionen inte avser att det måste ha träffats något 

sådant.  

 

När det gäller olika skatteavtal som innehåller regler om skiljedomsförfarande, börjar 

det bli vanligare att staterna inser det otillfredsställande med att frågor kan stå olösta, 

sedan försöken att nå en ömsesidig överenskommelse misslyckats.126 Det måste 

finnas en möjlighet, inte minst i de skattskyldigas intresse, att hitta säkra vägar för att 

undvika dubbelbeskattning.127 De klausuler som finns i avtalen om skiljedom 

förefaller vara relativt otydliga, varvid tankegången med skiljedomsklausuler mer 

känns som om de är till för att ha en avskräckande effekt – att ett förestående hot om 

skiljenämnd pressar staterna till att komma överens i sina förhandlingar. 

 

Staterna anser att förhandlingar om en ömsesidig överenskommelse i det absoluta 

flertalet fall leder till rimligt resultat för de skattskyldiga och att sådana förhandlingar 

därför även i framtiden skall utgöra grunden för lösning av skattetvister.128 Det är för 

att skynda på förhandlingarna och samtidigt förmå staterna att nå en 

överenskommelse som tillägg om skiljenämnd gjorts.129 

 

Slutsatsvis får det anses att utvecklingen har visat att det främst avgörande är inom 

”DBA-länder” och EU: s medlemsstater som framstegen görs för att lösa skattetvister 

t ex genom skiljedom. Även om utvecklingen går framåt är det viktigt att 

diskussionen om skiljedomsförfarande och behovet av tvistelösningar fortgår för den 

fortsatta utvecklingen. 

 
9.5 EG-direktiv 77/799/EEG 

 

Problem med förekomsten av skatteflykt har funnits i alla tider och inte minst är det 

ett aktuellt problem inom Europa och EU med skatteflykt över landsgränserna. Med 
                                                 

125 A a s. 267. 
126 A a s. 267. 
127 A a s. 267. 
128 A a s. 268. 
129 A a s. 268. 
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anledning av det utkom Rådet med en resolution 1975 om en gemensam ordning för 

myndighetssamarbete samtidigt som vikten av skydd för de enskilda betonades. Det 

hela mynnade ut i ett direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område. Direktivet 

innefattar en rätt för myndigheter att få hjälp av andra staters myndigheter och en 

bestämmelse om att information ex officio skall överlämnas till andra stater130. Det 

föreskrivs i direktivet en möjlighet för tjänstemän att utföra efterforskningar i en 

annan stat, om den andra staten godkänner det.131 En stat kan dock vägra detta 

samarbete om den nationella lagstiftningen inte tillåter en sådan efterforskning 

gentemot statens egna medborgare.132 Hänsyn tas således till den nationella 

lagstiftningen, vilken blir styrande och sätter upp ramarna för förfarandet. 

 

Att den nationella lagstiftningen blir styrande skulle kunna ses som en svaghet133 i 

direktivet, eftersom det innebär att Sverige exempelvis inte kan begära upplysningar 

av en annan stat angående ett förfarande som beskattas i Sverige men som inte är 

föremål för beskattning i den andra staten. Å andra sidan kan kanske härvid påpekas 

att det är av vikt ur rättssäkerhetssynpunkt att en stats nationella lagstiftning inte 

överkörs helt till förmån för att kunna beskatta ett förfarande i en annan stat.  

 

Det har avgjorts en del mål i EG-domstolen med anledning av detta direktiv. Många 

stater har åberopat direktivet i ett försök att rättfärdiga dold diskriminering genom att 

anföra att det varit fråga om kontroll i enlighet med direktivet. EG-domstolen har bl a 

avgjort frågan om när en myndighet ex officio skall lämna information till en annan 

stats myndighet.134 Domstolen kom härvid fram till att en medlemsstat utan anmodan 

skall överlämna information till skattemyndigheten i en annan stat, när det finns skäl 

att anta att det utan denna information skulle förekomma eller beviljas en oberättigad 

skatteminskning i den andra staten.135 Syftet med direktivet att söka möjliggöra en 

korrekt beräkning av skatt och det innebär således inte att det måste vara fråga om 

                                                 
130 Persson Österman Roger, Ståhl Kristina, EG-skatterätt, s. 257, Iustus Förlag, 2000. 
131 A a s. 257. 
132 A a s. 257. 
133 A a s. 258. 
134 Mål C-420/98 W.N, EGD: s dom den 13 april 2000. 
135 Persson Österman Roger, Ståhl Kristina, EG-skatterätt, s. 258, Iustus Förlag, 2000 
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brott i skattesammanhang eller omfattande skatteundandragande för att direktivet 

skall kunna tillämpas.  

 

9.6 Exempel-fall 

 

Om vi utgår från leasingfallet (i enlighet med avsnitt 1.2) och säger att en av parterna 

har sin hemvist i Sverige och den andra utomlands. De olika handläggarna på 

respektive lands SKM (eller motsvarande) bedömer enligt det angivna exemplet ett 

och samma transaktionsförhållande olika. Låt oss anta att det härvid rör sig om 

olikformiga bedömningar mellan Sverige och landet X, med vilket Sverige inte har 

ingått något dubbelbeskattningsavtal och som inte heller är medlem i EU (fall A). Låt 

oss i ett annat fall anta att det rör sig om olikformiga bedömningar mellan Sverige 

och landet Y som Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med alternativt är 

medlemsstat i EU (fall B). (Observera dock att exempel-fallen här avser att ge en 

relativt enkel och övergripande blick.) 

 

I fallet A föreligger inte något formellt internationellt skattesamarbete mellan 

länderna, utan det som kan förekomma är att en SKM på eget initiativ kontaktar den 

utländska taxeringsmyndigheten för att diskutera ett bedömningsfall. Det förefaller 

härvid dock mindre troligt att så sker, utan det är förmodligen vanligt att de olika 

ländernas taxeringsmyndigheter inte är så insatta i varandras taxeringslagstiftningar, 

varvid det förefaller svårare att olikformiga bedömningar dem emellan upptäcks. Att 

härvid lyckas samordna bedömningar förefaller svårare än i fall där formellt 

internationellt samarbete föreligger. Härmed riskeras att likformigheten i taxeringen 

sviktar och att skattskyldiga kan lyckas komma undan med skatteundandragande och 

skattebrott. 

 

I fallet B föreligger ett slags formellt internationellt samarbete mellan länderna 

antingen i form av dubbelbeskattningsavtal eller genom direktiv eller 

gemenskapsprogram inom EU. Därmed är förutsättningarna för att lyckas samordna 

bedömningar bättre eftersom en redan etablerad samverkan föreligger. Det torde 

härvid vara enklare för de olika ländernas taxeringsmyndigheter att upptäcka 

oförenliga bedömningar och sedan försöka samordna dessa för att uppnå en 
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likformighet, eftersom det redan föreligger en kontakt genom tidigare formell 

samverkan, som förmodligen även har en kontinuerlig avsikt. Om det i fallet B rör sig 

om ”DBA-länder” eller EU-medlemsstater förefaller det i första hand mer sannolikt 

att oförenliga bedömningar upptäcks genom att det bl a finns skyldighet för 

taxeringsmyndigheterna att samverka i informationsutbyte och dylikt med varandra. I 

andra hand är det mer sannolikt att samordnade bedömningar lyckas i dessa fall 

eftersom det här finns möjligheter att enklare lösa tvistiga bedömningar genom t ex 

ömsesidiga överenskommelser eller skiljedom. Härvid förefaller det mer troligt att 

samordnade bedömningar kan lyckas och ett arbete för likformig taxering och 

motverkande av skatteundandragande och skattebrott lättare kan åstadkommas. 

 

9.7 Slutsats 
 

De förekommer främst internationella regleringar om samverkan inom EU och mellan 

”DBA-länder”. Dessa regleringar arbetar med informationsutbyte och ömsesidiga 

överenskommelser för samverkan över gränserna. För länder som inte omfattas av 

dubbelbeskattningsavtal eller är medlemmar i EU, förefaller det vara svårare med 

samverkan. Visserligen kan väl säkert det förekomma informationsutbyte ändå, men 

det förefaller mindre troligt när det inte finns något reglerat som stöder en sådan 

samverkan.  

 

En viktig aspekt vad gäller tillämpningen av samordnade bedömningar i ett 

internationellt perspektiv, är den praktiska genomförbarheten. Det förefaller finnas en 

ganska stor praktisk svårighet i att tillämpa samordnade bedömningar internationellt, i 

form av bl a att olika länders taxeringsmyndigheter kan ha svårighet att vara insatta i 

varandras taxeringslagstiftningar, varvid olikformighet i taxeringsbedömningar kan 

bli svårare att upptäcka. Samverkan mellan länder som inte har något formellt 

internationellt samarbete förefaller härvid ha svårare att lyckas med att samordna sina 

bedömningar. Länder som samverkar genom formellt internationellt samarbete torde 

ha bättre förutsättningar att lyckas med att samordna sina bedömningar eftersom de 

olika ländernas taxeringsmyndigheter i dessa fall torde ha bättre kunskap om 

varandras regler till följd av att det föreligger ett väl etablerat formellt internationellt 

samarbete. Men även om förutsättningarna förefaller bättre för samordnade 

bedömningar i de fall det föreligger ett slags formellt internationellt samarbete genom 
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t ex dubbelbeskattningsavtal eller direktiv och gemenskapsprogram inom EU, så 

förekommer även vissa svårigheter härvid. Svårigheter härvid kan t ex bestå i fall där 

det rör sig om ”DBA-länder”, i form av att det finns risk för att de olika länderna kan 

ha olika tolkning av dubbelbeskattningsavtalet och då finns även risk för 

olikformighet i taxeringsbedömningar. Det kan föreligga svårighet för ”DBA-stater” 

att ha kännedom om den andra statens tolkning av avtalsbestämmelserna. Det torde 

nämligen vara svårare att ha vetskap om en annan stats bedömning av en 

avtalsbestämmelse, än en annan SKM: s bedömning – det torde alltså vara svårare att 

ha vetskap om en internationell olik bedömning, än en nationellt olik bedömning, 

eftersom myndigheter inom samma stat får antas ha ett bredare samarbete och kontakt 

i sin myndighetsutövning, än myndigheter i olika stater. Men denna svårighet med 

avtalstolkning kan avhjälpas i form av ömsesidiga överenskommelser. Oförenligheten 

måste dock allt jämt upptäckas och i de fallen förefaller det mer sannolikt att 

oförenliga bedömningar kan upptäckas i de fall där det föreligger ett slags formellt 

internationellt samarbete eftersom det då redan föreligger en etablerad samverkan. 

 

Förutsättningarna hos ”DBA-länder” och medlemsstater i EU är bättre för att 

samverka för likformig taxering på ett internationellt plan, än i länder som står 

utanför sådant formellt internationellt samarbete. Detta beror på att samverkan ges en 

större tyngd och en ökad offentlig skyldighet att följa direktiv på ett internationellt 

plan gentemot andra länder. Skyldigheten för länderna att samverka för en likformig 

taxering på ett internationellt plan blir härvid än mer påtaglig eftersom samverkan har 

en mer formell direkt tyngd i form av internationella direktiv för länderna att följa. I 

dessa fall får möjligheterna till samordning i bedömningar för att uppnå likformighet i 

taxeringen anses vara större, eftersom det finns formella direktiv som fungerar som 

tyngre påtryckningsmedel på länderna att iaktta samverkan. I de fall där det inte rör 

sig varken om ”DBA-länder” eller om medlemsstater i EU, finns endast skyldigheten 

i de interna reglerna att följa. Visserligen får dessa anses utgöra påtryckningsmedel i 

viss mån – målet att uppnå likformig taxering, men påtryckningsmedlet kan nog inte 

anses vara av lika hög grad som i de fall där det finns formella internationella direktiv 

som innefattar direkta möjligheter och skyldigheter till samverkan. Det förefaller 

härvid lättare för länder som inte innefattas av något formellt internationellt 

samarbete, att frångå den indirekta skyldigheten man kan tala om vad det gäller att 
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samverka med utländska taxeringsmyndigheter i ett led att uppnå likformig taxering 

och upprätthållande av reciprociteten, eftersom taxeringsmyndigheterna i dessa fall i 

stort sett bara har sina interna regler att bry sig om som påtryckningsmedel. Risken 

med att främst enbart ha att se till sina egna interna regler torde resultera i bristande 

internationell hänsyn. Taxeringsmyndigheterna i de olika länderna riskerar härvid att 

vara dåligt insatta i varandras regler, varvid risken är att de inte tar hänsyn till dem 

utan företar en egen bedömning enbart i enlighet med sina interna regler. I sådana här 

fall där det inte föreligger något formellt internationellt samarbete som tyngre 

påtryckningsmedel på taxeringsmyndigheternas bedömningsarbete, är risken större att 

någon internationell hänsyn inte tas mellan taxeringslagstiftningarna och dess 

bedömande myndigheter. Härvid ökar således risken för att oförenliga bedömningar 

inte upptäcks och att skattskyldiga lyckas komma undan med skatteundandragande 

och skattebrott.  

 

Slutsatsvis får det nog anses att formellt internationellt samarbete i olika former ger 

de bästa förutsättningarna för olika länder att samverka för likformighet i taxeringen 

samt att motverka förekomsten av skatteundandragande och skattebrott i större 

utsträckning. Visserligen kan det nog alltid anses föreligga vissa svårigheter i 

genomförbarheten till följd av t ex resursskäl m m, men med tanke på att allt fler 

former formellt internationellt samarbete utvecklas, så utvecklas även möjligheterna 

och genomförbarheten. Avslutningsvis bör även IT-utvecklingen ses som en viktig 

komponent för den tidigare och den fortsatta utvecklingen för internationellt 

informationsutbyte. IT-utvecklingen har nämligen förbättrat och kommer förmodligen 

att ytterligare förbättra de tekniska förutsättningarna för internationellt 

informationsutbyte. På det hela taget får förutsättningarna för ett slags internationell 

samordning anses goda för den framtida utvecklingen. 
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10 PRAKTIKEN – HUR FÖRHÅLLER DET SIG I BEDÖMNINGS-

PRAXIS? 

  
10.1 Inledning 

 
För att försöka skapa en bild av hur det ser i bedömningspraxis angående samordnade 

bedömningar, har jag företagit undersökningar hos ett antal SKM136. 

Undersökningarna består av bl a intervjuer och diskussioner137 och bygger på ett 

likformigt förfrågningsunderlag, för att skönja eventuella olikheter i 

bedömningspraxis. Av hänsyn till mina intervjukällors önskan om viss anonymitet 

vad det gäller citat, kommer det här endast att bli fråga om en generell 

sammanställning utan direkta källhänvisningar.  

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för hur det förhåller sig med samordnade 

bedömningar i praktiken hos SKM att företas, med utgångspunkt av de företagna 

undersökningarna gällande olika SKM: s förfarandesätt – ett återgivande och 

sammanställande av bedömningspraxis med analyserande inslag. Denna redogörelse 

för bedömningspraxis kommer att ske utifrån en sammanställning av vad som 

framkommit vid undersökningarna och eventuella olikheter härvid kommer att 

påpekas och analyseras, i övrigt kommer sammanställningen att försöka ge en 

helhetsbild med problemformuleringen och delfrågorna som utgångspunkt. 

 

10.2 Bedömningspraxis138  
 
10.2.1 Säkerställande av likformighet i bedömningar 

 

Ett av skatteförvaltningens grundläggande mål är att åstadkomma en så likformig 

rättillämpning som möjligt. Detta mål eftersträvas i form av att det inom skatte-

förvaltningens verksamhet förekommer intern utbildning, verksamhetsuppföljningar, 

diskussionsdatabaser samt diverse styrdokument från RSV. Exempel på styrdokument 

är bl a handledningar, pm, skrivelser och RSV: s allmänna råd och meddelanden. På 

                                                 
136 För specifika källor v g se källförteckning. 
137 För förfrågningsunderlag v g se bilaga. 
138 Intervju-källor: rättsenheterna på SKM i Göteborg, Linköping/Jönköping och Växjö. För närmare 
precisering av källorna v g se källförteckning. 
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detta sätt arbetar skatteförvaltningen övergripande med att åstadkomma en enhetlig 

rättstillämpning. 

 

När det gäller dessa former av styrmedel torde det vara fråga om ett slags rättslig 

styrning. Det bör härvid skiljas på rättslig styrning och samordnade bedömningar i 

sig. Gränsen kan emellertid förefalla svår att se, eftersom rättslig styrning och 

samordnade bedömningar kan anses vara sammanlänkade. Som ett led i den rättsliga 

styrningen finns företagandet av rättsutredningar, i vilka bedömningar utgör en viktig 

del. Härvid aktualiseras bl a samordnade bedömningar. 

 

Vissa bedömningar kan ge vägledning och rättslig styrning kan ges till enskilda 

handläggare såväl som till SKM i taxeringsärenden. Rättslig styrning kan alltså ske på 

generell nivå såväl som i specifika ärenden. Om en rättslig styrning förefaller för 

komplicerat, kan en handläggare vända sig till rättsenheten på dennes SKM och 

rättsenheten kan i sin tur vända sig till RSV, för att försöka få en klarare ledning. 

 

Säkerställande av likformiga bedömningar kan ses som en fråga om rättslig styrning. 

Rättslig styrning kan ske på många sätt. Tungt vägande i sammanhanget är RSV: s 

handledningar, skrivelser och interna ämnesdatabaser. Vidare finns temadagar och 

erfarenhetsutbytesmöten för att uppnå en samsyn. Styrningen kommer från RSV och 

förmedlas av de regionala rättsenheterna.  

 

S k kvalitetsuppföljning sker för att följa upp den rättsliga kvaliteten på arbetet inom 

skatteförvaltningen. Arbete för säkerställande av likformiga bedömningar sker bl a 

genom s k kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring innebär ett arbete med förebyggande 

rutiner i syfte att undvika olikartad handläggning och olikartade beslut. Det sker 

genom löpande utbildning, diskussion kring rätts- och bevisfrågor i regionala och 

rikstäckande diskussionsdatabaser, regionala och rikstäckande erfarenhetsutbytes-

möten. Härutöver utövas kvalitetssäkring genom utfärdande av styrdokument, som 

skall gälla, i regionala och rikstäckande ämnesdatabaser. Kvalitetsuppföljning sker 

regionalt (vart tredje år per sakområde) och lokalt samt löpande i syfte att vinna 

kunskap om det föreligger olikheter och brister i handläggning samt beslutsfattande. 
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Uppföljningarna utmynnar i en utvärdering av orsakerna till olikformigheterna (varför 

olikformigheter föreligger) och i förslag till konkreta förbättringsåtgärder.   

 

I den rättsliga styrningen utgör som ovan sagts samordnade bedömningar ett led. När 

det gäller samordning av ärenden med fler skattskyldiga i riket, kan denna 

samordning ske genom kontakter mellan regionerna och inom regionerna. 

 

Ett problem kan vara att ett ifrågasättande av olikformighet överhuvudtaget väcks. 

Det förutsätter naturligtvis att avvikelser upptäcks och om inte så är fallet, blir det 

ingen bedömning alls. Därför är det viktigt för SKM att arbeta med att finna 

avvikelser (se närmare i 10.2.3), eftersom annars kan dessa inte åtgärdas och 

likformig taxering inte uppnås.  

 

10.2.2 Förekomsten av samordnade bedömningar –skyldighet och frivillighet 

 

Som ovan framgått bör det särskiljas på rättslig styrning och samordnade 

bedömningar. Förekomsten av rättslig styrning är vanlig, medan förekomsten av 

samordning av ärenden är mindre vanlig. Men även om det är två begrepp med olika 

innebörd, går de även i vissa aspekter hand i hand, eftersom de är sammanlänkade till 

varandra. 

 

Det förekommer exempelvis årligen ett antal s k riktade kontroller vilka fastställs i 

Riksplanen för kontrollarbetet eller i verksamhetsplaner på regionnivå. Då granskas 

enskilda företeelser, exempelvis uthyrning av småhus, eller särskilda branscher, 

exempelvis taxi, restauranger m m. Sådana särskilda satsningar föregås regelmässigt 

av utbildning i dessa frågor, tillsättande av kontaktmän inom regionen m m, allt 

syftande till en enhetlig bedömning. Ett annat exempel är de stora samordnade 

koncernrevisionerna avseende i första hand börsbolagen. Dessa revisioner genomförs 

över hela landet i de olika bolag som ingår i koncernen. Ett behov av samordnade 

bedömningar är extra uppenbart i dessa fall. I sådana revisioner tillsätts då en rättslig 

samordnare som har att ta ställning i samtliga de frågor där skilda bedömningar kan 

tänkas förekomma.  
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Samordnade bedömningar förekommer bl a genom dialog och beslut i diskussions- 

och ämnesdatabaser. Ibland förekommer styrsignaler i syfte att fatta likartade beslut 

näst intill varje dag, ibland en eller ett par gånger per vecka och någon gång i något 

ämne en gång per månad eller per kvartal. Regionala och rikstäckande 

erfarenhetsutbytesmöten hålls i detta syfte en – två gånger per år och sakområde (det 

finns för närvarande 15 sakområden).  

 

När en ny fråga lyfts till RSV, går RSV ut och lämnar svar i en för området relevant 

ämnesdatabas. Detta får snarare anses som rättslig styrning än samordnad bedömning. 

Samordnade bedömningar kan förekomma i anslutning till kontrollprojekt, t.ex. 

revisionsprojekt men också vid myndighetsövergripande informationsinsatser och 

kontroller. En obesvarad fråga inom regionerna lyfts ofta fram till rättsenheterna som 

lägger ut svaren i ADB-miljö till ledning för resp. regions verksamhet. Rättsenheterna 

lägger ut svaren så fort de anser att svaren har principiell betydelse för verksamheten. 

Här torde det vara fråga om ytterligare en form av rättslig styrning. Samordning anses 

i praktiken vara så gott som obligatorisk när information eller kontroll riktar sig till 

flera varav någon eller några tillhör en annan region. 

 

Det föreligger inget juridiskt krav på att ta kontakter mellan olika SKM utöver den 

allmänna samverkansskyldigheten139 för förvaltningsmyndigheter i förvaltningslagen. 

Emellertid kan det förekomma vissa praktiska förfarandenormer som uppställs som 

arbetsformer inom organisationen. Det kan t ex vara uttalanden, policier och 

beslutade arbetsformer (riksgemensamma erfarenhetsutbytesmöten, arbetsgrupp för 

medarbetare inom rättsenheterna etc.) samt genom överenskommelser, t ex 

överenskommelse om samverkan mellan kronofogdemyndigheten och skatte-

myndigheten. 

 

Rättsenheterna skall verka för en enhetlig rättstillämpning och detta får anses ske 

främst genom rättslig styrning. Det finns ingen garanti för att samordnade 

bedömningar sker annat än att det finns en viss garanti för att samordning av 

bedömning mellan olika skattemyndigheter dels genom ständigt pågående utbyte 

mellan landets olika rättsenheter och medarbetarna där jämte RSV, dels genom 

                                                 
139 Förvaltningslagen 6 §. 
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konstruktionen av samverkansavtalet mellan kronofogdemyndigheten och 

skattemyndigheten. Samordning av bedömningar resulterar i dokument som läggs ut i 

därför avsedd ämnesdatabas (styrdokument). 

 

10.2.3 Uppmärksammande av avvikelser 

 

Skatteförvaltningen arbetar med riskanalyser till följd av resursbrist och 

effektivitetsskäl. Resurser bör nämligen läggas på större oegentligheter än på mindre 

felaktigheter. Därför är viljan att undanröja större risker för felaktigheter genom att 

komma åt större fall av skatteundandragande och skatteflykt. Genom att använda sig 

av vissa utslagsgivande analysmetoder vid t ex ADB-behandlingen eftersöks vissa 

företeelser och vissa ord som är framtagna enligt en mall att ge utslag för att företa en 

närmare kontroll och granskning av taxeringsärendet. Dessa företeelser och ord har 

valts ut genom erfarenheter från vanligt förekommande fall av t ex 

skatteundandragande. 

 

Genom dessa riskanalyser sker arbetet från en utarbetad plan att söka komma åt vissa 

beteenden hos skattskyldiga som utgör den största risken för skatteundandragande. 

Detta innebär att andra företeelser hos skattskyldiga kan slippa igenom, eftersom de 

inte träffas av sökenheterna, vilket innebär att vissa skattskyldiga kan ”komma 

undan” med vissa oegentligheter skattemässigt. 

 

Eftersom det resursmässigt är i stort sett omöjligt att företa närmare kontroller av alla 

deklarationer, måste det ur effektivitetssynpunkt göras en prioritering. Naturligt ter 

sig då att välja att söka komma åt större fall av skatteundandragande och skatteflykt 

genom närmare kontroll och granskning, medan det då blir tvunget att välja bort 

rättandet av mindre felaktigheter. Ambitionsnivån bör således ses i förhållande till 

resurstillgång. Sedan kan det emellertid alltid prövas om en omfördelning av resurser 

och företagandet av en effektivisering, kan åstadkomma en större möjlighet att 

uppfylla en högre ambitionsnivå. 

 

Skattskyldiga som ”kommer undan” med en förmånlig behandling, uppmärksammar 

förmodligen ej för SKM att de felaktigt erhållit en förmånlig behandling. Om 
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skattskyldiga däremot ej erhåller en förmånlig behandling, är det troligare att de gör 

SKM uppmärksamma på ärendet, antingen genom att begära omprövning eller 

överklaga ett taxeringsbeslut. De skattskyldiga kommer troligtvis att uppmärksamma 

SKM på ärendet om de är medvetna om att avvikelse i bedömning skett eller är 

övertygade om att de är berättigade till en förmånlig behandling. Skattskyldigas 

reaktion på bedömningar i taxeringsbeslut kan därmed i viss mån uppmärksamma 

SKM på avvikelser i bedömningar. Det bör dock påpekas att det exempelvis i 

förhållanden som ”leasing-fallet”, där skattskyldiga står i förhållande till varandra, 

lättare blir medvetna om olikformiga bedömningar. Medan det i förhållanden som 

”stipendie-fallet”, där de skattskyldiga är helt oberoende parter i förhållande till 

varandra, förefaller mindre troligt att de skattskyldiga blir medvetna om att 

olikformiga bedömningar uppkommit. 

 

Genom bl a kvalitetsuppföljning inom skatteförvaltningen kan avvikelser i 

bedömningar uppmärksammas. Kvalitetssäkring som används inom 

skatteförvaltningen innebär att man bygger upp normregler som skall följas under 

arbetet i skatteförvaltningens verksamhet. Härvid uppställs vissa krav på kvaliteten i 

skatteförvaltningens arbete i verksamheten. Till följd av detta sker en 

kvalitetsavstämning på kontorsnivå inom SKM. Sedan förekommer 

kvalitetsuppföljning, som innebär en granskande uppföljning av visst antal 

deklarationer och härvid kan avvikelser uppmärksammas. Utöver denna 

kvalitetsuppföljning existerar det även särskilda projekt dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå där man kontrollerar vissa deklarationer och hur uppföljning skett – 

både formellt och materiellt sett.  

 

Avvikelser i bedömning upptäcks ofta, eller då och då, i samband med rättsliga 

kvalitetsuppföljningar. Ofta rör avvikelserna bedömningar som har lett till gynnande 

beslut, underlåtenhet att utreda fullt ut eller underlåtenhet att påföra sanktioner, 

underlåtenhet att eftertaxera respektive efterbeskatta etc. I de fall som upptäcks enligt 

ovan är det vanligt att rättelse sker efter upptäckten. Tidsaspekten spelar i viss mån in. 

Ju längre tid som går från den avvikande bedömningen, ju mindre benägen tycks 

myndigheten vara att ändra till nackdel för skattskyldig. Å andra sidan ökar 

benägenheten att ändra med storleken på den skatt som antas ha undanhållits. 
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Korrigering kan här i efterhand efter upptäckta avvikelser, ske genom omprövning 

inom en femårsperiod eller överklagande av RSV före utgången av året efter 

taxeringsåret eller överklagande inom femårsperioden om förutsättning för 

eftertaxering eller fördelsbeslut föreligger.140 

 

Sammanfattningsvis kan alltså avvikelser från likformighet i olika bedömningar 

uppmärksammas genom bl a kvalitetsuppföljning och de skattskyldigas reaktion på 

taxeringsbeslutet. 

 

10.2.4 Taxeringsbesluts företräde - beslutanderätten i tvistiga fall 

 

I taxeringsärenden där t ex flera olika skattskyldiga är sammankopplade, är det 

särskilt viktigt med samordnade bedömningar. För att inte flera olika handläggare på 

olika SKM skall sitta och besluta i ett sammankopplat ärende på olika håll, finns 

möjligheten att flytta över beslutsbehörigheten i ett taxeringsärende från en SKM till 

en annan.141 Genom denna möjlighet kan taxeringsbeslut enklare samordnas samtidigt 

som en effektivisering av resurser och en likformig taxering uppnås. En 

effektivisering av skatteförvaltningens arbetsresurser åstadkoms i denna aspekt 

genom möjligheten att överflytta beslutsbehörigheten mellan olika SKM, eftersom då 

behöver inte flera olika SKM lägga resurser på ett beslut som egentligen kan fattas 

hos en SKM. Härigenom riskeras inte att flera olikartade bedömningar uppkommer, 

vilket är risken när flera olika SKM skall söka fatta beslut i samma fråga. 

Likformigheten torde härvid vara enklare att uppnå. Dessutom är det lättare att 

åstadkomma reciprocitet när det inte är flera olika beslutsfattare i ett sammankopplat 

fall av skattskyldiga, eftersom ju färre beslutsfattande SKM som finns i varje ärende 

desto mindre är risken att bedömningarna för varje skattskyldig i det 

sammankopplade fallet inte glider isär och blir oförenliga med varandra. 

 

I första hand är det den bedömning som arbetsledningen – arbetsledare, sektionschef 

och sist kontorschef – gör, som ges företräde på lokal nivå i tvistiga fall. Vid 

bestående osäkerhet kommer rättsenheten in och gör styrande uttalanden, på regional 

nivå i tvistiga fall. Rättsenheten har nämligen en stödjande och styrande funktion i 
                                                 

140 Taxeringslagen 4:7, 4:9, 4:13-14, 6:1. 
141 Taxeringslagen 2:2 med hänvisning till Skattebetalningslagen 2:5. 
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taxeringsfrågor. Ett uttalande från rättsenheten skall vid tvist mellan olika 

bedömningar, normalt få genomslag i de beslut som fattas så att inte två motstående 

beslut fattas. Vid tvist mellan myndigheter eller mellan olika rättsenheter ska frågan 

lyftas för beslut av RSV, vars beslut ges företräde. Möjlighet finns också alltid för 

RSV att överklaga ett beslut av SKM som anses felaktigt. 

 

Sammanfattningsvis har alltså RSV den yttersta beslutanderätten och där under 

kommer rättsenheterna och sedan ledningspersoner inom en SKM. Företrädesrätten i 

bedömningskedjan kan åskådliggöras på följande sätt: 

RSV (ges yttersta företräde) 

Rättsenheten (ges företräde framför arbetsledningen) 

Arbetsledning (ges företräde inom skattekontoret) 

Handläggare 

 

Vid fall där flera olika skattskyldiga är sammankopplade och flera olika SKM är 

inblandade i beslutsfattandet, kan förfarandet underlättas och effektiviseras genom 

möjligheten att överföra beslutsbehörigheten från en SKM till en annan. 

 

10.2.5 Korrigering av beslut 

 

Huvudregeln är att taxeringsbeslut som är felaktiga skall rättas. Om detta i realiteten 

sker ute hos de olika SKM, är dock beroende på ambitionsnivåer, resurser och 

skälighetsbedömningar. 

 

Ambitionsnivån får antas vara beroende av de resurser som står till buds. Naturligtvis 

får den grundläggande ambitionsnivån anses vara likformig taxering, men det måste 

sedan ses i förhållande till vad som kan anses rimligt i enlighet med de resurser som 

finns. Dessutom måste även hänsyn tas till skäligheten i ett förfarande. Exempelvis 

kan ändring av ett redan fattat taxeringsbeslut i vissa fall framstå som oskäligt. 

 

Omprövning, överklagande och följdändring är de möjligheter som finns för ändring 

av taxeringsbeslut. SKM: s möjligheter att upptäcka olikheter och i efterhand göra en 

korrigering, sker i första hand genom uppföljning av vissa typer av deklarationer eller 
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vissa typer av företeelser i deklarationer. Det är emellertid endast en mycket liten del 

av deklarationerna som utsätts för sådan granskning efter den ordinarie taxeringen. 

Korrigeringen sker genom omprövning vid sådana fall. 

 

Efterlevnaden av de rättsliga styrsignalerna upplevs som mycket god. RSV har 

möjlighet att överklaga SKM: s beslut om beslutet skulle finnas vara inkorrekt i RSV: 

s ögon. Men detta sker bara undantagsvis och mycket sällan. 

 

Ett beslut måste korrigeras i de fall när beslutet är felaktigt och ändringen är till fördel 

för den eller dem som beslutet berör. En ändring är till fördel om den leder till lägre 

skatt och den skattskyldige inte uttryckligen motsätter sig beslutet eller om det helt 

följer den skattskyldiges önskemål.   

 

Uppdagas det att två eller fler olikartade bedömningar gjorts inom samma myndighet 

vid exakt samma förhållanden (rätts- och bevisfakta) ska ändring ske ex officio till 

den bedömning som görs av rättsenheten. Kunskap om olikartade bedömningar 

inhämtas vid rättsliga kvalitetsuppföljningar och i samband med begäran om 

omprövning eller vid överklaganden. Om de olikartade bedömningarna gjorts hos 

olika myndigheter ska frågan lyftas till RSV som får agera genom samtal med 

avvikande beslutsfattare eller genom överklagande.  

 

10.2.6 Påföljder och effekter av korrigerat beslut 

 

En korrigering av ett taxeringsbeslut för en skattskyldig kan påverka en annan 

skattskyldig, varvid dennes taxering ändras genom en följdändring. Det utgår ingen 

kompensation utöver att en följdändring kan aktualiseras till följd av en korrigering 

av ett taxeringsbeslut. Dock tas det i praktiken viss hänsyn till skälighetsbedömningar 

när det gäller följdändringar – det får inte anses oskäligt för den skattskyldige. 

 

10.2.7 Skattskyldigas möjligheter att ”komma undan” 

 

Om skattskyldiga ”kommer undan” med förmånliga behandlingar vid taxeringen, 

behöver det inte direkt bero på att en handläggare på SKM medgivit en förmånlig 
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behandling, utan det kan vara fallet att deklarationen ”sluppit igenom” 

grundkontrollen och inte blivit föremål för närmare granskning. Likformigheten i 

taxeringen och enhetligheten i rättstillämpningen åsidosätts då inte av avvikelser i 

bedömningarna, utan genom att deklarationen slinker igenom kontrollnätet. Således 

behöver inte avvikelser från likformig taxering bero enbart på avvikelser i olika 

handläggares bedömningar.  

 

Skattskyldigas möjlighet att ”komma undan” förefaller stora, eftersom mycket av 

taxeringsarbetet är beroende av sådant som ambitionsnivå, resurstillgång, 

granskningsinriktning m m. Dessutom är det inte enbart olikformiga bedömningar 

som kan vara orsaken till skattskyldiga kan lyckas ”komma undan” med förmånliga 

behandlingar, utan även resursbrist i kontrollförfarandet kan vara en ytterligare orsak. 

Vissa regionala skillnader, både vad det beträffar kategorier av skattskyldiga och vad 

det beträffar resursprioritering respektive ambitionsnivåer, kan medföra att en 

avvikelse i bedömning av taxeringsärenden föreligger. Detta gäller såväl mellan SKM 

som inom en och samma SKM. Det ter sig naturligt att ju fler orsaker som finns, 

desto större blir antalet fall som ”kommer undan”. 

 

Skattskyldiga som ”hör ihop” på något sätt beskattas regelmässigt lika även om de 

bor på olika håll i landet. Detta sker genom att kontroll- och beslutsinformation utbyts 

mellan olika handläggare och SKM. En annan möjlighet att åstadkomma enhetlighet 

kan också vara att beslutanderätten för de olika skattskyldiga överflyttas till en och 

samma SKM. Förekomsten av samordnade bedömningar och åstadkommande av 

likformighet samt reciprocitet, förefaller större vid fall där skattskyldiga är 

sammankopplade taxeringsmässigt, än i fall där det rör sig om två helt oberoende 

skattskyldiga. 

 

Till följd av att skattskyldigas möjligheter att ”komma undan” kan ha sin grund i mer 

än en sak, påvisas en större svaghet i det förekommande systemet och tydliggör ett 

mer omfattande behov av samordnade bedömningar. Visserligen kan det förmodligen 

aldrig uppstå ett hundraprocentigt säkert system, där inga avvikande bedömningar 

förekommer och inga felaktigheter slinker igenom SKM: s kontrollnät, med 

beaktande av genomförbarhets-, resurs- och rimlighetsaspekter. Men målet bör i 
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realiteten vara att eftersträva största möjliga likformighet som ett steg i att uppnå en 

enhetlig rättsillämpning. Som ett led i detta bör samordnade bedömningar användas i 

större utsträckning för att motverka avvikelser i bedömningar samt även för att 

motverka att skattskyldiga kommer undan, till följd av att deklarationer ”slinker 

igenom” kontrollnätet i större omfattning. Det sistnämnda torde vara den svåraste 

aspekten att åtgärda. Naturligtvis kan nya resurser sättas in för att kunna företa 

närmare kontroller av deklarationerna i större omfattning, men det förefaller troligt att 

det kan bli problem med att finansiera nya resurser i större utsträckning. Det vore 

därmed istället att föredra att i första hand omfördela redan existerande resurser för 

försöka åstadkomma en effektivisering och se hur långt det räcker. Därefter kan det 

vara läge att diskutera ett eventuellt tillskott av nya resurser, sett till en 

rimlighetsaspekt i förhållande till finansiella förhållanden. Men det bör främst ske en 

omfördelning och effektivisering av befintliga resurser. 

 

10.2.8  Den internationella aspekten 

 

Arbete med säkerställande av likformighet i det internationella perspektivet 

förekommer främst i den bemärkelsen att SKM via RSV lämnar och mottar olika 

former av kontrollinformation till och från andra länder. Samarbete mellan SKM i 

olika länder är, ur svensk synvinkel mindre vanligt med länder som inte tillhör EU 

eller som Sverige inte ingått DBA med. I sådana fall sker främst endast 

informationsutbyte i begränsad mån. Det internationella samarbete som förekommer i 

praktiken har främst sin grund i internationella regleringar som OECD: s modellavtal, 

samt direktiv inom EU, EG-domstolens domar etc. som måste följas. I övrigt 

förefaller området relativt oreglerat. 

 

Samarbete mellan SKM i olika länder förekommer via RSV i utredningsfasen i form 

av översändande av kontrollinformation, handräckning m m. Bedömning av 

skattefrågan sköts däremot av varje SKM för sig utan hänsyn till vilka bedömningar 

man eventuellt gör i det andra landet. Kommer man sedan fram till icke förenliga 

ståndpunkter kan detta i vissa fall lösas genom ömsesidiga överenskommelser, som 

för svensk del träffas av RSV. Det kan nämligen vid tillämpningen av DBA vara så 

att staterna kan ha olika tolkning av avtalet. Sådana kollisioner kan lösas just genom 
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ömsesidiga överenskommelser, men dessa sker dock på en helt annan nivå än hos den 

enskilde handläggaren eller SKM. 

 

Inom regionen finns en kontaktman utsedd, som är länk gentemot RSV och som 

vidarebefordrar och mottar upplysningar, begäran om handräckning m m. 

Möjligheten till att spontant (ex officio) lämna kontrollupplysningar mellan länder 

utnyttjas än så länge sparsamt. Detta är dock något man arbetar på att förbättra. 

Exempel på att det företas sådant arbete är t ex att det sker ett alltmer intensifierat 

samarbete med övriga östersjöländer, i syfte att åstadkomma en bättre kontroll av bl a 

fisket i Östersjön. 

 

Svensk lagstiftning och svenska avtal värnar om grundsatsen att inte någon med 

internationella kontakter/inkomster etc. ska bli högre beskattad totalt sett än den 

beskattning som sker för dem i Sverige bosatta utan dessa internationella förbindelser. 

Samordnade bedömningar sker i vissa fall på RSV-nivå men knappast på region- eller 

lokalkontorsnivå. Utöver dessa DBA som bl a ger upphov till samordnade 

bedömningar genom informationsutbyte, finns även internationella regleringar inom 

EU. Det återfinns bl a internationella överenskommelser om handräckning m m142. 

Det förekommer utbyte av information mellan handläggande personal och besök 

inom de länder som tillhör EU och dessutom diskuteras en gemensam hållning till 

handläggning och beslut rörande momsfrågor. Således finns överenskommelser inom 

EU i moms143- och kapitalfrågor144 etc. som syftar till att minimera respektive 

eliminera de hinder som uppkommer genom intressen inom och mellan olika stater .  

 

Genom tillämpningen av dessa avtal och överenskommelser säkerställs på visst sätt 

lika behandlingen av skattskyldiga. Det internationella samarbetet utvecklas ständigt 

och finns med som en särskild del under expansion i den framtida ”enmyndigheten”, 

Skatteverket. 

 
                                                 

142 Se bl a EG: s Handräckningsdirektiv EEG 77/799, lag(1990:314) om ömsesidig handräckning i 
skatteärenden.RSV: s handledning för internationell beskattning kapitel 10 ”Handräckning”.  

143 CLO-funktionen (Central Liason Organisation), fakturor, transportsedlar, fraktsedlar m m. som 
utövas till och från Sverige på momsområdet via RSV. 
144 Exempelvis s k ELO för punktskatter, samt överenskommelser om kontrolluppgiftshantering inom 
kapitalområdet m m.  
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10.3 Slutsats 

 

Det kan i bedömningspraxis skönjas en viss skillnad i tolkning av begreppet 

samordnad bedömning. Vissa tolkar rättslig styrning i sin helhet som samordnade 

bedömningar, medan andra särskiljer begreppen. Enligt min mening bör begreppen 

särskiljas, vilket framkommer av det spår jag valt i sammanställningen ovan. 

Tolkningen är av vikt för att kunna bedöma hur arbetet med likformig taxering och 

samordnade bedömningar efterlevs. Om man inte särskiljer rättslig styrning och 

samordnad bedömning, förefaller samordnade bedömningar förekomma i större 

utsträckning om man här inkluderar rättslig styrning. Enligt min mening förefaller det 

mer korrekt att särskilja samordnad bedömning från rättslig styrning, eftersom rättslig 

styrning inte alltid innebär en samordnad bedömning. Härvid har jag i 

sammanställningen intagit en mer kritisk och ifrågasättande blick som utgångspunkt. 

Det avspeglas genom att jag därvid särskiljer på begreppen och inte godtar det som av 

vissa anses som samordnade bedömningar, men som egentligen utgör rättslig 

styrning. Detta leder till att samordnade bedömningar inte kan anses förekomma i lika 

stor utsträckning, som i fall där man inbegriper rättslig styrning i begreppet. Detta ger 

vid handen, med utgångspunkt av min tolkning, att förekomsten av samordnade 

bedömningar inte kan ses som tillfredsställande. Även om det får anses företas ett gott 

arbete med den rättsliga styrningen inom skatteförvaltningen, borde ändock 

samordnade bedömningar eftersträvas i större utsträckning, eftersom samordnade 

bedömningar är nödvändiga för arbetet med att åstadkomma en så likformig taxering 

som möjligt. I detta arbete utgör samordnade bedömningar ett behov för att bl a 

uppmärksamma avvikelser och olikformighet, för att sedan åtgärda detta samtidigt 

som en preventiv effekt inträder. 

 

Även om jag förespråkar en utvidgning av förekomsten av samordnade bedömningar, 

som ett led i att åstadkomma en så likformig taxering som möjligt för att uppnå en 

enhetlig rättstillämpning, är jag av den åsikten att hänsyn måste tas till resurser och 

rimlighet. De resurser som finns tillgängliga inom skatteförvaltningen är kanske inte 

riktigt tillräckliga för att skapa en så enhetlig rättstillämpning som möjligt. 

Naturligtvis kan nya resurser sättas in för att kunna företa närmare kontroller av 

deklarationerna i större omfattning, men det förefaller troligt att det kan bli problem 
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med att finansiera nya resurser i större utsträckning. Det vore därmed istället att 

föredra att i första hand omfördela redan existerande resurser för försöka åstadkomma 

en effektivisering och se hur långt det räcker.  

 

Ambitionsnivån får antas vara beroende av de resurser som står till buds. Naturligtvis 

får den grundläggande ambitionsnivån anses vara likformig taxering, men det måste 

sedan ses i förhållande till vad som kan anses rimligt i enlighet med de resurser som 

finns. Om en effektivisering av resurserna kan åstadkommas, innebär det att 

ambitionsnivån kan höjas, varmed samordnade bedömningar kan företas i större 

omfattning.  

 

En hundraprocentig enhetlighet i rättstillämpningen torde egentligen aldrig kunna 

uppnås enligt min mening, eftersom det endast är de deklarationer som kommer upp 

på bordet i SKM: s kontrollprocess som granskas. Resurser till att kunna granska alla 

deklarationer närmare kommer förmodligen aldrig att föreligga. Det kan även härvid 

ifrågasättas om samhällsmedborgarna egentligen vill ha ett sådant extremt 

kontrollsystem i samhället - i realiteten torde det vara mindre sannolikt att de vill leva 

i ett hundraprocentigt kontrollsamhälle. Det är således viktigt att se förekomsten av 

samordnade bedömningar i ett led att åstadkomma likformig taxering för att uppnå en 

enhetlig rättstillämpning ur ett rimlighetsperspektiv. Visserligen bör likformighet och 

enhetlighet eftersträvas, men det bör ske i rimlig proportionalitet och inte resultera i 

något som kan ses som ofördelaktigt för samhällsmedborgarna. I så fall ges inte 

vinsten den effekt som den borde, om en förlust uppstår (ett kontrollsamhälle). Det 

bör istället ske en slags avvägning i rimlighetsperspektiv i viss mån. Enligt min 

mening bör likformigheten eftersträvas i ”möjligaste mån” , som det beskrevs i den 

äldre taxeringslagstiftningen. Härmed får avses att skatteförvaltningen skall 

eftersträva likformighet så långt som det är möjligt i förhållande till resurser och 

dylikt. Utvecklingen av förekomsten av samordnade bedömningar bör således enligt 

min mening ske med beaktande av rimligheten i genomförandet och mitt förslag är 

härvid att det i första hand främst företa en omfördelning av redan existerande 

resurser, för att försöka få till stånd en effektivisering. 
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11 EN SAMMANFATTANDE ANALYS 

 

11.1  Inledning  

 

I detta kapitel skall en sammanfattande och slutlig analys företas i ett led att 

åskådliggöra resultatet av uppsatsen. Det kommer att inledas med en liten 

sammanfattande slutsats, varpå det följer en diskussion kring rättvisa, likformighet 

och rättssäkerhet, för att sedan avslutas med en diskussion kring 

framtidsutvecklingen. 

 

11.2 En sammanfattande slutsats 

 

Någon direkt skyldighet för SKM att företa samordnade bedömningar föreligger inte, 

men det föreligger en samverkansskyldighet145 mellan allmänna förvaltnings-

myndigheter. Förutom samverkansskyldigheten kan det i realiteten förekomma vissa 

praktiska förfarandenormer som uppställs som arbetsformer inom organisationen. Det 

kan t ex vara uttalanden, policier och beslutade arbetsformer (riksgemensamma 

erfarenhetsutbytesmöten, arbetsgrupp för medarbetare inom rättsenheterna etc.) samt 

genom överenskommelser t ex överenskommelse om samverkan mellan 

kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten. 

 
Möjligheten till överklagan och ändring av taxeringsbeslut är en viktig del i att 

garantera rättssäkerheten för de skattskyldiga. Möjligheterna till ändring av 

taxeringsbeslut är av särskild stor vikt vid avvikelser i likformigheten i bedömningar i 

taxeringsärenden. Det kan då finnas starka skäl för dels skattskyldiga, dels SKM att 

försöka få till stånd en ändring av ett taxeringsbeslut. Ändring av taxeringsbeslut kan 

ske genom omprövning, överklagan och följdändring. Huvudregeln är taxeringsbeslut 

som är felaktiga skall rättas. Om detta i realiteten sker ute de hos de olika SKM, är 

dock beroende på ambitionsnivåer, resurser och skälighetsbedömningar. En 

korrigering av ett taxeringsbeslut för en skattskyldig kan påverka en annan 

skattskyldig, varvid dennes taxering ändras genom en följdändring. Det utgår ingen 

                                                 
145 Förvaltningslagen 6 §. 
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kompensation utöver att en följdändring kan aktualiseras till följd av en korrigering 

av ett taxeringsbeslut. Dock tas det i praktiken viss hänsyn till skälighetsbedömningar 

när det gäller följdändringar – det får inte anses oskäligt för den skattskyldige. 

 

Samordnade bedömningar utgör ett viktigt led i arbetet med att uppmärksamma 

avvikelser från likformighet i olika bedömningar, för att kunna företa korrigeringar i 

ett led att eftersträva likformig taxering och enhetlig rättstillämpning. Avvikelser från 

likformighet i olika bedömningar kan uppmärksammas genom bl a 

kvalitetsuppföljning och de skattskyldigas reaktion på taxeringsbeslutet. 

 

Företrädesrätt vid fall av tvistiga bedömningar har RSV som innehar den yttersta 

beslutanderätten, högst upp i företrädeshierarkin. Under RSV kommer rättsenheterna 

som har företrädesrätt framför arbetsledningen. Där under kommer arbetsledning som 

har företrädesrätt inom skattekontoret och längst ned i hierarkin kommer den enskilde 

handläggaren som beslutsfattare. Vid fall där flera olika skattskyldiga är 

sammankopplade och flera olika SKM är inblandade i beslutsfattandet, kan 

förfarandet underlättas och effektiviseras genom möjligheten att överföra 

beslutsbehörigheten från en SKM till en annan. 

 

Skattskyldigas möjlighet att ”komma undan” med förmånliga behandlingar förefaller 

stora, eftersom mycket av taxeringsarbetet är beroende av sådant som ambitionsnivå, 

resurstillgång, granskningsinriktning m m. Dessutom är det inte enbart olikformiga 

bedömningar som kan vara orsaken till skattskyldiga kan lyckas ”komma undan ” 

med förmånliga behandlingar, utan även resursbrist i kontrollförfarandet kan vara en 

ytterligare orsak. 

 

Administrativa avgifter, påföljder i enlighet med skattebrottslagen och konsekvenser i 

enlighet med skatteflyktslagen, utgör viktiga påtryckningsmedel för SKM i dess 

arbete med att motverka skattebrott och skatteflykt. Dessa kan ses som extra 

påtryckningsmedel i samordnade bedömningars preventiva effekt. 
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11.3 Rättvisa, likformighet och rättssäkerhet 

 

Principen om likformighet och tanken om rättvisa i taxeringen är av grundläggande 

karaktär och kan därmed sägas utgöra en grundpelare i det svenska skattesystemet. 

Men även om det i grund och botten är fråga om ett grundlagsstadgande – om allas 

likhet inför lagen i RF 1:9 – måste ändock rimlighetsaspekten ges utrymme. I TL 4:6 

stadgas att SKM får avstå från att vid taxeringen avvika från en självdeklaration, om 

avvikelsen skulle avse endast ett mindre belopp och i TL 4:7 föreskrivs att SKM får 

avstå från att på eget initiativ ompröva ett beslut, om omprövningen skulle avse 

endast ett mindre belopp. Detta speglar tanken om en långt gående rättvisa och de 

omfattande krav som ställs på SKM: s arbete.  

 

För att kunna ha ett fungerande skattesystem krävs, enligt min mening, att man 

eftersträvar ett slags proportionell rättvisa snarare än en millimeterrättvisa – en exakt 

rättvisa på millimetern, där man riskerar att bli övernitisk i rättandet av vartenda litet 

småfel.146 En sådan millimeterrättvisa skulle inte fungera resursmässigt och 

lagtekniskt sett, utan man måste se till rättvisa i ett mer proportionellt perspektiv – ett 

slags generell rättvisa torde vara enklare att åskådliggöra i förhållande till de resurser 

och andra grundläggande förutsättningar. Nyckelordet anser jag här torde vara ”i 

möjligaste mån”, som det stod angivet i tidigare taxeringsförfattningar. Att SKM ”i 

möjligaste mån” skall eftersträva rättvisa i sitt arbete förefaller mer reellt 

genomförbart än en millimeterrättvisa.  

 

När det gäller principen likformigheten bör man inte enbart se till att lika fall skall 

behandlas lika, utan här bör man även ha i åtanke att eftersträva en så enhetlig 

tillämpning av skattereglerna som möjligt. Detta får särskilt anses gälla i fall där det 

är fråga om värderingar av olika slag. RSV innehar en viktig roll i att verka för 

likformighet och enhetlighet i rättstillämpningen, eftersom RSV utfärdar 

                                                 
146 Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya 
taxeringslagen, s. 15, Publica, 1991. 
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tillämpningsföreskrifter, råd och rekommendationer. I äldre riktlinjer147 för 

skatteförvaltningen sägs att ”rätt skatt på rätt sätt” är det övergripande målet för 

skatteförvaltningen. Med det uttrycket avses att de skattskyldiga skall betala skatt på 

det sätt och i den omfattning som riksdag och regering har beslutat om – rätt skatt, 

samt att förvaltningen skall arbeta på ett sätt som präglas av rättssäkerhet och 

serviceanda – rätt sätt.148  

 

Skatteförvaltningen har inom sin verksamhet olika områden att sörja för, bl a kontroll 

och service. Att fördela resurserna och söka tillfredsställa alla områden inom 

verksamheten torde vara svårt. En viktig aspekt härvid blir att försöken med att 

eftersträva principer som t ex den om likformighet, måste ses i förhållande till 

möjligheterna och resurserna. Arbetet med att eftersträva likformighet i taxeringen får 

därmed precis som tanken om rättvisa, särskilt eftersom principen om likformighet 

kan ses som ett slags rättviseprincip, eftersträvas ”i möjligaste mån”. Principen om 

likformighet – gällande allas likhet inför lagen, torde vara en grund för 

upprätthållande av rättssäkerheten. Därmed borde dess betydelse ges lite större tyngd 

även om det får lov att ses i förhållande till ”i möjligaste mån”, eftersom 

rimlighetsaspekten oundvikligen måste beaktas av bl a lagtekniska skäl och 

resursskäl.  

 

Likformighet är viktigt att åstadkomma för att uppnå en enhetlig rättstillämpning. 

Härvid tillkommer den stora vikten av att företa samordnade bedömningar för att 

uppnå en rättvis och likformig taxering, vilket är ett av de grundläggande målen i 

beskattningen. Samordnade bedömningar medför många fördelar i taxeringsarbetet att 

uppnå en likformig taxering: samtidigt som en rättvis och likformig taxering kan 

uppnås, motverkar SKM skattebrott och skatteflykt genom att det lättare kan 

upptäckas och åtgärdas, dessutom åstadkoms en bättre användning av resurserna 

inom skatteförvaltningen vilket innebär en effektivisering. 

 

                                                 
147 Riktlinjer för skatteförvaltningen 1991 med hänvisning till RSV Rapport 1989, cit efter Wenngren 
Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, s. 16, Publica, 
1991. 
148 RSV Rapport 1989 med hänvisning till Wennergren Bertil, Taxering – Taxeringsförfarande och 
taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, s. 16, Publica, 1991. 
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En annan viktig aspekt är rättssäkerheten. Likformigheten är viktig för 

rättssäkerheten, eftersom likformig taxering ger upphov till en enhetlig 

rättstillämpning, varmed den grundläggande principen om likabehandling efterlevs. 

Genom likformiga bedömningar ökar förutsebarheten149 för den enskilde gentemot 

rättstillämpningen och rättstillämpningen riskerar inte att bli godtycklig.150 En 

likformig taxering säkerställer således även rättssäkerheten för de enskilda. 

 

11.4 Framtiden 

 

11.4.1 Det nya Skatteverket och dess influenser 

 

Det nya Skatteverket151 

 

Regeringen har i en lagrådsremiss den 13 maj 2003 föreslagit att de nuvarande tio 

SKM och RSV skall avvecklas och att en ny SKM skall inrättas, som skall heta 

Skatteverket. Den nya myndigheten blir förvaltningsmyndighet för frågor inom 

skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att vara regionindelad och 

ha skattekontor. Ett huvudkontor kommer att bildas. Hos Skatteverket inrättas en 

funktion som allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall ha rätt att överklaga 

Skatteverkets beslut och ansöka om förhandsbesked. Skatteverket skall emellertid 

enligt huvudregeln självt företräda det allmänna i skattemål i allmän 

förvaltningsdomstol. De föreslagna reglerna avses träda i kraft den 1 januari 2004. 

 

Syftet med reformen är att öppna möjligheter för att ta till vara på befintliga resurser 

på ett bättre sätt än idag och att undanröja organisatoriska hinder som hämmar 

verksamhetsutvecklingen. Målet är att skapa nya och bättre förutsättningar för en 

enhetlig och likformig rättstillämpning samt ett effektivt utnyttjande av tillgängliga 

resurser. Med andra ord avses att öka möjligheterna att erbjuda kvalitet i 

verksamheten och att på bästa sätt möta medborgares, företags och andra intressenters 

krav och behov. 

                                                 
149 SOU 1993:62 ”Rättssäkerhet”, s. 75. 
150 A a s. 75. 
151 Lagrådsremiss den 13 maj 2003, ”Det nya Skatteverket”, s. 1-2.  
RSV-Nytt 03/05, Lagrådsremisser: ”Det nya Skatteverket”, s. 1-2. 
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Framtidsutvecklingen 

 

Ett av skälen för att bilda den nya myndigheten är den ökade flexibiliteten. Inom den 

nya organisationen blir det lättare att flytta arbetsuppgifter, material och 

beslutanderätt över hela landet, utan de formella hinder som myndighetsgränserna 

utgör.152 En effektivitets- och servicehöjande effekt kommer även att uppnås. Det 

medför att ökade satsningar kan ske inom myndighetens eget område, t ex när det 

gäller skattekontroll och brottsutredande verksamhet.153 

 

För närvarande pågår ett arbete med rättslig styrning i och med införandet av det nya 

”Skatteverket” och en rapport om det hela skall utkomma under juni månad 2003. 

Konsekvensen av införandet av en myndighet istället för den större indelningen i flera 

myndigheter som föreligger idag, kommer att bli en kraftigare rättsligare styrning och 

mer samordnade bedömningar. Detta kommer att resultera i en större likformighet 

och en mer enhetlig rättstillämpning. En rad fördelar kan anses uppkomma i och med 

införandet av det nya Skatteverket. Exempelvis kommer formerna för ledning och 

styrning att kunna utvecklas154. Dessutom kommer en enhetlig rättstillämpning att 

underlättas eftersom RSV idag inte formellt kan styra över de olika SKM: s 

beslutsfattande annat än i begränsad omfattning155. Slutligen kommer samordningen 

vid internationella handräckningsärenden att underlättas156.  

 

Enligt min mening kommer fördelar främst att vinnas i form av en större 

likformighet, vilken bl a åstadkoms genom en omfördelning och effektivisering av 

resurser. Det kan ske genom att kontor med stor arbetsbelastning inom det nya 

skatteverket kan skjuta över arbete till kontor som har mindre arbetsbelastning. 

Exempelvis kan ett skattekontor i Stockholm få arbetshjälp av ett skattekontor i 

Norrland som inte har lika stor arbetsbelastning. Härigenom kan arbetsresurser 

omfördelas inom den nya organisationen och nyttjas där de bäst behövs. Således sker 

                                                 
152 Lagrådsremiss den 13 maj 2003, ”Det nya Skatteverket”, s. 1. 
153 A a s. 1. 
154 A a s. 122. 
155 A a s. 122. 
156 A a s. 122. 
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en effektivisering av resurserna och fler fall hinner med att behandlas och granskas. 

Härigenom uppkommer en större möjlighet att uppmärksamma avvikelser och 

åtgärda dessa, varigenom en större likformighet åstadkoms genom att en större 

likformighet åstadkoms, uppnås en mer enhetlig rättstillämpning och en ökad 

rättssäkerhet. 

 

11.5 Slutsats 
 
Under arbetets gång har jag funnit att ämnet i allt väsentligt inte varit föremål för 

diskussion i doktrin och praxis. Ämnet har därvid blivit väldigt omfattande och svårt 

att kortfattat konkretisera, eftersom ett utförligt klarläggande av rättsläget har varit 

nödvändigt, till följd av att ämnet inte diskuterats i någon större utsträckning. 

 

När jag har företagit undersökningar av bedömningspraxis har jag funnit att det 

förekommer en lite skiftande syn på vad begreppet samordnad bedömning egentligen 

är. Själv finner jag mig vid den tolkningen att de båda begreppen rättslig styrning och 

samordnad bedömning bör särskiljas. Denna tolkningsdifferens ger en fingervisning 

om att problemet är lite mer komplext än vad det vid första anblicken kan te sig att 

vara. Tolkningsdifferensen i sig torde påvisa behovet av den fortsatta utvecklingen av 

samordnade bedömningar.  

 

Lagrådsremissen om införandet av det nya Skatteverket och dess mål att skapa nya 

och bättre förutsättningar för enhetlig och likformig rättstillämpning samt effektivt 

utnyttjande av tillgängliga resurser, är något som känns igen eftersom det är vad jag 

har påtalat hela denna uppsats igenom. Att det i förslaget till den nya 

skatteorganisationen särskilt tas upp om en mer likformig och enhetlig 

rättstillämpning med effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser, torde ses som det 

yttersta beviset på att det i dagsläget inte företas samordnade bedömningar i så pass 

stor utsträckning att likformig taxering och enhetlig rättstillämpning uppnås i 

tillfredsställande omfattning. 

 

Framtidsutvecklingen bådar dock gott med det nya Skatteverket som kommer att 

verka för likformig taxering i än större omfattning. Det är i alla fall att se som ett steg 

i rätt riktning för en mer likformig och enhetlig rättstillämpning. 
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BILAGA 1   UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

 

 

INTERVJUFRÅGOR - SAMORDNADE BEDÖMNINGAR 

 

1.) Hur och i vilken grad ”säkerställs” att en behandling av en handläggare/ SKM, i 

motsvarande mån bedöms på likartat sätt av en annan handläggare/ SKM ?  

(Sett ur dels ett nationellt, del ett internationellt perspektiv – således inom och mellan 

länder.) 

 

2. a) Hur stor är förekomsten av samordnade bedömningar olika handläggare/ SKM 

emellan? 

    b) Hur vanligt förekommande är det med samordnade bedömningar ? 

 

3. a) Föreligger ett juridiskt krav på att ta kontakter mellan SKM? 

    b) Föreligger det något krav på kontakt utöver det allmänna samverkans-

skyldigheten mellan olika förvaltningsmyndigheter enligt förvaltningslagen? 

 

4.) Finns det någon garanti för att samordning av bedömning mellan olika SKM sker? 

 

5. a) I vilken mån måste en handläggare/SKM korrigera sitt beslut/ sin bedömning? 

    b) Finns det något direkt stadgat om ändring av taxeringsbeslut förutom 

omprövningsinstitutet i taxeringslagen?  

    c) I vilken mån måste korrigering ske till följd två avvikande bedömningar av olika 

handläggare/SKM? 

    d) Hur vanligt är det att SKM upptäcker att avvikelser i bedömning av 

taxeringsärende skett? 

    e) Hur vanligt är det därvid att SKM företar en korrigering? 

    f) Vilka möjligheter finns för SKM att i efterhand göra en korrigering och upptäcka 

olikheter? 

 

5. a) Vilket beslut/ vilken bedömning ges företräde, vid fall av tvist mellan olika 

handläggare/SKM? 
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    b) Vilken handläggare och vilken SKM ”bestämmer” om man inte kommer 

överens? 

 

6. a) Om bedömningen skiljer sig åt och ett taxeringsbeslut ändras, kan det då ske 

rättelse av kompenserande slag, med beaktande av att en part kan erhålla negativa 

konsekvenser av ett korrigerat beslut – på följder och effekter generellt sett? 

    b) Förekommer det utöver följdändringar, några rättelser som konsekvens av 

kompenserande slag eller rättelser som konsekvens i allmänhet? 

 

7. a) Kan skattskyldiga ”komma undan” och få förmånliga behandlingar var och en 

på sitt håll? 

    b) Är det vanligt att skattskyldiga kan lyckas undandra skatt till följd av att en 

avvikelse i bedömning av taxeringsärende sker (alltså att samordning mellan olika 

handläggare/SKM inte sker) ? 

 

8.) Med internationellt perspektiv som utgångspunkt: 

    a) Hur och i vilken grad ”säkerställs” att en behandling av en handläggare/ SKM i 

Sverige, i motsvarande mån bedöms på likartat sätt av en annan handläggare/ SKM i 

ett annat land? 

    b) Alla ovanstående frågor avser även fallet där det sker avvikelser i bedömningar 

av ett taxeringsärende olika SKM i olika länder emellan – hur är det med förekomsten 

av samordnade bedömningar i detta internationella perspektiv? 

    c) I den här internationella aspekten finns det en del reglerat: 

   - I OECD: s modellavtal artikel 25 finns regler som ger staternas myndigheter 

möjlighet att lösa tvister i form av tolkningsproblem genom ömsesidiga 

överenskommelser. 

   - I direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga 

myndigheter på direktbeskattningens område. Direktivet innefattar en rätt för 

myndigheter att få hjälp av andra staters myndigheter och en bestämmelse om att 

information ex officio skall överlämnas till andra stater. Det föreskrivs i direktivet 

möjlighet för tjänstemän att utföra efterforskningar i en annan stat, om den andra 

staten godkänner det. 
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Hur efterlevs dessa internationella regleringar i praktiken i Sverige som 

avtalsland/medlemsstat och hos SKM? 

    d) Finns det ytterligare internationella regleringar i denna aspekten utöver dessa 

ovan nämnda? 
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