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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund och problemformulering 

I skatteärenden är det vanligtvis skattemyndigheten (i det följande endast benämnd 

SKM) som har bevisbördan för att det finns en inkomst, och det är den skattskyldige 

som skall bevisa att en avdragsgill kostnad finns.1 Vid extraordinära taxeringsmål, som 

till exempel eftertaxering, krävs starkare bevisning än vad som är vanligt och det är 

SKM som måste bevisa förekomsten av både inkomster och utgifter. I de fall när 

beviskraven inte är klargjorda uppstår en osäkerhet hos den skattskyldige om vad denna 

har att vänta sig för utfall.  

 

Vid olika taxeringsmål gäller olika regler för vem som har bevisbördan för att vissa 

fakta föreligger. Bevisbördan för att inga andra inkomster än de deklarerade finns är 

svår att bära även i fall där den skattskyldige har levt i Sverige. I de fall den 

skattskyldige har arbetat eller kanske tillfälligt är bosatt i utlandet, men fortfarande 

enligt svensk rätt anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige, kan det vara ännu 

svårare att bevisa att ingen inkomst av det hävdade slaget finns. Den skattskyldige kan 

ha levt hos släktingar och vänner, i andra gemenskapsformer eller dylikt.  

 

Vid skönstaxering, det vill säga när SKM gör en skönsmässig bedömning av den 

skattskyldiges inkomster och utgifter, kan det uppstå problem att bevisa att inga andra 

inkomster finns. Detta eftersom det i vissa länder inte är ovanligt att ge en vän eller 

släkting uppehälle och mat. Kan ett allmänt brev/uttalande från mecenaten räcka för att 

bevisa att den skattskyldige har kunnat klara sig utan inkomst? Detta uttalande bevisar 

egentligen inte att den skattskyldige inte har haft en inkomst, utan bara att andra har 

betalat hans levnadskostnader. Hur stort värde sätts på de handlingar som ges in i ett 

skattemål? Andra länder har en tradition av gästfrihet som kan vara svår att ta hänsyn 

till i ett skattehänseende. I vilken mån beaktas dessa och andra kulturella skillnader, 

som avviker från svenskt synsätt, men som kan vara svåra att bevisa? Lagstiftning i 

andra länder kan ha stor betydelse för den enskilde i skattehänseende. Skall hänsyn tas 

till avvikande lagstiftning i andra länder?  

 
                                                 
1 Prop. 1989/90:74 s. 284 
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Mot bakgrund av ovanstående har jag valt följande problemformulering: 

 

Hur är rättsläget i fråga om bevisningen i skönstaxeringsmål när den skattskyldige har 

levt under existensminimum i utlandet? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara och utreda hur respektive beviskrav ser ut för den 

skattskyldige och SKM och vilka bevismedel som kan uppfylla dessa krav. Uppgiften 

består i att undersöka problemen i bevisföringen. 

 

Jag avser även att undersöka om det finns skillnader i beviskraven för den ena eller den 

andra parten och vilka skäl dessa skillnader i sådant fall har.  

 

1.3 Metod och disposition 

Bevisbördereglerna är ofta inte reglerade i lag och därför läggs stor betydelse på praxis 

och framförallt doktrin i denna uppsats. Doktrinen beskriver bevisbördans fördelning i 

större utsträckning än praxis.  

 

I detta arbete har alla författare fått lika stort utrymme i förhållande till deras åsikters 

tillämplighet för att klarlägga uppsatsens frågeställning. Det vill säga att den författare 

som behandlat ämnet mer ingående än någon annan kommer att få mer plats i denna 

uppsats. Urvalet av rättsfall har gjorts utifrån ämnet som behandlats i rättsfallen, och 

huvudsakligen efter hur genomgående bevisningens vikt har tagits upp.  

 

Ingen skillnad har gjorts om det är ett notis- eller referatmål, trots att det senare väger 

tyngre. När ett avgörande strider mot ett annat kommer det senaste rättsfallet att få 

företräde om det ses som mest överensstämmande med doktrinens åsikter. Det är bara 

regeringsrättens rättsfall som har prejudikatvärde, men många författare använder även 

kammarrättens domar, vilket även jag kommer att göra i denna uppsats. 
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I andra och tredje kapitlet av uppsatsen kommer jag att beskriva de olika 

bevistermerna, de kriterier som finns för bevisning i allmänhet samt utreda 

bevisjuridikens frågor. Jag kommer även att beskriva bevisbördornas placering vid olika 

taxeringsföreteelser och även väga för- och nackdelarna till att de fördelats på detta sätt.  

 

Tredje kapitlet kommer även att beskriva vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att 

ett faktum i skatterättslig mening föreligger, både för SKM och den skattskyldige. Det 

beskrivs även hur stor respektive liten vikt dessa kriterier har i praktiken. För det fall att 

kriterierna i praktiken inte alltid uppfylls av endera parten och det ändå meddelas ett 

beslut till partens fördel, skall jag utreda på vilka grunder detta har skett. Till min hjälp 

härför har jag litteratur och rättsfall. Jag kommer i denna del att väga de olika 

författarnas åsikter mot varandra, men kommer inte i någon större utsträckning själv 

uttrycka mina åsikter. 

 

Fjärde kapitlet kommer att gå djupare in i skatterätten och behandla kriterierna och 

bevisvärdet vid skönstaxeringsärenden. Även här kommer det att utredas i vilken mån 

SKM och den skattskyldige har samma plikt att uppfylla kriterierna och, om detta inte 

är fallet, hur detta i så fall rättfärdigas. 

 

Den största vikten i uppsatsen ligger på femte kapitlet som med hjälp av föregående 

kapitel kommer att reda ut vilka kriterier som finns på bevisningen när en skattskyldig 

har levt utomlands och har blivit föremål för skönstaxering. Det skall redas ut om och 

hur, med hjälp av bevisning, en skattskyldig kan undvika skönstaxering när han levt 

utomlands. Det är även av vikt att utreda hur en svensk SKM kan bevisa att en 

skattskyldig som levt utomlands har erhållit en inkomst som han inte har deklarerat för. 

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna beskriva bevisproblematiken, kommer 

en stor del av detta kapitel vara byggd på frågor. På grund av just bevisproblematiken 

kommer endast ett fåtal av de uppställda frågorna att kunna besvaras. Svaren gör inte 

anspråk på att vara uttömmande. I vissa fall har jag endast försökt besvara frågorna med 

hjälp av mitt juridiska sunda förnuft. 

 

I det sjätte kapitlet kommer jag att analysera rättsläget genom att bland annat ställa upp 

frågor. En del av dessa frågor kan jag inte svara på och andra har jag försökt att besvara 

med hjälp av sunt förnuft. Utöver analys kommer jag att ge några förslag till förbättring 
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av bevisningen. Dessa ändringsförslag är endast givna med bevissvårigheterna i åtanke. 

Det innebär att jag inte kommer att behandla politiska och ekonomiska problem som 

kan uppstå i och med ändringarna. Utöver kapitel sex kommer jag även genomgående i 

uppsatsen att analysera olika frågeställningar. 

 

I sjunde kapitlet kommer en sammanfattning av uppsatsen och ändringsförslagen. En 

slutsats kommer även att ges. 

 

1.4 Avgränsningar 

Utgångspunkten för arbetet är att läsaren har en grundläggande kunskap om 

taxeringsärenden, det vill säga att en mer utredande beskrivning av taxeringsärenden 

inte kommer att göras. Det skall enbart kort beskrivas hur och på vilka grunder SKM 

har rätt att eftertaxera eller skönstaxera en skattskyldig. Mervärdesskatter och 

straffavgifter kommer inte att behandlas i framställningen. 

 

Jag kommer endast att ta upp fysiska personers taxering, och även behandla fysiska 

personer som är näringsidkare. 

 

Eftersom uppsatsens främsta mål är att utreda beviskraven för skönstaxeringsmål där 

den skattskyldige har levt utomlands, kommer en jämförelse med brottmål och 

bevisningen i dessa endast att göras i ringa mån. Dessutom kommer jag att bortse från 

ettårs- respektive 6-månaders regeln. 

 

I framställningen kommer jag inte att ta hänsyn till om den skattskyldige har avsett att 

undanhålla en inkomst från SKM eller inte. Jag utgår från att det den skattskyldige 

hävdar är vad han anser vara sanningsenligt, och vad SKM hävdar är det den anser vara 

mest sannolikt. 

 

I detta arbete kommer jag att försöka framställa några normativa reflektioner i fråga om 

bland annat individers olika integritet. Eftersom normativa frågeställningar är av en 
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komplex natur2 kommer jag endast att inrikta mig på vad jag själv anser är rätt och fel 

utifrån mina egna moraliska åsikter. 

                                                 

2
 Se Kellgren, Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, SvJT nr 5-6, 2002, s. 523. 

. 
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2 Bevisning och utredning i allmänhet 
 
I detta kapitel skall jag beskriva och förklara de olika termerna i bevisningen. Jag 

kommer att gå djupare in i vissa delar såsom bevisbördan och beviskrav, medan andra 

delar endast kommer att beskrivas ytligt. 

 

2.1 Allmänt  

Det är enligt lagstiftaren domstolarna som skall skapa bevisbörderegler. Detta innebär 

att det i domen skall framgå vem som har ansvaret för att ett yrkande har bifallits eller 

avslagits,3 vilket krav på bevisningen som gällt och varför det värderats på detta sätt.4 

Trots detta är praxis fyllt av luckor. I svensk lag är bevisbörderegler i viss mån 

utformade som civilrättsliga regler som ger en indikation till vem som har bevisbördan.5 
6  

 

2.2 Bevisprövning 

I svensk processrätt gäller en princip som kallas fri bevisprövning. Den fria 

bevisprövningen består av två delar: fri bevisföring och fri bevisvärdering.7 Fri 

bevisföring betyder att man kan använda alla bevis som framkommit i en utredning hur 

dessa än har kommit fram. Fri bevisvärdering innebär att domstolarna är fria att värdera 

dessa bevis hur de önskar, 35 kap. 1 § RB. Bevisvärdering är att från ett eller flera fakta 

dra slutsatsen hur stor sannolikheten är att ett annat faktum existerar. När styrkan på 

olika bevisade fakta har fastställts genom bevisvärdering skall man utreda vem som 

skall förlora målet för att tillräcklig bevisning inte förelagts, det vill säga 

bevisbörderegler.8 

 

                                                 
3 Hedvig Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 117, Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, 
1951, s. 27 och Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 60. 
4 Ekelöf menar dock att domstolarna endast behöver uttala sig om vad som grundat domslutet, Rättegång 
IV, 1995, s. 82. 
5 Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 69. 
6 Exempelvis TL 4:3, se vidare avsnitt 4.2. 
7 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 58. 
8 Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 12 och s. 67. 
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2.2.1 Vad är bevisvärdering? – Värdet på den förebringade bevisningen 

Den samvetsgranna prövning av hur och varför man värderat bevisningen på ett visst 

sätt brukar kallas bevisvärdering. Ett vanligt problem vid bevisvärderingen är att man 

måste väga samman alla faktorer som är relevanta. En av dessa faktorer kan vara 

kulturen.9 

 

Två utav de större metoderna för bevisvärdering är Temametoden och 

Bevisvärdemetoden.10 När man använder sig av Temametoden utgår man ifrån vilken 

sannolikhet det som skall bevisas har. Bevisvärdemetoden innebär att man frågar sig hur 

hög sannolikheten är för att beviset bevisar det som skall bevisas. Dessa metoder 

kommer inte att behandlas ytterligare i detta arbete eftersom syftet inte är att beskriva 

värderingen utan att efter värderingen redogöra resultatet för läsaren. 

 

2.2.2 Vad är bevisbörda? – Vad som behöver vara fastställt och vem som skall 

förebringa bevisningen 

Om inget annat anges är det oftast den part som lättast kan förebringa bevisningen som 

har bevisbördan.11 Exempelvis skall en borgenär bevisa att det föreligger en fordran och 

gäldenären skall bevisa att betalning av fordran har skett. En kärande har bevisbördan 

att det föreligger ett avtal och vilket slags avtal det är.12 I tvistemål är bevisbördan 

fördelad mellan parterna. 

 

Det är den subjektiva bevisbördan som tar sikte på vem som förlorar på att ett 

rättsfaktum inte bevisas. Den som har den subjektiva bevisbördan måste därför vara 

beredd att skaffa fram bevisning för sin ståndpunkt.13 Det vill säga att bevisbördan 

bestämmer vem som skall ha nackdelen av att ett faktum inte har bevisats i tillräcklig 

mån. Till exempel har åklagaren i brottmål bevisbördan för att den åtalade har begått ett 

brott. Om detta inte kan bevisas skall den åtalade inte dömas. 

 

                                                 
9 Kulturens relevans i ett visst taxeringsmål kommer jag att ta upp i de sista kapitlen. 
10 För mer information om bevisvärdemetoder se Leidhammar, Bevisprövning av skattemål, 1995, s. 127 
f. 
11 H. Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 148. 
12 Jämför med det latinska uttrycket ” Actori uncumbit probatio”, ”Onus probandi incumbit ei qui agit” – 
käranden har bevisbördan för alla rättsfakta. 
13 RSV: s handledning i mervärdesskatteförfarandet 2002, Bevisningen avsnitt 7 117. 
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När exempelvis åklagaren har uppnått beviskravet för ett visst förhållande är den 

anklagade tvingad att förebringa en bevisning av ett visst värde för att undgå en fällande 

dom. Det senare beviskravet är vad som i doktrinen kallas för den falska bevisbördan. 

Enkelt utryckt är den falska bevisbördan en ”parts skyldighet att bemöta motpartens 

argumentation”.14 

 

Vanligtvis är det det allmänna som har bevisbördan när det är frågan om ett beslut som 

kan vara till nackdel för den enskilde. Vissa författare menar att man i dispositiva mål 

kan avtala om vem som skall ha bevisbördan.15 Författarna menar dock att det endast är 

i dispositiva tvistemål bevisbördan kan fördelas, eftersom bevisbördeöverenskommelser 

annars skulle användas till att kringgå eller mildra tvingande rätt.16 

 

2.2.3 Beviskrav 

Ett beviskrav är det krav som ställs på vad som skall fastställas för en dom i partens 

favör. Kan passiviteten hos den enskilde motivera en sänkning av motpartens 

beviskrav?17 Enligt RB 35:4 har parts passivitet i rättegång bevisverkan. Passiviteten 

anses dock inte som fullt bevis. Om det, till exempel i taxeringsmål, är den 

skattskyldige som endast kan frambringa bevisningen och han därmed inte uppfyller sin 

upplysningsskyldighet, borde hans passivitet ligga honom till last: den skattskyldige har 

haft möjlighet att bevisa att han till exempel har haft avdragsgilla kostnader, men har 

inte använt sig av denna möjlighet. Han har bevisbördan för att bevisa kostnader och en 

vägran/passivitet att inte göra detta skall ligga honom och inte SKM till last. 

 

Om den bevisskyldige inte framlagt bevis som övertygar om att alla rättsfakta är för 

handen kan beslut om rättsföljden inte meddelas. Denna objektiva bevisbörda18 är 

således ett krav på hur bevisen skall se ut, den anger hur mycket som måste vara utrett 

för att rättssatsen skall kunna tillämpas. Däremot ger den objektiva bevisbördan inte 

något svar på frågan om vem som är skyldig att åstadkomma den utredning som behövs.  

                                                 
14 Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 68 f. 
15 Se härom i Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 67 samt Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 
95 med hänvisning vidare till Lindell, Partsautonomins gränser, s. 128 f. 
16 Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 90f. 
17 Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 81 f. 
18 RSV: s handledning i mervärdesskatteförfarandet 2002, Bevisningen avsnitt 7 117 och A. Tärnberg, 
Överklagande och skatter, 1999, s. 69. 
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Om det framgår vem som har att bevisa ett faktum, det vill säga att det finns en 

subjektiv bevisbörda, skall beviskravet för att faktumet föreligger ligga på ”sannolikt”. 

Om det däremot inte framgår vem som skall bevisa faktumets existens utan det endast 

framgår hur bevisningen skall se ut, objektiv bevisbörda, skall beviskravet nog ligga på 

”antagligt”.19  

 

Det är svårt att beskriva måttet på tillräcklig bevisning, men med nedanstående så 
kallade sannolikhetsstege, tagen från RSV: s rekommendationer, går det ändå att i 
någon mån åskådliggöra detta.20 21 Observera att bevisgraderna är väldigt vaga. 
 
Ledning till denna sannolikhetsstege har RSV hämtat ur RB: s terminologi för 
brottsmisstanke.22 Den svagaste graden har benämnts ”kan misstänkas” och nästa 
grad är ”skäligen misstänkt”. Påtagliga objektiva grunder skall finnas för 
misstankarna. I RSV: s stege har dessa steg fått namnet ”antagligt”. ”Antagligt” är 
svagare än steget ”sannolikt”, något som bara kan antas, om än med skäl.  
 
Nästa steg på brottsstegen är ”på sannolika skäl misstänkt”. Det föreligger nu fog 
för misstankarna, men det föreligger ändå inte ett krav på sådan styrka på bevisen 
att det skulle räcka för en fällande dom.23 24 Detta steg kan i skatterätten översättas 
till ”sannolikt”. För att en domstol i brottmål skall kunna fälla måste bevisen 
uppfylla graden av ”till visshet gränsande sannolikhet” eller ”med visshet”. I 
skatterätten har man behållit dessa beteckningar, men man har även tyckt att det 
borde finnas ett steg mellan ”sannolikt” och ”till visshet gränsande sannolikhet” – 
”mycket sannolikt”.  

  

2.3 Utredningsansvar 

Den som har utredningsansvaret skall se till att en god standard på utredningen 

uppfylls.25 En myndighets utredningsansvar finns reglerad i den så kallade 

officialprincipen.26 Officialprincipen återfinns i FPL 8 § och i någon mån även i FL 4 §. 

                                                 
19 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 312. 
20 Även andra författare i doktrinen har anammat denna sannolikhetsstegen – se Eklöf, Rättegång IV, 
1995, s. 56. 
21 För mer information se RSV: s handledning i mervärdesskatteförfarandet, Bevisningen avsnitt 7 117 
och Hedvig Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 145. 
22 Bolding menar att man genom bevisning enbart kan uppnå en mer eller mindre hög grad av bevisning 
som kan beskrivas genom sannolikhetsstegen, se Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, 1951, 
s 14. 
23 Jämför med styrkan som måste föreligga för ett taxeringsbeslut, se avsnitt 3.3. 
24 I NJA 1986 s. 334 menar domstolen att sannolika skäl i UB 4:22 bör tolkas som att det är troligare att 
egendomen tillhör gäldenären än att den tillhör sambesittaren. Om detta kan tolkas som om 
överviktsmetoden tillämpats lämnar jag därhän. 
25 Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 64 not 5. 
26 Sjögren menar i SN 1997 nr 1-2 att officialprincipen är en säkerhetsventil som skall upphäva nackdelen 
av att den skattskyldige skall klara sig utan ombud i ett skattesystem som liknar ett ”svårförståeligt 
lapptäcke”. Om man minskar skyldigheter enligt officialprincipen men inte höjer möjligheter att få 
ersättning för ombudskostnader är det ett hot mot rättssäkerheten. 
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För taxeringsärenden finns officialprincipen i TL 3 kap. 1 §. Många författare menar att 

utredningsansvaret ligger hos den enskilde om han ansöker om en förmån. Om det 

däremot är fråga om ett ärende som kan leda till ett betungande beslut kan större krav 

ställas på myndigheten.27 Leidhammar28 menar till och med att detta är en generell 

förvaltningsrättslig princip.29 

 

Genom åren har SKM fått utökade möjligheter, både genom lagstiftning och av 

teknikens framfart, att utreda den enskildes ekonomiska situation.30 Det har i och med 

denna möjlighet ifrågasatts om inte SKM: s utredningsansvar skulle utökas i 

motsvarande mån. Troligen skulle svaret på denna fråga bli nej, eftersom det skulle bli 

alltför tidskrävande för SKM och den skulle ingripa ännu mer i den enskildes privatliv 

än nu. Detta antagande är dock enbart tillämpligt på det grundläggande 

taxeringsbeslutet. I de fallen när SKM istället, genom revision hos den enskilde eller 

genom en tredjemansrevision, har möjlighet att ta fram den information den kan behöva 

och redan har ingripit i privatlivet menar Cassne31 att det inte skulle stå något i vägen 

för att SKM skulle bära hela utredningsansvaret.32  

 

Det har ifrågasatts om inte bevisbördan är densamma som utredningsansvaret som 

myndigheter har enligt FPL och FL. Det går inte att hitta någon klar definition av 

utredning enligt RB eller FPL, men det är klart att utredning och bevisning är nära 

sammankopplade.33 När det föreligger oklara omständigheter kommer 

bevisbördereglerna i skymundan och rätten har en plikt att utreda så att domen blir 

materiellt riktig. Detta talar för att utredningsskyldigheten och bevisbördan är nära 

sammankopplade.34 

 

                                                 
27 H. Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 118 och Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 
1994, s. 76 f. 
28 Börje Leidhammar är jur. dr. och adjungerad professor vid Karlstads universitet samt verksam inom 
Ernst & Young. 
29 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 208. 
30 Möjligheterna nu kan jämföras med när det allmänna alltid var tvingade att göra en skönsmässig 
bedömning av den skattskyldiges inkomster och utgifter. 
31 Cassne är notarie på Stockholms Tingsrätt. 
32 Hedvig Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 114 f. 
33 Hedvig Cassne, Prövning av skattemål, 1999, s. 112 med hänvisning till Wennergren, 
Förvaltningsprocess, s. 109. 
34 Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 110 och 114. 
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2.3.1 Utredningskrav i taxeringsmål 

I den mån den skattskyldige har uppfyllt sin upplysningsskyldighet enligt LSK 2 kap. 3 

§ till en viss nivå har SKM utredningsskyldighet för att fastställa om lämnade fakta är 

sanna eller ej.35 Förarbetena till den gamla taxeringslagen36 betonar att den 

skattskyldige och SKM har ett gemensamt utredningsansvar, men att officialprincipen 

pekar på att myndigheterna skulle ha det yttersta ansvaret. Enkelt uttryckt skulle detta 

betyda att myndigheten har utredningsskyldighet, men i de fall det ställs högre krav på 

utredningsskyldighet på den skattskyldige minskas myndighetens ansvar i motsvarande 

mån.37 Ett exempel på detta är när det endast är den skattskyldige som kan frambringa 

bevisningen. 

 

Har den skattskyldige i och med ett yrkande även öppet visat på de bakomliggande 

omständigheterna, har en utredningsskyldighet för SKM uppstått. SKM måste nu utreda 

och bevisa att dessa uppgifter inte stämmer, eftersom den i ett senare skede inte kan 

eftertaxera eftersom den skattskyldige inte ansetts ha gett en oriktig uppgift. Om den 

skattskyldige inte har lämnat några bakomliggande omständigheter, kan SKM inte 

åläggas någon utredningsskyldighet och vid ett senare tillfälle kan eftertaxering göras.  

 

I de fall när en deklaration lämnas in ofullständig har SKM inte något krav på att utreda 

och komplettera deklarationen. Om den skattskyldige dock hänvisar till till exempel 

tidigare års taxering, har SKM skyldighet att ta fram och kontrollera om hänvisningen 

stämmer. Om SKM har haft samma möjlighet att skaffa fram de bakomliggande 

omständigheterna som den skattskyldige är det mycket möjligt att SKM åläggs större 

krav på utredning.38 

 

Ovanstående kan jämföras med den falska bevisbördan. Exempelvis hade en 

skattskyldig yrkat avdrag för reparationer på ett hus. Han hade beskrivit arbetskostnader 

och arbetstider närmare men hade undvikit att beskriva arbetsuppgifterna. Den 

skattskyldige hade inte uppfyllt sin uppgiftsskyldighet till fullo (den skattskyldige har 

bevisbördan för att kostnader har funnits, men han hade inte talat om att dessa kostnader 

inte var avdragsgilla). SKM hade sedan utgått från deklarationen. Det kom vid en senare 
                                                 
35 RÅ 1966 Fi 1606. 
36 SOU 1954:24, Förslag till effektivare taxering, s. 122 f. 
37 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 108. 
38 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 111. 
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tidpunkt fram att denna reparation var en omfattande till- och ombyggnad, vilket inte är 

avdragsgillt. Eftersom den skattskyldige inte hade uppfyllt sin uppgiftsskyldighet hade 

inte utredningsskyldighet för SKM uppstått. Hade den skattskyldige beskrivit 

arbetsuppgifterna hade SKM haft skyldighet att utreda om dessa kostnader var 

avdragsgilla (falsk bevisbörda). Skälet till att det ligger på SKM att utreda om kostnader 

är avdragsgilla eller ej beror på lagrummet i RB 35:2. Det föreskrivs där att för 

omständighet som är allmänt veterlig, så kallade notoriska fakta, krävs inte bevis. 
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3 Utredning och bevisning i taxeringsmål 
 

3.1 Allmänt 

I brottmål gäller principen ”in dubio pro reo”, vilket betyder att om det inte kan bevisas 

att den åtalade är skyldig skall han frias (om osäkerhet föreligger, döm till fördel för den 

anklagade).39 I taxeringsärenden däremot kan ett taxeringsmål komma till stånd med 

mindre krav på bevisning.40 Departementschefen har i ett uttalande i prop. 1989/90:74 

6.1 sagt att man måste göra en avvägning mellan effektiviteten och rättsäkerheten: ”… 

grundlig utredning skapar visserligen garantier för ett materiellt riktigt beslut men kan å 

andra sidan bli så tidsödande att tidsaspekten framstår som en nackdel från 

rättssäkerhetssynpunkt. Utredningsskyldigheten kan därför inte drivas in absurdum utan 

måste anpassas till de resurser som skattemyndigheterna har till sitt förfogande och vad 

som är praktiskt möjligt att åstadkomma med dessa.”41 

 

Det finns flera olika sorters taxeringsbeslut: grundläggande/ordinarie beslut, 

omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.42 

 

Det som skall bevisas i skattemål är att ett faktum, som utgör en förutsättning för att 

domstolen skall döma i enlighet med yrkandet, föreligger. I det följande kommer en 

beskrivning av de olika beviskraven att framställas och i de fall en skillnad från 

brottmål föreligger kommer denna att pekas ut. Två principer har varit vägledande för 

att avgöra på vilken sida man har lagt bevisbördan. Den ena är sanktionsprincipen som 

syftar till att kravet på rätt skatteinbetalning följs, det vill säga att den skattskyldige fått 

bevisbördan för att kostnader finns för att han har lättast att bevisa deras existens och 

för att han skall motiveras att spara bevis på deras existens. Den andra är 

rättviseprincipen som syftar till att taxeringsbeslutet skall överensstämma med 

verkligheten, vilket innebär en säkerhetsventil så att det allmänna inte skall kunna hävda 

att andra inkomster än de deklarerade finns utan att ha fog för detta.43 

 
                                                 
39 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 6. 
40 Se RSV:s sannolikhetsstege som redogjorts för i avsnitt 2.2.3. 
41 Detta uttalande har även behandlats av J. Schauman, Prövning av skattemål, 1999, not 48 och av P. 
Sjögren, Staten den skattskyldige och rättsäkerheten, SN 1997 nr. 7-8, s. 464. 
42 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 38. 
43 Se även under avsnitt 3.3. 
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3.2 Utredningsansvar i taxeringsmål 

Det vanliga är att förvaltningsmyndigheten har större utredningsansvar när det gäller en 

betungande förvaltningsakt än när det gäller en gynnande sådan. SKM borde ha en 

skyldighet att utreda ett taxeringsärende i enlighet med detta ansvar eftersom ett 

taxeringsmål är ett mål som avser en betungande förvaltningsakt.  

 

SKM har även enligt officialprincipen44, TL 3 kap. 1 §, det yttersta utredningsansvaret. 

Ansvaret framgår även från tesen att ett taxeringsbeslut skall vara tillräckligt utrett så att 

beslutet skall kunna fastställas av en domstol.45 Detta ansvar ger den följden att SKM är 

skyldig att hjälpa den skattskyldige att framställa allt som kan vara till dennes förmån.46  

 

Utredningsansvaret har Justitieombudsmannen (härefter endast benämnd JO) ansett vara 

av stor vikt och har i JO 1982/83:277 påpekat att det allmänna måste utforma sina 

förfrågningar respektive motivera sina beslut så att den skattskyldige förstår vad 

nämnden vill ha respektive varför den har intagit den ena eller den andra ställningen i 

frågan. Gör inte det allmänna detta vet inte den skattskyldige hur han skall argumentera 

för att övertyga nämnden respektive besvärsinstanserna om det riktiga i den egna 

ståndpunkten.47  

 

Den skattskyldige har ansvaret för att bevisa och/eller utreda det yrkade avdraget han 

vill göra. Skattemyndigheten skall dock i och med dess serviceskyldighet (4 § FL) 

hjälpa den skattskyldige att klara detta. Detta stöds också av att man i praxis ofta ger 

SKM utredningsansvar när den skattskyldige har lämnat svårtolkade uppgifter i sin 

deklaration. I ett sådant fall tycker domstolarna att myndigheten skall kommunicera 

med den skattskyldige och utreda vad han menat.48 Det är endast i de fall den 

skattskyldige har lättare än SKM att frambringa bevisning som den skattskyldige är 

tvingad att bevisa och i vissa fall även utreda sin rätt, till exempel när en skattskyldig 

yrkar avdrag för en kostnad.  

                                                 
44 För mer information om officialprincipen se H Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 1994, 
s. 55. 
45 J. Schauman, Prövning av skattemål, 1999, s. 43 f. 
46 Jämför med en åklagares skyldighet att utreda alla omständigheter, även de som är till fördel för den 
anklagade. 
47 Sjögren gjorde ungefär samma uttalande 15 år senare i SN där han kritiserade myndigheterna för att de 
inte följde officialprincipen och detta föranledde rättsosäkerhet.  
48 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 115. 
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3.2.1 Utredningsansvar i skattebrottmål 

Domstolen skall i skattebrottmål bland annat ex officio utreda alternativa förklaringar 

och ansvarsfrihetsgrunder, samt tillse att målet tillförs uppgifter så att ett materiellt 

riktigt beslut kan fattas. Parterna skall själva stå för sin egen utredning men domstolen 

skall ingripa vid behov, till exempel ge part besked om denne måste komplettera sin 

talan.49 Åklagaren är även pålagd en stor bevisbörda som kan förklaras av att målen 

baseras på omfattande och svårtillgängligt skriftligt material. 

 

3.3 Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i taxeringsmål 

En skattskyldig som skall bevisa att vissa kostnader som SKM ifrågasätter föreligger 

kan göra detta genom att visa fram kvitton och liknande på utgifter som är avdragsgilla. 

Beviskravet ligger på ”sannolikt”. Det är även, enligt Riksskatteverkets (i det följande 

endast RSV) handledning för taxering 1996, den skattskyldige som måste bevisa att han 

inte har tagit ut varor ur sin verksamhet. Om han inte lyckas bevisa detta föreligger det 

en presumtion att uttag har skett.50  

 

SKM har bevisbördan att visa att intäkter utöver de utav den skattskyldige upptagna i 

deklarationen finns. Detta kan man bevisa genom att kontrolluppgifter som ges in till 

SKM av andra myndigheter och arbetsgivare visar en ny intäktspost, eller genom en 

bruttovinstberäkning/kontantberäkning visa att den skattskyldige, för att kunna 

överleva, måste ha haft mer inkomster. 

 

Om det inte ur lagstiftningen framgår vem det är som har bevisbördan är det oftast den 

som har lättast att prestera bevisningen som skall ha bevisbördan. Denna fördelning av 

bevisbörda har även bekräftats av EG-domstolen (C-268/83 Rompelman), där 

domstolen menar att det är den skattskyldige som skall visa att han har avdragsrätt för 

mervärdesskatten.  

 

Avgörande för bevisbördans fördelning hos den skattskyldige är bland annat att få till 

stånd en materiellt riktig taxering och för att få den bevisskyldige att vidta 

                                                 
49 FPL 8 §. 
50 Se under avsnitt 3.3.2. 
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bevissäkrande åtgärder.51 Bevisbördornas fördelning motiveras även av sanktions- och 

rättviseprinciperna. Sanktionsprincipen finns för att sätta de skattskyldiga under tryck 

för att få till stånd en tillräcklig taxering och rättviseprincipen syftar till att de 

skattskyldiga skall åsättas den taxering som de verkligen skall ha. Leidhammar menar 

att målet är rättvisa och likformighet, men att bevisbördereglerna primärt är till för att 

minimera risken för allt för höga skatteuttag.52 De båda parterna har också en 

bevisbörda att motbevisa det som den andre för fram som kan utgöra full bevisning, om 

bevisstyrkan till det inte rubbas.  

 

Leidhammar menar att det är den skattskyldige som har bevisbördan för att han har 

fullgjort sin underlagsskyldighet i och med deklarationen. I tveksamma fall är det enligt 

praxis det allmänna som har bevisbördan.53 Anledningen till att den skattskyldige måste 

kunna bevisa avdragen är att det annars skulle leda till att rättssäkerhet går över åt andra 

hållet, det vill säga att det skulle äventyra förpliktelsernas rättsverkan.54 

 

De betungande krav som ställs på SKM: s bevisbörda kan rättfärdigas med att det är ett 

stort integritetsintrång och att allmänheten har en tendens att redan i förväg döma den 

som blivit föremål för omprövning, eftertaxering eller revision, vilket skulle lindras av 

om SKM hade tillräckliga bevis innan de börjar en omprövning eller liknande.55 SKM 

som myndighet måste även beakta hänsyns-, ändamåls-, objektivitets- och 

proportionsprincipen,56 vilka även förespråkar en högre försiktighet. Sjögren anser att 

skattesystemets komplexitet tillsammans med det faktum att det endast finns begränsade 

möjligheter att få ersättning för det ombud man kan behöva är ett allvarligt hot mot 

rättssäkerheten57 och detta skulle rättfärdiga det allmännas tunga bevisbörda. 

 

3.3.1 Bevismedel 

Bevisfakta förmedlas genom de tre bevismedel som står till buds. Bevisningen kan 

således ha form av skriftlig handling, muntlig uppgift eller syn (besiktning). Skriftliga 

                                                 
51 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 395. 
52 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 111 not 153. 
53 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 206. 
54 Jämför Ekelöf, Rättegång IV, 1995, s. 87. 
55 J. Schauman, Prövning av skattemål, 1999, s. 45. 
56 För förklaringar av dessa principer se C. Diesen, Prövning av skattemål, 1999, s. 158 ff. 
57 SN 1997 nr 7-8, se även G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 
1994, s. 292. 
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handlingar är emellertid det vanligaste bevismedlet i beskattningsförfarandet. Utöver 

olika former av inlagor kan det röra sig om exempelvis deklarationen, underlag för 

deklaration exempelvis kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande 

handlingar, kontantsammanställningar, kvitton, besvärsinlagor, svar, yttranden, 

kontrolluppgifter, revisionspromemoria med mera.58 Deklarationer med särskilda 

skrivelser är de grundläggande bevismedlen i beskattningsförfarandet. Handlingarna 

skall ges in i original eller i styrkt kopia.59  

 

3.3.2 Presumtionsregler 

Det finns vissa regler i lagstiftningen som gör att bevisbördereglerna ändras. Dessa 

regler kallas presumtionsregler. Presumtionsreglerna utgörs oftast av schablonmässiga 

beräkningar och antaganden. Exempel på schablonberäkningar är avdragsrätten för 

traktamenten. Den som vill gå ifrån schablonberäkningen har bevisbördan att den 

verkliga kostnaden överstiger kostnaden enligt schablonen. SKM har ingen möjlighet att 

bevisa så att den skattskyldige får ett mindre avdrag än enligt schablonen, även om den 

verkliga kostnaden varit mindre. 

 

Vissa presumtioner är så kallade legala presumtioner som innebär att ett visst faktum 

tillmäts högre betydelse. Den legala presumtionen anger hur bevisbördan skall 

placeras.60 Kontantberäkningen är ett exempel på en legal presumtion. Numera har dock 

bevisvärdet på kontantberäkningen sänkts.61 

 

3.4 Fördelar och nackdelar 

Bevisbördereglerna innebär att bevisskyldig part måste spara alla bevis länge för att 

vara på den säkra sidan. Om reglerna är klara vet den enskilde om han har en plikt att 

spara bevisen eller inte. Om reglerna däremot är oklara vet den enskilde inte vad han 

behöver spara på. Detta kan leda till att den skattskyldige sparar allt och det kan vara 

svårt för både skattskyldig och SKM att i denna mängd avgöra vilka dokument som 

skall anses som bevis och vilka inte. Det kan i och för sig anmärkas att organisering och 

                                                 
58 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 268 och 301. 
59 RB 38:1. 
60 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 91. 
61 För kontantberäkning och värderingen av densamma se under stycke 3.6.3. 
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sparande i en ordnad pärm kan vara en fördel för den enskilde även i annat hänseende 

än i bevishänseende. 

 

Den skyldighet som den skattskyldige har att spara bevis är byggd på 

sanktionsprincipen och är även rättfärdigad genom att det endast är den skattskyldige 

som har möjlighet att ta fram bevis på till exempel de kostnader han har haft.  SKM har 

å andra sidan lättast att ta fram uppgifter som kan bevisa att den skattskyldige har haft 

andra inkomster. Detta tillsammans med det faktum att det rör sig om en betungande 

förvaltningsakt rättfärdigar den del av bevisbördan som SKM har. Även 

rättviseprincipen, som innebär att den skattskyldige endast skall skatta för erhållna 

inkomster minus avdragsgilla kostnader tyder på att fördelningen är den enda rätta. 

 

En myndighet skall enligt sin upplysningsskyldighet i FL 4 § upplysa den enskilde om 

hur och med hjälp av vad han kan bevisa sin ståndpunkt. Om detta däremot inte följs 

medför det en nackdel för den enskilde, särskilt om han inte kan uttrycka sig bra i tal 

och skrift, gentemot den som kan uttrycka sig bra och som själv kan lista ut vad som 

skall bevisas och med hjälp av vad.  

 

I de fall när en skattskyldig överklagar eller begär omprövning är det egentligen inte 

bevisningen utan snarare argumenteringen som är viktigast,62 eftersom det allmänna 

redan har tagit hänsyn till bevisen och avfärdat dem i det ordinarie förfarandet. Den 

skattskyldige som inte är bra på att argumentera för sin sak får än en gång en nackdel 

och det finns en fara att inte alla skattskyldiga blir beaktade eller dömda likartat. 

 

3.4.1 Förslag till förbättringar för utredning och bevisning 

För att inte orättvisor som bygger på de olika skattskyldigas akademiska förmågor skall 

finnas bör myndigheter få strängare krav än idag att uppfylla sina skyldigheter enligt 

FL. Exempel på fall där SKM skall hjälpa till är när den skattskyldige på grund av 

sjukdom inte kunnat upprätta sin deklaration i tid och för att undvika skattetillägg måste 

ha ett läkarintyg. Tärnberg63 menar att SKM skall tala om för den skattskyldige vad som 

skall stå i läkarintyget för att skattetillägg inte skall utdömas. Om SKM inte gör det och 
                                                 
62 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 69. 
63 Tärnberg är skattejurist med mångårig erfarenhet från Länsrätt och Skatteförvaltning. Hon har varit 
verksam som taxeringsintendent och som konsult i beskattningsfrågor på SKM. 
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den skattskyldige lämnar in ett intyg där läkaren endast skrivit att den skattskyldige 

varit sjuk, och inte i vilken grad sjukdomen har påverkat handlingsförmågan hos den 

skattskyldige, har beviskravet för den skattskyldige inte uppfyllts och skattetillägg kan 

utdömas.64  

 

Det är inte endast i taxeringsmål som denna klyfta mellan de som kan och de som inte 

kan tala för sin sak finns. En ändring som skulle leda till att alla mål skulle utredas i lika 

stor mån skulle på lång sikt inte kunna fungera. Myndigheterna måste offra mycket tid 

och pengar för att kunna uppfylla utredningskravet i lika stor omfattning för alla. Även 

om det varken ekonomiskt eller tidsmässigt är möjligt att göra en mer utförlig utredning 

för alla enskilda, vill jag ändå påpeka att en avgränsning inte får leda till en nackdel för 

enskilda som har svårigheter att tala för sig. I denna uppsats kommer jag enbart att utgå 

ifrån skattskyldiga i efter- och skönstaxeringsmål. När de skattskyldigas rättigheter 

betonas, betyder det inte att jag anser att andra enskilda, som tvistar med myndigheter, 

inte har lika stor rätt till att utredningskravet uppfylls.  

 

3.5 Eftertaxering 

Eftertaxering är en rättelse av en felaktig taxering. För att en eftertaxering skall kunna 

ske måste den skattskyldige ha lämnat en oriktig uppgift, som lett till att den han kunnat 

tillgodogöra sig oredovisade medel.  

 

En oriktig uppgift är exempelvis om en kostnad som inte finns har tagits upp, eller att 

man underlåtit att lämna uppgift om en inkomst som finns. Dessa oriktiga uppgifter 

skall ha fört med sig att ett riktigt taxeringsbeslut inte kan komma tillstånd. Det finns 

visserligen en bevispresumtion att det var den oriktiga uppgiften som medförde att 

taxering blivit felaktig, men om det framgår i deklarationen att det är SKM som gjort en 

felaktig bedömning så bryts presumtionen. Det är således den skattskyldige som har 

bevisbördan att den oriktiga uppgiften inte har något samband med att taxeringen blivit 

felaktig. Det räcker således inte att visa att SKM vetat om att uppgiften är osann men 

underlåtit att göra egna efterforskningar.65  

 

                                                 
64 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 80. 
65 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 230. 
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Det måste framgå av omständigheterna att uppgiften var oriktig. Det räcker således inte 

med att exempelvis kostnaden inte kunde verifieras i tillräcklig grad.66 En skattskyldig 

som har yrkat att få dra av en kostnad och visat på alla bakomliggande omständigheter, 

har gjort ett öppet yrkande. Denna skattskyldige har redovisat allt rätt, men missbedömt 

det rättsliga läget. Detta är ingen oriktig uppgift. Det behöver dock inte föreligga uppsåt 

för att oriktig uppgift skall föreligga, utan det som krävs är att man objektivt skall kunna 

konstatera att uppgiften är oriktig.67 

 

Bevisbördan för att eftertaxering skall kunna göras ligger på det allmänna.68 

Bevisbördan för att en oriktig uppgift har lämnats ligger likaså hos SKM69 enligt SOU 

1977:6 där Departementschefen uttalade att det allmänna har bevisbördan för att det 

föreligger en oriktig uppgift.  

 

Som ovan har nämnts är det lättare för en skattskyldig än för SKM att bevisa en 

kostnad, dock anses eftertaxering vara en betungande förvaltningsakt och därmed är 

bevisbördan omvänd. Leidhammar menar att bevisbördan har lagts hos det allmänna av 

det skälet att begreppet oriktig uppgift inte tar hänsyn till om det är en inkomst eller en 

utgift som har återgivits inkorrekt.70 Bevisbördan skall dock ligga hos den skattskyldige 

om han vill göra en kvittningsinvändning vid eftertaxeringen.71 Det senare med hänsyn 

till sanktions- och rättviseprinciperna. Han anser dock att beviskravet det allmänna har, 

inte får vara för högt eftersom sanktionsmöjligheterna mot en oärlig skattskyldig då blir 

ineffektiva. Invändningar en skattskyldig har mot exempelvis kontantberäkningen 

bedömer Leidhammar vara invändning som behandlas som ett kvittningsyrkande. Detta 

eftersom invändningen inte har framställts i deklarationen och eftersom den 

skattskyldige har bevisbördan för att motbevisa kontantberäkningen. 
                                                 
66 I Prop. 1977/78:136 s. 145 anfördes att bara för att ett avdragsyrkande har avslagits betyder inte detta 
att den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift. Man måste skilja mellan ett oriktigt yrkande och en 
oriktig uppgift. Se även Regeringsrätten dom 2003-02-26 i mål 7918-1999. 
67 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 219. 
68 Se bl.a. prop. 1977/78 s. 145 samt RÅ 1983 1:43 och Kammarrättens i Sundsvall, avd 1, dom 200-02-
17 mål 2446-1997. Observera dock RÅ 1988 ref. 97 där Länsrätten lade bevisbördan på det allmänna. 
Regeringsrätten ansåg dock att det var den skattskyldige som inte kunnat bevisa att inga oriktiga uppgifter 
lämnats. Har Regeringsrätten dömt fel eller har SKM: s beviskrav sänkts? För fortsatt diskussion se under 
avsnitt 3.7. 
69 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 74 och 227 samt G. Landerdahl, M. Remstam, 
Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 316. Se även RÅ 1983 1:19, Kammarrättens i 
Sundsvall, avd 1, dom 200-02-17 mål 2446-1997 samt Kammarrättens i Stockholm dom i målen 1252 
och 9714-1996. 
70 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 337 samt RÅ 1975 Aa 654. 
71 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 346 samt RÅ 1972 Fi 1506. 
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RSV hävdar att för eftertaxering och för att påföra skattetillägg är beviskravet högre än 

vid ett vanligt taxeringsbeslut. Graden har lagts vid ”mycket sannolikt”.72 Det betyder 

bland annat att om den grundläggande taxeringen utgått på skönsmässiga grunder måste 

det ha uppkommit nya upplysningar för att vid en senare tidpunkt kunna eftertaxera.73 

De flesta i doktrinen är av den meningen att det höjda kravet jämfört med kraven i ett 

grundläggande taxeringsmål, är det bästa med tanke på att eftertaxeringen strider mot 

principen om laga kraft. SKM behöver dock inte bevisa fullt ut att en uppgift är oriktig, 

utan den behöver endast visa att omständigheterna entydigt pekar på att så är fallet.74  

 

I de flesta fallen har SKM bevis för att oriktig uppgift har lämnats. Exempelvis har 

SKM handlingar som bevisar att en kostnad har tagits upp till ett för högt belopp eller 

att en inkomst inte har deklarerats för. Om SKM inte har dessa handlingar blir det fråga 

om en skönsmässig uppskattning, vilket kommer att behandlas i ett senare kapitel i 

samband med skönsbeskattningen. 

 

3.6 Olika inlagors bevisvärde  

Innan jag börjar beskrivningen av de olika inlagornas bevisvärde vill jag påpeka att det 

är de faktiskt bakomliggande omständigheterna som har ett bevisvärde och inte 

inlagorna, men att det är lättare att beskriva omständigheterna med hjälp av inlagor. 

 

3.6.1 Deklarationen 

Huvudregeln är att deklarationsuppgifter skall godtas om det inte föreligger skäl för att 

avvika från dem.75 Den skattskyldige har ingen skyldighet att styrka riktigheten i 

uppgifterna i deklarationen.76 Det föreligger, enligt doktrinen, en presumtion att 

deklarationen i avsaknad av formella brister och av den anledningen att den är lämnad 

under straffansvar är riktig. Den skall av den anledningen tillmätas ett betydande 

bevisvärde samt endast frångås av taxeringsmyndigheten om den kan visa att 

                                                 
72 RSV: s handledning 1989 och 1996 samt RÅ 1984 1:79. 
73 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 392 samt 
Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 356. 
74 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 392. 
75 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 222. 
76 Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 151. 
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deklarationen är felaktig eller att det annars framstår som sannolikt att så är fallet.77 

Walberg menar även att det är SKM som har bevisbördan om den vill angripa 

deklarationen och de måste motivera sin ståndpunkt om den vill angripa en 

avdragspost.78 Wennergren anför i Skattenytt att SKM måste motivera ”vad det är som 

har rubbat förtroendet för deklarationen och vilka övervägande som ligger till grund för 

själva beloppsbestämningen”.79 Leidhammar utvecklar genom att beskriva 

deklarationen som en partsutsaga som är lämnad under sanningsförsäkran och 

straffansvar och därför bör ges ett starkt bevisvärde,80 vilket även författarna av 

”Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen” håller med om.81  

 

Sammantaget kan man säga att doktrinen menar att deklarationen 1. har ett  ”betydande 

bevisvärde”, 2. kan ”tillerkännas vitsord” och 3. har ett ”särskilt bevisvärde”.82 Detta 

leder till slutsatsen att det allmänna måste motivera varför det inte godtar uppgifterna i 

deklarationen. Deklarationen måste dock ses tillsammans med de faktiska 

förhållandena, det är alltså de bakomliggande transaktionerna som skall bevisas med 

hjälp av deklarationen. 

 

Även om det inte finns påvisade fel eller brister i deklarationen eller räkenskaperna kan 

de genom en bruttovinstkalkyl, som i och för sig är förenad med ett osäkerhetsmoment, 

anses vara behäftad med fel. Om bruttovinstkalkylen avviker från vad som är vanligt i 

branschen och den skattskyldige inte kan ge en rimlig förklaring därtill kan 

deklarationen anses vara bristfällig. SKM har genom bruttovinstberäkningen lyckats 

rubba tilltron till den skattskyldiges uppgifter och därmed förflyttat över bevisbördan till 

honom. I rättsfallet RÅ 1995 ref. 31 ansåg dock domstolen att konkreta fel inte påvisats 

genom att den beräknade bruttovinstkalkylen var lägre än branschsnittet. 

 

                                                 
77 Hedborg, Taxeringshandbok s. 52 genom SN nr 1-2 1998 samt G. Landerdahl, M. Remstam, 
Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 307 och Lodin, Inkomstskatt, 2002, s. 614 f. Även 
Tärnberg menar att SKM inte utan anledning kan frångå deklarationen, se Överklagande och skatter, 
1999, s. 70. 
78 SN 1968 s. 306. 
79 SN 1966 s. 185. 
80 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995 s. 146, 150, 175 och 197 samt skattenytt nr 1-2 1998. 
81 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 220. 
82 Uppställningen är tagen från Clifford Landin, Bevisfrågor när genomsynsmetod används vid 
eftertaxering, 1999, s. 39. 
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I doktrinen anses allmänt att deklarationsuppgifter har ett betydande bevisvärde, så 

länge det inte är fråga om att frångå deklarationen med stöd av skönsbeskattning.83 

Walberg menar även att i mål om eftertaxering krävs betydligt mer än vid ordinarie 

taxering för att deklaration och räkenskaper skall mista sitt vitsord.84 

 

3.6.2 Räkenskaperna 

Räkenskaper som förts löpande och uppfyller BFL: s krav, det vill säga klanderfri 

redovisning och omsorgsfullt förda anteckningar, är ett bra utgångsläge för den 

skattskyldige i bevishänseende.85 Exempel på fall där brister i räkenskaperna minskade 

bevisvärdet är RÅ 1980 1:71 där vissa poster i bokföringen saknades och följden blev 

att Regeringsrätten ansåg att en skönsmässig uppskattning kunde göras. 

 

Det måste dock finnas hållfast material som motsäger redovisningen för att denna skall 

underkännas.86 Är bristerna tillräckligt stora och det framgår på annat sätt att 

inkomsterna är för låga är beviskravet för eftertaxering uppfyllt. Författarna till 

”Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen” verkar vara tveksamt inställda till 

uppfyllandet av SKM: s beviskrav eftersom de använder sig av uttrycket ”tydligen” 

(”…, är tydligen beviskravet uppfyllt”).87 

 

Materiellt och formellt riktiga räkenskaper besitter ett högt bevisvärde. Räkenskaper 

som är materiellt korrekta men har formella brister kan botas genom att den 

skattskyldige lämnar godtagbara uppgifter i taxeringsmålet. Detta visas genom bland 

annat RÅ 1974 A 1878 och Kammarrättens i Göteborg dom 2001-02-28 i mål 3549-99 

där den skattskyldige lämnade erforderliga uppgifter som upphävde bristerna i 

räkenskaperna och en skönsmässig taxering underkändes.88 Motsvarande gäller i 

rättsfallen RÅ 1965 Fi 23 och Kammarrättens i Sundsvall, avd 1, dom 2001-01-29 i mål 

2463-1998 där den skattskyldige inte kunde ”vederlägga bristerna” och den 

skönsmässiga taxeringen stod kvar. Detta betyder att Regeringsrätten har tillmätt den 

                                                 
83 För skönsbeskattning se kapitel 4. 
84  SN 1968 s. 313. 
85 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 223. 
86 RÅ 1981 1:79. 
87 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 223. 
88 Se även Kammarrättens i Sundsvall dom, avd 1, 1998-10-14 mål 3454-1995 där Kammarrätten menar 
att ”om en kontantberäkning inte framstår som rimlig i förhållande till andra faktorer ligger det enligt 
kammarrätten nära till hands att anta att bokföring med mera inte är tillförlitliga.” 
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skattskyldiges upplysningar stort bevisvärde. En skattskyldigs upplysningar kan 

reducera bevisvärdet på ”bristfälliga räkenskaper” till under den nivå som behövs för att 

fastställa eftertaxering eller skönstaxering.89 Den enskildes passivitet höjer eller sänker 

med andra ord bevisvärdet av ett visst bevisfaktum.90 

 

3.6.3 Kontantberäkning och bruttovinstkalkyl 

I en kontantberäkning används den skattskyldiges kontanta inkomster och utgifter samt 

förmögenhetsförändringar under beskattningsåret, det vill säga man gör en inventering 

av den enskildes ekonomiska förehavande under beskattningsåret.91 För att beräkningen 

skall bli tillförlitlig skall även skattefria inkomster medräknas. Det som kan leda till att 

kontantberäkningen blir felaktig är exempelvis bristfällig redovisning av förmögenhet, 

samboförhållande som gör att man kan leva under existensminimum92 och så vidare.93 

Även faktorer som att den skattskyldige kan leva med små behov och får hjälp av andra 

leder till att en kontantberäkning skall ses med stor försiktighet.94 

 

Om överskottet inte överstiger existensminimum föreligger en presumtion att andra 

inkomster än de deklarerade finns. Detta innebär att en otillförlitlig beräkning,95 och 

förutsättning för att skönstaxera föreligger. Denna presumtion kan bara brytas genom att 

den skattskyldige lämnar godtagbara förklaringar till hur han har klarat sig.96 

Presumtionen är helt klart en skärpning av den falska bevisbördan. En liknande 

presumtion finns inte när det gäller bruttovinstkalkylen. 

 

När SKM skall avgöra om den skattskyldige kunnat överleva under existensminimum, 

skall även förmåner räknas in i beräkningen, det vill säga att SKM måste ta hänsyn till 

förhållandena i det enskilda fallet. Har den skattskyldige godtagbara förklaringar till det 

låga kontantöverskottet och hur han klarat sig ekonomiskt, skall inte skönstaxering ske. 

Detta betyder att den skattskyldige har bevisbördan för att han klarat sig under 
                                                 
89 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 212. 
90 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 223. 
91 Leidhammar, bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 159. 
92 Existensminimum är det belopp en person behöver för att underhålla sig själv, make och oförsörjda 
barn. 
93 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 214. 
94 Denna kunskapsbrist det allmänna har skall inte bortses ifrån när det gör sin bedömning. Detta förordas 
av många författare i doktrinen. 
95 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 214 och 224. 
96 Se Kammarrättens i Göteborg dom 2001-02-28 i mål 3549-99. 
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existensminimum. Om sedan SKM inte kan motbevisa detta påstående, kan inte 

skönsbeskattning påföras (falsk bevisbörda). Den skattskyldige skall göra det troligt att 

han klarat sig under eller rent utav har kontantöverskott upp till existensminimum.97 Om 

detta har gjorts kan inte skönsbeskattning ske enbart på grund av kontantberäkningen.98 

 

En kontantberäkning kan ligga till grund för en eftertaxering om beräkningen visar att 

den skattskyldige inte klarat sig ekonomiskt med det kontanta överskottet. Den 

skattskyldige måste dock ges tillfälle att förklara och försvara sig. 

 

Den skattskyldige kan uppfylla sannolikhetskravet genom att visa ett kvitto eller ett 

intyg från en ojävig person om att de fakta den skattskyldige påstår är ”mycket 

sannolikt” sanna.99 För SKM räcker det att framvisa kontrolluppgift från en arbetsgivare 

för att kunna bevisa att en inkomst med ”mycket sannolikhet” föreligger.100 

 

En kontantberäkning på en skattskyldig som har så pass höga inkomster att ett överskott 

över existensminimum uppstår, kan inte utgöra en presumtion om att andra inkomster 

än de deklarerade finns. Detta betyder att kontantberäkningen endast kan utgöra bevis 

för dem som har det sämst ställt ekonomiskt.101 

 

En kontantberäkning kan inte användas på företag. Istället används en 

bruttovinstkalkylen på företag som köper och säljer varor. Bruttovinstkalkylen bygger 

på att man tar bruttovinsten (omsättningen minus sålda varor) i procent av rörelsens 

omsättning. Denna procentsats jämförs med andra företag i samma bransch och i samma 

omgivning. En minskning av rörelsens omfattning kan således inte upptäckas genom en 

sådan beräkning.102 103 

 

                                                 
97 Det räcker dock inte att påstå att man sålt en tillgång och sedan levt på dessa pengar, se Kammarrättens 
i Sundsvall dom 1998-10-14, avd 1, mål 3454-1995. 
98 RÅ 1983 Aa 209 och RÅ 1973 Fi 746. 
99 Angående jäv i vittnesmål se Kammarrättens dom 1998-05-29 i mål 10 014 och 10 015-1995, där 
vittnena ansågs vara för nära vänner för att deras vittnesmål skulle kunna sättas tilltro till.  
100 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 76. 
101 Andra stater såsom Tyskland och Österrike har löst problemen med bevisningen och kostnaden för 
SKM genom att införa skattefrihet för inkomster upp till existensminimum. 
102 G. Landerdahl, M. Remstam, Beskattningsförfarandet & Skatteprocessen, 1994, s. 221. 
103 Det kan även ifrågasättas hur SKM kan beräkna en säker omsättning i ett företag när den inte är säker 
på om intäkterna är riktiga. Det borde endast vara i fall där omsättningen är riktig, men där kostnaderna är 
för högt redovisade, som bruttovinstberäkningen kan komma till användning. 
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Bruttovinsten påverkas av faktorer såsom förändringar i den dolda reserven, 

konkurrensförhållanden, prissättning med mera.104 Om låg bruttovinst föreligger i 

samband med ”normala” affärsförhållanden anses kalkylen utgöra ett högre bevisvärde 

än om den låga bruttovinsten kan förklaras av bland annat konkurrens. 

 

Praxis har ansett att enbart en låg bruttovinstprocent inte kan medföra en 

skönsbeskattning, eftersom denna beräkning inte är riktigt tillförlitlig. Det måste 

därutöver till exempel finnas brister i underlaget för deklarationen. I och för sig kan en 

låg bruttovinstkalkyl vara en grund för att underkänna räkenskaperna,105 men man 

måste även ta hänsyn till den enskildes förklaringar till varför bruttovinsten är så låg. En 

låg bruttovinst bör göra det allmänna uppmärksamt på företaget och föranleda att en 

grundligare undersökning görs genom en taxeringsrevision. Om i denna 

taxeringsrevision även brister i räkenskaperna konstateras anses det utgöra tillräcklig 

grund för att besluta om skönstaxering.106 

 

Bruttovinstberäkningens primära uppgift är att bevisa orsakssambandet och i andra hand 

att uppskatta den riktiga inkomsten. En mindre avvikelse av bruttovinsten ensam kan 

dock inte föranleda skönstaxering eller eftertaxering.107 En större avvikelse eller en 

mindre avvikelse i kombination med brister i räkenskaperna, kan däremot lägga 

grunden för skönstaxering eller eftertaxering. 

 

Avslutningsvis kan sägas att kontantberäkningen och bruttovinstkalkyl i sig inte har 

något bevisvärde.108 Förklaringar som den skattskyldige lämnar till beräkningarna kan 

dock förstärka eller försvaga andra bevismedels bevisvärde.109 Eftersom 

bruttovinstkalkylen och kontantberäkningen är behäftade med betydande 

osäkerhetsmoment skall de inte ses isolerat utan ställas i relation till de förklaringar som 

den skattskyldige lämnar.  

 

                                                 
104 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 213. 
105 RÅ 1984 1:79 där en låg bruttovinstkalkyl minskade tilltron till underlagen för deklarationen och 
underrätterna tyckte att bevisbördan hade övergått till den skattskyldige. Regeringsrättens bedömde att 
endast en för låg bruttovinst gjorde att beviskravet för det allmänna hade uppfyllts. 
106 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 214. 
107 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 226 och 364. 
108 RÅ 1995 ref. 31 där det fastlades att det även måste föreligga brister i underlaget för deklarationen för 
att förutsättningar för skönstaxering skall vara för handen. 
109 Hultqvist, SN nr 12 1995. 
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I en del rättsfall har bruttovinstkalkylen tillmäts avgörande betydelse och föranlett 

skönstaxering.110 I en del rättsfall har den skattskyldige försökt förklara den avvikande 

bruttovinsten, men enligt Regeringsrätten inte kunnat göra detta i godtagbar mån, så att 

eftertaxering respektive skönstaxeringen fastställdes. I två senare fall har en låg 

bruttovinst och kontantberäkning inte ansetts tillräckligt för att föranleda eftertaxering 

och skönstaxering.111 Jag kommer att behandla dessa två rättsfall i nästa avsnitt och 

senare i min analys. 

 

3.7 Beviskravens vikt i verkligheten 

I RÅ 1988 ref. 97 konstaterade Regeringsrätten att den skattskyldige inte tillräckligt 

hade kunnat bevisa att inga oriktiga uppgifter lämnats. Betyder detta att SKM har fått en 

bevislättnad eller menar domstolen i detta fall att den skattskyldige inte fullgjort sin 

falska bevisbörda? Om det skulle anses som den skattskyldiges falska bevisbörda hur 

stort bevisvärde utgör då SKM: s utredning?  

 

I rättsfallet ovan handlade det om en fåmansföretagare som hade gjort uttag ur sin 

verksamhet. Enligt presumtionsreglerna föreligger en presumtion om att en skattskyldig 

har gjort uttag ur sin verksamhet och den skattskyldige måste bevisa att så inte är fallet 

eller att han inte har tagit ut så stora uttag som SKM förutsätter. I rättsfallet vitsordade 

den skattskyldige att uttag gjorts, men att beloppet var ringa och att därför ingen 

eftertaxering skulle göras. Regeringsrätten hänvisade till att det är den skattskyldige 

som skall motbevisa presumtionen och det hade han inte gjort genom att inte ha 

underlag för uttagen. 

 

Man kan i det här fallet se att SKM inte har fått någon bevislättnad och dess bevisning 

endast behöver utgöras av hänvisningen till presumtionen. Denna presumtion är ingen 

bevislättnad eftersom den syftar till att fåmansföretagare (som oftast har möjlighet att ta 

ut varor ur företaget lättare än andra företagare) skall föra tillräckliga redovisningar om 

uttagen så att inga uttag görs skattefritt.112 

 
                                                 
110 Se exempelvis RÅ 1962 Fi 940, RÅ 1966 Fi 1738, RÅ 1967 Fi 1605, RÅ 1968 Fi 199 och RÅ 1968 Fi 
2296. 
111 Se exempelvis RÅ 1984 1:79 och RÅ 1987 not 635. 
112 Presumtionsregeln om uttag är ännu ett exempel på sanktionsprincipen, se avsnitt 3.1. 
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Bruttovinstkalkylens bevisvärde har sänkts i och med RÅ 1984 1:79. De båda 

underrätterna ansåg fortfarande att en låg bruttovinst ensamt kunde föranleda en 

eftertaxering, men Regeringsrätten menade att det allmänna inte hade visat att oriktig 

uppgift lämnats genom enbart framvisande av en låg bruttovinst. Den skattskyldige 

hade i detta fall lämnat uppgifter som var ämnade att förklara den låga bruttovinsten, 

dessa förklaringar ansåg underrätterna inte vara tillräckliga medan Regeringsrätten inte 

tog hänsyn till förklaringarna utan pekade först på att det allmänna inte kunnat bevisa 

förutsättning för eftertaxering i tillräcklig mån. 

 

Även kontantberäkningen hade ett så starkt bevisvärde förr i tiden, att man genom ett 

ensamt framläggande av en beräkning som visade att den skattskyldige hade ett 

kontantunderskott, medförde att förutsättning för eftertaxering förelåg. Genom RÅ 1987 

not 635 har Regeringsrätten sagt att en kontantberäkning ensamt inte kan föranleda 

eftertaxering. Fortfarande kan dock en ensam kontantberäkning medföra att taxeringen 

höjs i den grundläggande taxeringen, men denna svängning tyder på en ny trend. Kan 

andra länders kultur av gästfrihet, ändrad syn på fattigdom med mera ha fått större 

inflytande i vårt skattesamhälle? Eller är det bara så att Regeringsrätten numer ställer 

högre beviskrav på det allmänna?113  

 

Dessa och fler frågor kommer jag fortsätta att behandla i kapitel 6. Jag kommer där 

bland annat att analysera rättsläget och utreda om presumtionen vid kontantberäkningar 

fortfarande finns eller om det enbart är fråga om en starkare motiveringsplikt för det 

allmänna. 

                                                 
113 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 371. 
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4 Skönstaxering 
 

4.1 Allmänt 

Skönstaxering kan göras inom det grundläggande taxeringsbeslutet eller som 

eftertaxering när den skattskyldiges egna uppgifter och upplysningar delvis inte kan 

läggas till grund för en taxering. Förutsättningarna för skönstaxering finns i TL 4 kap. 3 

§: 

 
Kan skatt eller underlag för att ta ut skatt inte beräknas tillförlitligt  
på grund av att den skattskyldige, trots att han varit skyldig att 
lämna självdeklaration, inte avgett någon sådan, eller på grund av 
brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen, 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 (skönstaxering).  

 

Förutsättning för att skönstaxering kan ske är att det i deklarationen föreligger formella 

eller materiella brister, det vill säga att den skattskyldige har brustit i sin 

deklarationsskyldighet, upplysningsskyldighet eller sin anteckningsskyldighet. När en 

deklaration inte lämnas in alls eller när den lämnas in men det saknas viktiga uppgifter i 

den är det fråga om en formell brist. Exempelvis kan det vara fråga om att inte precisera 

vissa kostnader som det föreskrivs enligt instruktionerna för deklarationen. När man 

med hjälp av underlaget för deklarationen inte tillförlitligen kan beräkna skatten på 

grund av brister i underlaget är det en materiell brist. Ett exempel kan vara när 

uppgifterna i deklarationen inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan SKM 

kanske uppmärksamma genom en kontantberäkning, som visar att den skattskyldiges 

inkomster inte täcker hans levnadskostnader. Andra sätt för SKM att bli uppmärksam på 

olikheterna i deklarationen och verkligheten är om bruttovinstkalkylen är lägre än andra 

i liknande branscher. 

 

Viktigt att påpeka är att, enligt gamla taxeringslagen, om en skönsmässigt uppskattad 

taxering slutade på samma belopp som i deklarationen skulle ingen skönstaxering ha 

ansetts skett.114 

 

                                                 
114 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 188. 
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Vid skönstaxering i samband med eftertaxering måste man först pröva om 

förutsättningar för eftertaxering föreligger. Om det inte är fallet, kan heller inte en 

skönstaxering göras. Om förutsättningar för eftertaxering föreligger, prövas sedan om 

förutsättningar för skönstaxering föreligger. 

 

4.2  Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i skönstaxeringsmål 

De flesta rättsfall som avser skönstaxeringsmål, är näringsverksamheter som har 

reviderats. Förutsättningarna för bevisbördans placering kan användas även i denna 

uppsats. 

 

Lagregeln om skönstaxering skall ses som en bevisbörderegel, som placerar 

bevisbördan hos det allmänna.115 Även det faktum att skönstaxering innebär att påföra 

enskilda inkomster (betungande förvaltningsakt) leder till att SKM har bevisbördan.116 

Bevisningen behöver dock inte alltid vara stark.117  

 

Det allmänna måste bevisa att förutsättning för skönstaxering föreligger och 

uppskattningen av storleken på det undanhållna beloppet.118 Det är dock förmodligen 

den skattskyldige som måste bevisa att han har fullgjort sin underlagsskyldighet. Det är 

även SKM som skall bevisa att uppgifterna i deklarationen är felaktiga. Om exempelvis 

den skattskyldige har angett att en viss inkomst har uppgått till 20 000 kr, är det SKM 

som måste styrka att inkomsten egentligen har uppgått till 30 000 kr.  

 

Det allmännas bevisbörda anses vara bästa fördelningen eftersom målet är att uppnå en 

materiellt riktig och inte för hög taxering.119 Enligt RSV: s handledning är även här 

beviskravet uppsatt till ”sannolikt”. Om förutsättning för skönstaxering föreligger, det 

vill säga att deklarationen är bristfällig eller inte inlämnad, behöver SKM inte nå upp till 

beviskravet ”sannolikt”. Rättsfallet RÅ 1983 1:19 stödjer detta uttalande. I detta fall 

ansåg Regeringsrätten att bristfällig bokföring kunde medföra att det allmännas 

                                                 
115 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 221. 
116 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 197. 
117 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 75. Om Tärnberg syftar på att SKM: s beviskrav i 
verkligheten inte följs eller om hon syftar på något annat låter jag läsaren själv avgöra. Se avsnitt 4.3 för 
min tolkning. 
118 RÅ 1995 ref. 31 och Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 210. 
119 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 208. 
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bevisbörda skulle lättas. Leidhammar motsätter sig detta och menar att rättsäkerheten 

talar för att ett högre beviskrav än ”sannolikt” för skönstaxering borde ställas upp.120  

 

Inom det grundläggande taxeringsförfarandet kan skönstaxering ske utan konkret 

bevisning om den skattskyldige inte lämnat in någon deklaration. I det fallet skall SKM 

uppskatta inkomsten till skäligt belopp. I detta fall förlorar den skattskyldige den 

fördelen att SKM skall bevisa att uppgifterna i deklarationen är felaktiga, det vill säga 

att den skattskyldige måste bevisa att han endast har haft de framlagda inkomsterna och 

kostnaderna. När SKM kan visa att den skattskyldige inte har pengar för sina och sin 

familjs levnadskostnader och den skattskyldige inte kommenterar SKM: s 

kontantberäkning, kan detta ligga till grund för skönstaxering.121  

 

Genom en kontantberäkning aktualiseras den skattskyldiges falska bevisbörda. I 

flertalet rättsfall har det dock fastställts att det allmänna fortfarande har kvar sin 

bevisbörda, att ange skäl/motiveringar till varför bedömningen enligt 

kontantberäkningen är korrekt. Det är i dessa fall fråga om en delvis äkta, delvis falsk 

bevisbörda.122 

 

En kontantberäkning används numera sällan, eftersom endast personer med en 

förmögenhet överstigande 1 500 000 kr123, har en skyldighet att deklarera för denna. Det 

blir därför svårt för SKM att bevisa att den skattskyldige inte har haft tillräckligt med 

tillgångar att leva av.124 Tärnberg menar, med hänvisning till praxis, att slarv i 

bokföringen kan tyda på att utelämnade inkomster föreligger. En kontantberäkning i 

kombination av bruttovinstkalkyl kan i detta fall leda till skönstaxering om ingen 

motbevisning framläggs.125  

 

Utöver bristfälliga räkenskaper, låga bruttovinstkalkyler och underskott eller lågt 

överskott vid kontantberäkningar, måste myndigheterna uppmärksamma sin brist på 

kunskap av omständigheter i övrigt, som kan vara av betydelse. Till exempel kan den 
                                                 
120 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 228. 
121 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 79. 
122 Se bland annat RÅ 1983 Aa 229 – Regeringsrätten menar att Taxeringsintendenten inte har avgivit 
yttranden som närmare anger de omständigheter, vilka enligt hans uppfattning bör leda till den av 
Taxeringsnämnden beslutade skönstaxeringen. 
123 SFL 19 §. 
124 J. Schauman, Prövning av skattemål, 1999, s. 49. 
125 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 79. 
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skattskyldige ha godtagbara förklaringar eller likvärdiga bevis för bristfälliga 

räkenskaper och låg bruttovinst. Dessutom kan han vara en levnadskonstnär, i 

betydelsen att personen klarar av att leva gott på små marginaler, som kan överleva 

under existensminimum.126 

 

Beviskravet för att undgå skönstaxering är starkare än bevisningen vid grundläggande 

taxering.127 Troligen eftersom SKM redan har tagit del av bevisningen vid det 

grundläggande förfarandet, men ansett att denna inte varit tillräcklig. Tärnberg menar 

att det borde vara tillräckligt att den skattskyldige anger att han kan skaffa fram intyg, 

sedan är det upp till SKM eller länsrätten att begära in intyget.128 

 

4.3 Beviskravens vikt i verkligheten 

Vad menar Tärnberg när hon säger att SKM: s bevisning inte behöver vara så stark när 

det gäller huruvida förutsättningar för skönstaxering föreligger? Skall man förstå det 

som att SKM skall bevisa att förutsättningar för skönstaxering föreligger, men behöver 

inte nå upp till beviskravet ”sannolikt“, vilket skulle innebära att SKM fått en 

bevislättnad? Eller skall man läsa det så att SKM: s bevisbörda är svagare än 

bevisbördan för en åklagare i ett vanligt brottmål? Eller betyder hennes inlägg att hon 

inte tycker att SKM: s beviskrav ”sannolikt” följs i verkligheten? 

 

Hennes åsikter är som sagt bara åsikter och om de skall tolkas tillsammans och med 

hjälp av övrig doktrin inom området så får man nog förstå det som att hon menar att 

SKM har lägre beviskrav än en åklagare, men att denna sänkning är förenlig med 

skattelagstiftningen och är befogad på grund av sanktionsprincipen.129 

                                                 
126 SKM menar dock att ingen kan leva under existensminimum då detta är väldigt lågt beräknat, se 
Kammarrättens dom 1998-05-29 i mål 10 014 och 10 015-1995. Lite senare i uppsatsen kommer jag att 
diskutera om det ändå finns en möjlighet att leva under existensminimum i Sverige eller utomlands. 
127 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995, s. 312 ff. samt Tärnberg, Överklagande och skatter, 
1999, s. 77. 
128 A. Tärnberg, Överklagande och skatter, 1999, s. 101. 
129 Se avsnitt 3.1. 
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5 Särskilt om skattskyldig som har levt utomlands och blivit 

skönstaxerad 
 

5.1 Allmänt 

En skattskyldig som enligt svensk lag fortfarande är skattskyldig i Sverige, men som 

bor i utlandet, kan ha svårigheter att kunna bevisa att han inte har haft en annan inkomst 

än den han har deklarerat. Går det att enbart hänvisa till gästfrihet, familjetraditioner 

eller kulturskillnader?  

 

Kultur, livsstil och lagar är väldigt olika från land till land. Till exempel i Tyskland 

finns ett lagrum som stadgar en underhållsplikt för alla släktingar i rakt upp- och 

nedstigande led.130 När en fader dör kontrolleras barnen ex officio av staten om de har 

möjlighet att ekonomiskt stödja modern eller vice versa.  

 

Är lagstiftningen bevis nog för att man kunnat klara sig under existensminimum, 

eftersom den är tvingande, eller kan SKM kräva grundligare utredning, eftersom lagen 

inte bevisar att något understöd verkligen lämnats? Frågan uppkommer även hur 

existensminimum beräknas och om ett svenskt existensminimum, om än lågt beräknat, 

verkligen kan ligga till grund för en skönstaxering av en skattskyldig som bott i ett 

annat land under helt andra omständigheter än i Sverige?  

 

I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av bevissvårigheter för en skattskyldig och 

SKM, när den förre har levt utomlands. Jag skall enbart belysa problemen och endast i 

ringa mån försöka komma med lösningar. Dessa lösningar gör varken anspråk på att 

vara heltäckande eller att vara den ultimata lösningen med alla aspekter i åtanke. För att 

läsaren lättare skall förstå förutsättningarna för nedanstående framställning följer först 

ett flödesschema för en skattskyldig som levt utomlands.  

                                                 
130 BGB 1601 §. 
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Schemat leder till följande tre huvudfrågor: 
1. Hur kan man bevisa att släkten gett ekonomisk hjälp på grund av lag? 
2. Hur kan man bevisa att släkt och vänner hjälpt till ekonomiskt utan stöd av lag? 
3. Hur kan man bevisa att man klarat sig under svenskt existensminimum? 
Dessa och andra frågor kommer jag att diskutera nedan. 
 

 

I utlandet med släkt 
och vänner. 
Två scenarier kan 
uppstå: 

I utlandet utan släkt 
och vänner. 
Endast ett scenario 
kan uppstå:

Varken släkt eller 
vänner har möjlighet 
att bistå 

Släkten har underhållsplikt 
enligt lag. Två scenarier kan 
uppstå: 

Släkt och vänner har ingen 
underhållsplikt enligt lag. 
Två scenarier kan uppstå: 

Släkten bistår 
enligt lag 

Släkt eller vänner 
bistår frivilligt 

Hur ska man kunna 
bevisa det? 

Hur ska man kunna 
bevisa det? 

Klarar sig under 
svenskt 
existensminimum 

Hur ska man kunna 
bevisa det? 
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5.2 Bevismöjligheter för skattskyldig 

5.2.1 Utländsk lagstiftnings bevisvärde 

I avsnitt 5.1 beskrev jag den tyska lagstiftningen som tvingade fram ekonomiskt 

understöd från släkt. Hur skall denna lagstiftning ses i bevishänseende? Kan den 

skattskyldige enbart hänvisa till lagstiftningen och sedan anses ha uppfyllt beviskravet, 

eftersom den är tvingande, eller kan SKM kräva bevis/intyg på att lagen verkligen följts, 

eftersom lagstiftningen inte bevisar att den följts och släkt kanske inte har haft 

ekonomisk förmåga att stödja den skattskyldige? Kan denna lagstiftning vara bevis nog, 

så att till exempel SKM: s bevisstyrka på kontantberäkningen sänks under nivån för 

”sannolikt”? Eller behövs ytterligare bevis? Om det senare är fallet har inte SKM fått en 

bevisfördel i och med att deras bevisbörda har flyttats över till den skattskyldige? De 

allmänna reglerna om bevisbördan skulle i detta fall inte följas.  

 

I vanliga fall skulle SKM i skönstaxeringsmål ha bevisbördan även för att de 

avdragsgilla kostnaderna inte existerar eller inte är avdragsgilla, men om den 

skattskyldige skulle vara tvungen att utöver lagstiftning visa intyg att lagen följts, skulle 

det innebära att bevisbördan helt och hållet är lagt på den enskilde och detta skulle vara 

rättsvidrigt och godtyckligt. Svensk lag borde inte gå ut på att man måste bevisa att 

andra följt lagen. I en rättsstat som Sverige kan jag inte tänka mig annat än att den 

skattskyldige uppfyller sitt beviskrav genom att hänvisa till lagen och visa på varför 

denna lag skulle vara tillämplig på just honom. 

 

5.2.2 Hur skall man bevisa att man fått ekonomisk hjälp? 

Har man fått ekonomisk hjälp, oavsett lagstöd, uppstår frågan hur detta kan bevisas. En 

skattskyldig i Sverige har lika stora bevissvårigheter som den skattskyldige som levt 

utomlands. Det finns dock kulturer där släkt och vänner kan vara mer behjälpliga än hos 

oss i Sverige. Skulle denna gästfrihet kunna ses som ett bevis på att ekonomiskt bistånd 

har erhållits och ge intygen ett högre bevisvärde? Detta skulle innebära en alltför stor 

fördel för de i utlandet bosatta skattskyldiga och skulle kanske medföra att de 

skattskyldiga lockas till att ta svart arbete utomlands och sedan påstå att de fått 

ekonomisk hjälp från vänner för att klara sig. Tyvärr är detta scenario inte ovanligt. 

Detta gör att de skattskyldiga som verkligen befinner sig i denna situation misstros och 
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deras bevisbörda förblir lika hög som den hade varit om de levt i Sverige. Intygen får 

därmed även samma låga bevisvärde. 

 

Det bästa sättet att bevisa förekomsten av ekonomisk hjälp vore om kvitton på uttag och 

insättningar i bank av släktingar kunde visas upp. Problemet är att SKM till exempel 

kan påstå att dessa insättningar är betalning av arbete. Kan SKM verkligen kräva att 

även släkt och vänner skall bevara kvitton på insättningar? Problem nummer två är att 

en skattskyldig som lever under existensminimum och får hjälp av vänner oftast får 

denna hjälp i form av livsmedel, tak över huvudet och så vidare. Hur skall detta kunna 

bevisas med annat än ett intyg? Om den skattskyldiges mecenat har en så pass ordnad 

ekonomi att han kan visa att han handlat för mer än vanligt bevisar det att han har bistått 

den skattskyldige ekonomiskt? Kan SKM verkligen kräva att andra än den skattskyldige 

i fråga skall inventera sina hushållskostnader? 

 

I andra länder, till exempel Tyskland, där underhållet är avdragsgillt kan mecenaten 

begära avdrag och den skattskyldige i fråga kan visa fram mecenatens deklaration för att 

bevisa underhållet. Kan ett sådant framvisande till svensk SKM utgöra full bevisning? 

Det vore oskäligt om så inte var fallet. Om mecenaten har begärt avdrag och erhållit 

detta för underhåll till den skattskyldige, skulle detta bevisa att underhåll har lämnats. 

Frågan blir om vår skattskyldige måste skatta för erhållet underhåll. I Tyskland behövs 

inte detta eftersom inkomster upp till existensminimum är skattefritt, men så är inte 

fallet i Sverige.131 

 

5.3 Svenskt existensminimum som mått 

En skattskyldig som har blivit skönstaxerad eftersom en kontantberäkning visat ett 

överskott som understiger svenskt existensminimum, har stora svårigheter att bevisa att 

han verkligen klarat sig på detta kontanta överskott. I rättspraxis har många 

skattskyldiga försökt förklara sig genom att hänvisa till lån, andra kulturer, 

familjetraditioner, givmilda sambos och särbos, kapital- och lotterivinster med mera. I 

en del fall har domstolen bedömt att det är tillräckligt bevisat att den skattskyldige har 

                                                 
131 Ytterligare diskussion huruvida erhållet underhåll skall beskattas kommer inte att föras, eftersom det är 
irrelevant för uppsatsens frågeställning. 
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klarat sig medan domstolen i andra fall har menat att det inte är tillräckligt bevisat eller 

att de framlagda bevisen är tvivelaktiga.  

 

Exempel på fall där domstolen godtog den skattskyldiges förklaringar är Kammarrättens 

i Stockholm dom den 1998-19-29 i mål 9711-1995, där den skattskyldige påstod sig ha 

klarat sig under existensminimum på grund av egenhändigt odlade grönsaker, fiskande 

och en frikostig särbo. Kammarrätten godtog särbons intygande om försörjningen och 

undanröjde SKM: s skönstaxeringsbeslut. I detta fall var domstolens beviskrav på den 

skattskyldige och särbons intyg lägre. I andra rättsfall har ett intyg underkänts på grund 

av att nära vänner ansetts inverka på tilltron som rätten fäster vid uppgifterna.132 

  

Andra fall där domstolen underkänt den skattskyldiges förklaringar är exempelvis 

Kammarrättens domar 1998-05-29 i målen 10 014 och 10 015-1995, där den 

skattskyldige åberopade andra familjetraditioner och kultur för att bevisa att man kunnat 

leva under existensminimum. Domstolarna höll med SKM som menade att det skulle 

vara omöjligt att leva under existensminimum även med hjälp av storfamiljsekonomi, 

eftersom existensminimum är så pass lågt beräknat.  

 

5.3.1 Beräkning av existensminimum 

Existensminimum, eller förbehållsbeloppet som det också kallas, skall vara understa 

gränsen till fattigdom. Frågar man en för Sverige representativ befolkning vid vilken 

månadsinkomst som gränsen till fattigdom går, kommer man att få massa olika svar. En 

som tycker att fattigdom är resultatet av ansvarslöshet och lathet, kommer att ge andra 

svar än någon som tycker att fattigdom beror på en orättvis fördelning. Hur fattigdom 

uppfattas beror också på den egna ekonomiska situationen och hur lätt eller svårt det 

känns att få intäkter och kostnader att gå ihop. Lika svårt som det är att enas kring en 

definition av fattigdom, är det att fastställa vad som egentligen menas med den skäliga 

levnadsnivå som det talas om i socialtjänstlagen.133  

 

Existensminimum är en gräns för vad en person skall kunna leva på. Beloppet skall 

täcka nödvändiga levnadsomkostnader och bostadsomkostnader. Till vanliga levnads-
                                                 
132 Se bland annat Kammarrättens domar 1998-05-29 i målen 10 014 och 10 015-1995 där intygen från 
vänner om förekomsten av lån underkändes. 
133 B. Lewin Skatter & Välfärd nr 3/1998 
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kostnader bör räknas i ett hushåll normalt förekommande utgifter såsom för kost, 

kläder, tvätt, hygien, gas, elektricitet, telefon, TV-avgifter, försäkringsavgifter, 

fackföreningsavgifter och andra medlemsavgifter samt mindre utgifter för tillfälliga 

behov.134 För en ensamstående är normalbeloppet (kostnader exklusive 

bostadskostnaden) beräknat till 4 100 kr/mån år 2003.135 

 

5.3.2 Är svensk existensminimum rätt mått? 

Jag håller med SKM om att det i Sverige föreligger väldigt små förutsättningar för att 

leva ett snålt liv och klara sig under existensminimum, även om man är en 

levnadskonstnär. Huruvida fallet blir annorlunda om den skattskyldige istället levt under 

existensminimum i ett annat land än Sverige är oklart. Enligt min åsikt borde det 

svenska måttet – existensminimum - omräknas till det existensminimum som är 

beräknat för det landet, i vilket den skattskyldige i fråga levt i. Svenska 

levnadskostnader kan inte jämföras med levnadskostnader i till exempel Tibet, jag kan 

gå så långt som att påstå att man bara behöver korsa Östersjön för att sänka sina 

kostnader dramatiskt. 

 

Levnadssätten skiljer sig också från land till land. I Sverige skulle inte en vanlig 

medelsvensson ha råd och möjlighet att gå ut på restaurang varje dag, medan det i andra 

länder kan vara en självklarhet. Det är inte bara på grund av priserna som 

levnadskostnaderna är betydligt lägre. En tradition av gästfrihet och självklarhet att 

hjälpa familj och vänner i nöd kan finnas som vi inte är vana vid i Sverige. Det kan vara 

självklart att hjälpa exempelvis en vän som på grund av sjukdom eller annat inte har 

kunnat arbeta och tjäna tillräckligt med pengar för att klara sig. I Sverige skulle vi andra 

skattskyldiga kanske se ned på denna person. Vi är vana vid denna inställning och det är 

självklart att man ifrågasätter en skattskyldig som klarat sig trots överskott under 

existensminimum. 

 

Det svenska existensminimet är beräknat till 4 100 kr/mån per person. Om en 

skattskyldig har levt hela året i Ryssland där existensminimum ligger på 560 respektive 

840 kr/mån i Moskva, har detta tagits hänsyn till i existensminimets beräkning? Det vill 

                                                 
134 RSV 2002:17 
135 RSFS 2002:36 
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säga kan man se det som att den svenska existensminimumberäkningen tar hänsyn till 

vårt behov av en viss standard? Om vi tittar på vilka kostnader existensminimet skall 

täcka ser vi att de flesta avser basvaror. Dessa varor är mycket billigare i andra länder 

än i Sverige, om man inte är noga med märkesvaror et cetera. Detta leder till att en 

svensk kan leva i Ryssland till samma standard som i Sverige, men ändå klara sig under 

svenskt existensminimum.  

 

5.4 Hur skall man bevisa att man klarat sig under existensminimum 

5.4.1 Bevissvårigheter när skattskyldig erhållit ekonomisk hjälp 

Hur skall den skattskyldige som med hjälp av vänner klarat sig ekonomiskt utomlands 

kunna bevisa detta för SKM, och även för oss andra svenskar som har fördomar mot 

skattskyldiga, som blir utsatta för SKM: s kontrollåtgärder? Ett sätt vore om SKM 

kunde godkänna andra länders gästfrihet, traditioner och lagar som en faktor, vilket 

skulle innebära en lättnad för den skattskyldige. I bevishänseende har han däremot inte 

fått en lättnad gentemot skattskyldiga i Sverige, eftersom han fortfarande måste bevisa 

att han fått den hjälpen han påstått sig fått. Det är en lättnad eftersom han inte utöver 

detta behöver övertyga SKM om att det faktiskt finns personer som är beredda att hjälpa 

och att det faktiskt går att leva under svenskt existensminimum, inte i Sverige, men i 

landet i fråga.  

 

Hur sedan den skattskyldige kan bevisa att han har tagit emot ekonomisk stöd är en 

senare fråga. Det är fortfarande svårt att bevisa hjälpen om intyg från närstående 

underkänns. Eftersom hjälpen oftast kommer från de närstående uppstår en ond cirkel. 

Vilka personer kan inte ses som närstående? Kan det hjälpa om man ber grannen att 

intyga? Hur skall grannen kunna veta detta, det är inget man skryter med att man måste 

be sina föräldrar om hjälp... Denna bevisfråga är svår, men den skattskyldige har nu 

samma förutsättningar som en skattskyldig i Sverige för att bevisa sin oskuld och 

pålitlighet.  
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5.4.2 Bevissvårigheter när skattskyldig har klarat sig under svenskt existensminimum 

på grund av en annorlunda livssituation 

Skattskyldigas olika livssituationer leder till att de har olika lätt/svårt att klara sig under 

existensminimum. Som exempel kan vi ta en man som har upplevt svåra år med många 

tragiska händelser. Han bestämmer sig för att ta ett ”sabbatsår” och leva under tystnad i 

ett kloster i Tibet. En annan man har precis fått magsår av sitt stressiga arbete och vill 

nu leva ett tag utan stress och flyttar ut i ett nomadtält i öknen. Den tredje skattskyldige 

är en kvinna som på en semester i Mellanöstern träffade en arabshejk som erbjuder 

henne att följa med honom på sina resor runt jorden. Det skall inte vara frågan om 

prostitution utan att han var ensam och det enda han begärde i gengäld var att hon skulle 

hålla honom sällskap.  

 

Våra tre skattskyldiga har nu kommit hem från sina äventyr och får varsitt brev från 

SKM som genom en kontantberäkning sett att de omöjligt kunnat klara sig det 

föregående året. Hur skall dessa skattskyldiga som levt under helt olika förhållande 

bevisa att de kunnat leva under existensminimum? Ett krav om bevis kan ses som ett 

ifrågasättande av den livsstil dessa skattskyldiga har valt. Varför måste man bevisa att 

man levt på ett visst sätt bara för att det är annorlunda?  

 

Den skattskyldige som levt i klostret måste nu på något sätt få kontakt med munkarna i 

Tibet för att få ett intyg eller liknande. När han övervunnit barriären i och med 

tystnadslöftet uppstår frågan vilket språk detta intyg måste vara skrivet på och vad det 

skall stå i det. Hur många tibetanska munkar som avlagt ett tystnadslöfte kan skriva och 

därtill på engelska? Godtar SKM ett intyg på annat språk än svenska/engelska? Om de 

inte godtar intyget bara på grund av språket kommer det att uppstå många 

bevissvårigheter som sträcker sig från den tibetanske munken till till exempel en 

skattskyldig som åkt hem till Ryssland för att vårda sin sjuka moder. En översättning av 

ett intyg kostar pengar och den skattskyldige kanske inte har pengar så att han kan 

bekosta att ta fram intyg och låta översätta detta. 

 

Problemen som uppstår för den tältande skattskyldige är lika många. Vem skall hjälpa 

honom att bevisa att han levt under existensminimum. Skall han behöva ta med sig 

något vittne till tältet bara för att han skall kunna bevisa sin livsstil?  
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Kvinnan som varit sällskapsdam åt den arabiske shejken möter liknande problem, bland 

annat hur hon skall bevisa detta och måste hon sedan även bevisa att detta inte är att 

anse som prostitution eller annat arbete? Kan det ses som ett arbete att åka med jorden 

runt? 

 

Hur skall dessa tre skattskyldiga bevisa att de klarat sig utan inkomst under ett år? De 

har alla olika former av bevissvårigheter som alla grundas i att de valt ett annorlunda 

sätt att leva än vad svenska staten förutsätter. 

 

Troligtvis beror de höga beviskraven på att SKM inte blåögt kan gå på alla som sagt att 

de har levt i ett nomadtält utan att få någon inkomst och trots detta klarat sig. Skulle den 

godta denna historia utan närmare bevisning måste allas historier godtas. Någonstans 

måste de dra gränsen och tyvärr tvingas genom detta oskyldiga skattskyldiga 

överkomma otroliga bevishinder för att kunna bevisa sin oskuld.  

 

5.4.3 Bevissvårigheter när skattskyldig har klarat sig under svenskt existensminimum 

på grund av andra omständigheter 

Har den skattskyldige sparat kapital skulle en förändring i kapitalet bevisa att han 

använt sig av dessa medel för att finansiera sina kostnader för det ifrågavarande året. 

 

De skattskyldiga som inte klarat sig ekonomiskt och fått hjälp av socialen kan lätt 

bevisa att de fått ekonomisk hjälp. Det finns dock de som inte har rätt till ekonomisk 

hjälp från socialen på grund av att de har en bil, får a-kassa eller liknande. Dessa 

skattskyldiga har inte denna möjlighet att bevisa att de klarat sig under 

existensminimum. Det finns även många som tycker att socialen är absolut sista utvägen 

och de försöker med alla medel att klara sig ändå. Hur skall de bevisa att de klarat sig? 

Skall man verkligen behöva ta ut socialbidrag för att kunna bevisa att man inte har fler 

inkomster än de deklarerade? Vad säger att den skattskyldige inte har fler inkomster 

som han undvikit att tala om för socialen och därmed får socialbidrag?  

 

5.5 Bevismöjligheter för svensk Skattemyndighet 

SKM skall bevisa att det föreligger skäl för att skönstaxera. Om sedan den skattskyldige 

lägger fram bevis för att han fått ekonomiskt stöd från andra, eller har bevisat att annat 
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existensminimum skall gälla, hur skall SKM i detta fall kunna bevisa att det ändå har 

förekommit andra inkomster än de som är deklarerade för? 

 

Om det står klart att den skattskyldige har fått ekonomisk hjälp eller att det finns skäl att 

sänka det svenska existensminimet till den lägre gräns, som gäller för landet i fråga, 

som den skattskyldige klarar av är det upp till SKM att bevisa att den skattskyldige har 

levt så pass lång tid i Sverige att det svenska existensminimet fortfarande skall gälla 

eller visa på att den skattskyldige fortfarande har egendom i Sverige, exempelvis en 

lägenhet, som kostar pengar att inneha. 

 

Borde fallet bli annorlunda, det vill säga får SKM en bevislättnad, om den skattskyldige 

har gjort sig skyldig för oriktiga yrkanden tidigare år och så vidare? Man kan svara både 

ja och nej på den frågan. En skattskyldig som har tigit om andra inkomster förut kan 

vara böjd till att försöka nästföljande år igen. Å andra sidan kan man säga att en 

skattskyldig som blivit pålagd skattetillägg för att ha försökt undandra inkomster från 

skatt inte gör samma misstag igen. Frågan är om sanktionen skattetillägg uppfyller sin 

funktion? Om SKM skulle få en bevislättnad bara för att den skattskyldige andra år 

blivit överbevisad och ansetts undandragit inkomster från skatt skulle det inte vara 

rättssäkert. Var sätter man gränsen? Skall alla som fått betala skattetillägg ses som 

potentiella ”skattesmitare”? Eller skall man dra gränsen vid dem som har gjort det flera 

år, eller försökt undandra en större mängd? Hur många år tillbaka får man gå?  

 

I försäkringsbranschen bedöms olika individer, och även olika individer med olika 

förutsättningar, olika. Till exempel är försäkringspremierna för bil högre för unga killar. 

Bor försäkringstagaren i en storstad är premien högre än i en mindre stad. Är det möjligt 

att använda försäkringsrätten som en analogi? Skattemyndighetens beslut skulle i ett 

sådant fall vara byggda på subjektiva värderingar. I försäkringsrätten kan 

försäkringstagaren välja att till exempel inte köpa bil och i stället åka buss. I skatterätten 

kan den skattskyldige visserligen också välja att inte tjäna pengar, men alternativa 

inkomstkällor som inte genererar skattepliktig inkomst är få. I försäkringsrätten är 

individbedömningen mer rättfärdigad, eftersom den är byggd på valmöjlighet. 

Leidhammar menar att en bedömning på grund av individens personliga förhållande är 

starkt subjektiv. Trots att ingen domare är beredd att redovisa sin uppfattning öppet tror 
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Leidhammar att den subjektiva uppfattningen har betydelse för bedömningen.136 En 

subjektiv bedömning som är grundad på individen skall sålunda i praxis inte ha något 

bevisvärde, men har de facto i verkligheten stor betydelse. 

                                                 
136 Leidhammar, Bevisprövnings i taxeringsmål, 1995, s. 193. 
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6 Analys 
 

6.1 Analys av rättsläget 

Genom uppsatsens gång har beskrivits att vid den ordinarie taxeringen, är det den 

skattskyldige som skall bevisa att kostnaderna existerar och det är SKM som skall 

bevisa att inkomster existerar. SKM skall bevisa att det föreligger skäl att eftertaxera 

och/eller skönstaxera en skattskyldig. Vissa av SKM: s bevismedel har högre 

bevisvärde än andra. Till exempel innebär en kontantberäkning som visar på ett 

underskott eller ett överskott under existensminimum en presumtion om att andra 

inkomster än de deklarerade finns. För att undgå eftertaxering och skönstaxering måste 

den skattskyldige lägga fram bevis som visar att han har klarat sig under 

existensminimum eller att de inkomster han har haft utöver de deklarerade är skattefria.  

 

Frågan uppkommer om SKM och skattskyldig har samma plikt att uppfylla 

beviskraven, eller om någon part endast behöver påstå att ett rättsfaktum är för handen 

och sedan godtas detta påstående som bevisat. I de flesta fallen skall båda parterna 

uppfylla sina beviskriterier, annars förlorar parten. Vad händer om SKM till exempel 

genom en kontantberäkning ser att en skattskyldig inte har klarat sig under svenskt 

existensminimum? Den skattskyldige har kanske erhållit hjälp på grund av lag från släkt 

eller har kanske kunnat leva under svenskt existensminimum i ett annat land där 

existensminimum är lägre. Vad händer om den skattskyldige har påpekat detta för 

SKM, men den anser att lagen inte har följts, inte är tillämplig eller menar att svenskt 

existensminimum skall gälla även om man levt utomlands? En skattskyldig som levt 

under existensminimum har kanske inte råd att överklaga beslutet. SKM har genom att 

kvarstå vid sin mening inte helt uppfyllt sin plikt att bevisa att andra inkomster finns. 

Detta eftersom en kontantberäkning inte stämmer om det finns lagstiftning om 

underhållsplikt och måttet svenskt existensminimum är inte heller korrekt.   

 

I nyare praxis har domstolen menat att en kontantberäkning inte ensamt kan uppfylla 

SKM: s beviskrav för att förutsättningar för skönstaxering föreligger. Det verkar som en 

ny trend uppenbarar sig som innebär att beviskravet för SKM inte enbart genom ett 

framvisande av en kontantberäkning är uppfyllt. SKM måste för att bevisa att 

förutsättningar för skönstaxering föreligger, även motivera varför den framlagda 
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kontantberäkningen överensstämmer med verkligheten. Den nya trenden passar min 

egna moraliska uppfattning, eftersom det finns många omständigheter som inte framgår 

av en kontantberäkning som kan vara av vikt. Genom uppsatsen har jag gett exempel på 

fall där man faktiskt kan leva under existensminimum. En enkel kontantberäkning är 

missvisande tillsammans med det svenska måttet på existensminimum, både när man 

levt i Sverige men framförallt när man levt utomlands. Det är inte meningen att 

nedvärdera kontantberäkningen i sig, men jag tycker att om SKM vill få till stånd en 

skönstaxering på grund av kontantberäkningen måste SKM motivera varför denna 

kontantberäkning skulle vara ett bevis för att andra inkomster föreligger. Ett enkelt 

hänvisande till beräkningen räcker enligt min mening således inte. Om det, till exempel 

genom det ryska existensminimet, är bevisat att det går att leva under det svenska 

existensminimet kan inte SKM ha ansetts uppfyllt sitt beviskrav. En kontantberäkning 

som visar att man måste ha levt under svenskt existensminimum, men däremot över ett 

ryskt existensminimum och den skattskyldige bor i Ryssland, är enligt min mening inget 

bevis för att den skattskyldige har undandragit inkomst från beskattning. 

 

6.2 Är bevismöjligheterna bra eller dåliga? 

Många författare har behandlat myndigheternas skyldigheter på grund av 

officialprincipen med mera. Flera har beskrivit vikten av att denna skyldighet verkligen 

följs och beskrivit vilka följder ett avsteg från dessa principer skulle innebära för 

rättssäkerheten med mera. Sjögren menar i SN 1997 att SKM ofta inte följer sina 

skyldigheter enligt officialprincipen och inte kommunicerar med andra myndigheter för 

att få information som kan behövas i utredningen. Han menar även att den inte heller 

följer sin upplysningsplikt i tillräcklig mån. Han hävdar att det är helt omöjligt för den 

enskilde och för den delen även dennes ombud att kunna bemöta SKM: s argumentation 

om denna inte görs tillgänglig. Om man inte vet varför eller varför inte ett yrkande har 

avslagits eller skönstaxering använts hur skall man kunna bestrida SKM: s påpekanden 

eller kunna argumentera för sina åsikter? 

 

Ett exempel på Sjögrens åsikter kan vara när en myndighet inte har följt sin skyldighet 

och en skattskyldig därigenom inte kan argumentera för sin sak. Om den skattskyldige 

därmed förlorar, kan han få upprättelse? Om han anför besvär till en högre instans kan 
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de återförvisa målet till en lägre instans för omprövning. Detta kostar pengar och en 

skattskyldig som inte har kontantöverskott över existensminimum har knappast råd att 

föra dyra processer fram och tillbaka mellan instanserna. Om den skattskyldige 

verkligen har förutsättningar för att undgå skönsbeskattning, men inte vet hur han skall 

argumentera för dessa och förlorar, är detta även en förlust för rättssäkerheten.  

 

Olika personer har olika förutsättningar för att argumentera inför myndigheter. Är det 

rättvist att en talför skattskyldig kan undvika skönsbeskattning även om det är tveksamt 

om han har rätt till det, medan den skattskyldige som egentligen inte skall 

skönsbeskattas blir det ändå, eftersom han inte förstod hur och med vad han skulle 

argumentera. I avsnitt 3.4 hävdade jag att i domstolarna är det inte så mycket bevisen 

som argumenteringen som är avgörande för utgången av målet. Visserligen är det nu 

domstolens ögon som värderar bevisen, men för att ärendet skall komma så långt har 

SKM genomfört en omfattande utredning av bevisen och avgjort att dessa inte duger. 

Det vore inte bra, även för SKM, om dess utredning varit så pass undermålig att 

värderingen av bevisen visar sig vara felaktig. Är det inte i strid med 

likformighetsprincipen och principen om allas likhet inför lagen (RF 1:9) att man blir 

dömd olika på grund av olika förmågor att uttrycka sig? Det finns därför skäl till att 

antingen genom hot om repressalier tvinga myndigheter och domstolar att mer noggrant 

följa sina skyldigheter eller, om detta är för tidsödande, bevilja att alla skattskyldiga får 

ombudskostnader betalda i samma omfattning som vid brottmål. Det senare skulle 

medföra att alla skattskyldiga har samma förutsättningar att vinna eller förlora och dessa 

förutsättningar bygger enbart på de verkliga omständigheterna och inte personliga 

förmågor. 

 

För en skattskyldig är möjligheterna att bevisa att han klarat sig under existensminimum 

näst intill omöjliga om intyg inte ges någon bevisverkan och om den skattskyldige själv 

måste framvisa lagar och bevisa att dessa har följts. Om en skattskyldig klarat sig under 

existensminimum, men inte har någon som kan bevisa det åt honom, hur gör han då? 

Han blir nog, enligt min mening, tvungen att redovisa varje utgift och inkomst han har 

haft beskattningsåretet i fråga, och ingående och övertygande förklara hur överskottet 

har kunnat räcka till.  
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Har han sparat kapital kan detta hjälpa honom som bevis att han levt på dessa. Om det 

inte är någon förändring i det sparade kapitalet har detta dock inget bevisvärde. Om 

ovanstående inte räcker för SKM eller dömande instanser finns det inget annat för den 

skattskyldige att göra än att försöka få fram pengar till skatt och skattetillägg. Har den 

skattskyldige sparat kapital kan han ta ifrån det. Den skattskyldige som inte har sparat 

kapital kanske har tur och har släkt och vänner som kan hjälpa honom att betala. Detta 

skulle i sin tur innebära nya bevissvårigheter. 

 

Hur ser ett sådant ekonomiskt stöd ut i bevishänseende nästföljande år om den 

skattskyldige fortfarande inte har kontantöverskott över existensminimum, när han till 

exempel genom att betala den skönsmässigt beräknade skatten och skattetilläggen inte 

längre har överskott över existensminimum? Den förutseende skattskyldige inser att 

eftersom han inte sparat bevis för att han klarat sig under existensminimum året innan, 

borde han detta år spara kvittot från släktingens inbetalning till honom eller SKM. Här 

uppstår många bevissvårigheter som till exempel hur skall den skattskyldige kunna 

bevisa att de insatta pengarna kommer från en släkting utan krav på motprestation? Eller 

om släktingen betalar in direkt, hur kan den skattskyldige kunna bevisa att det var 

släktingens pengar som betalade skatten? Det kunde lika gärna ha varit den 

skattskyldiges pengar som släktingen satte in.  

 

SKM däremot skall enbart bevisa att det föreligger skäl för skönstaxering, vilket kan 

göras genom en kontantberäkning. Om den skattskyldige påstår att till exempel turkiskt 

existensminimum skall gälla eftersom det är där han har arbetat och levt kan SKM 

bevisa att den skattskyldige har tillbringat för mycket tid i Sverige för att det turkiska 

existensminimet skall gälla. De flesta uppgifterna som den behöver för att kunna bevisa 

finns lätt tillgängligt, till exempel deklaration, kontrolluppgifter och så vidare. 

 

6.2.1 Ändringsförslag 

För att en skattskyldig som lever utomlands inte skall bli annorlunda behandlad än en 

som bor i Sverige borde SKM ta hänsyn till andra faktorer som annan kultur, livsstil och 

lagstiftning. Visserligen är det kanske för mycket begärt att SKM redan vid första 

prövningen skall ta reda på detta, det faller inte under deras undersökningsplikt. Men 

om den skattskyldige begär omprövning och menar att han fått ekonomiskt stöd på 
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grund av lag eller bara av vänlighet, borde SKM: s utredningsansvar utökas till att i alla 

fall undersöka om det verkligen föreligger en lag om underhållsplikt. SKM kan aldrig 

bli tvingad att undersöka nivån av gästfrihet i ett land, det skulle lägga en allt för stor 

börda på SKM.  

 

Frågan är om SKM skulle vara tvingad att värdera ett intyg högre för att det kom ifrån 

ett land där gästfriheten är allmänt känd? Troligen inte. En skattskyldig i utlandet skall 

inte få fördel framför skattskyldiga i Sverige bara för att han bor i ett land som är känt 

för sin gästfrihet. Den i utlandet bosatta skattskyldige har nu samma svårigheter som en 

i Sverige bosatt att bevisa att man fått ekonomisk hjälp. Kanske kunde det faktum att 

gästfrihet förekommer i större utsträckning i landet i fråga än här vägas in i 

bedömningen, det vill säga att faktumet om gästfrihet kan höja eller sänka bevisvärdet 

på till exempel en kontantberäkning. 

 

Hänsyn måste också tas till andra länders existensminimum. Till exempel en svensk 

skattskyldig har flyttat till sin familj i Ryssland för att vårda sin moder som är svårt 

sjuk. Det vore oskäligt om han blir skönstaxerad bara för att han har kunnat leva under 

svenskt existensminimum. Kan han bevisa att han bott hela tiden i Ryssland och att det 

ryska existensminimet är så lågt att han med det i Sverige uträknade kontanta 

överskottet klarat sig borde han inte behöva visa att han kunnat leva under svenskt 

existensminimum. 

 

Andra faktorer som till exempel beräkningen av existensminimum måste tas hänsyn till. 

Som till exempel om existensminimum är beräknat med eller utan skatt. I vissa länder 

får inte skatt tas ut för existensminimum.137 I Sverige är grundavdraget högst 10 000 

kr/år och existensminimum på ett år är 49 200 kr. I till exempel Tyskland är 

existensminimum cirka 69 480 kr och grundavdraget lika stort.138 Detta betyder att om 

SKM tar hänsyn till att andra länder använder andra existensminimum måste de även ta 

hänsyn till hur dessa beräknas. Bara för att en tysk klarar sig på det tyska 

existensminimet betyder det inte att en i Sverige skattskyldig kan det. 

   

                                                 
137 Till exempel Tyskland och Österrike. 
138 Bundesamt für Finanzen. 
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Till exempel tar vi en tysk skattskyldig och en svensk skattskyldig. Båda bor i Tyskland 

och båda tjänar 70 000 kr. Tysken behöver inte betala någon skatt och ligger alltså över 

svenskt och tyskt existensminimum. Svensken däremot måste betala skatt och har 

därmed inte ett kontantöverskott upp till tyskt existensminimum, men klarar sig däremot 

över det svenska existensminimet ((70 000 – 10 000) x 0,7 + 10 000 = 52 000). Klarar 

man sig på 52 000 i Tyskland?  Staten har räknat ut att det i Tyskland behövs 69 480 

kr/år för att klara sig. Precis som man kan leva under svenskt existensminimum i 

Ryssland kan man inte klara sig med svenskt existensminimum i Tyskland. En svensk 

som bor i Tyskland måste tjäna mer än en tysk i Tyskland för att kunna leva. 

 

Hänsyn måste även tas till andra livsstilar som skattskyldiga har valt. Varför skall man 

behöva bevisa sitt levnadssätt bara för att det är annorlunda? En skattskyldig som valt 

att gå i kloster i Tibet eller att leva i ett nomadtält i Saharaöknen skall inte behöva 

försvara/förklara sitt sätt att leva. Har dessa skattskyldiga ingen skyldighet att bevisa att 

deras levnadssätt gör att man inte har haft andra inkomster? Om svaret är nej kan alla 

flytta ut i tält och säga att de inte har någon skyldighet att bevisa något och påstå att 

livsstilen gör dem immuna mot skönstaxering. 139 Skattskyldiga kan helt enkelt chansa 

på att SKM inte gör en grundligare kontroll på dem och endast deklarera för en del av 

de verkliga inkomsterna. På detta sätt kan den skattskyldige, om ingen ingående 

kontroll görs, spara många slantar och fortsätta att ta svartjobb.  

 

Någonstans måste man sätta gränsen och tyvärr måste den sättas så snävt att 

skattskyldiga inte lockas till att försöka undandra skatt. De skattskyldigas höga 

beviskrav är därför inte bara betingat av att de har lättast att förebringa bevisning. Det är 

även betingat av att inga öppna luckor, som oärliga skattskyldiga kan använda sig av för 

att undkomma att betala skatt, skall finnas. 

 

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att avgöra om en skattskyldig som 

lever under existensminimum verkligen kan vara en ”skattesmitare”. Den skattskyldige 

som endast har tjänat upp till existensminimum och betalat skatt på detta belopp hamnar 

                                                 
139 Se vidare under avsnitt 6.3 där jag diskuterar om en skattskyldig som hävdar att han lever under 
fattigdomsstrecket verkligen kan vara en ”skattesmitare”. 
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under existensminimum och skulle enligt kontrollberäkningens presumtion 

skönsbeskattas. En skattskyldig som verkligen har undandragit staten skatt kan enkelt 

deklarera inkomster så att han, efter skatt, hamnar över existensminimum, därigenom 

klarar han sig från ovanstående bevissvårigheter. Detta förutsätter visserligen att den 

skattskyldige har insikt i skatterätt i så pass stor omfattning att han vet att gränsen går 

vid existensminimum. 

 

För mig innebär detta resonemang att de höga beviskrav som ställs på skattskyldiga som 

lever på fattigdomsstrecket är för höga och inte motiverade av några principer i det 

svenska samhället, inklusive rättssäkerheten. Det är trots allt så att den skattskyldige 

som lever under existensminimum måste söka hjälp av socialen – socialhjälp som våra 

skattepengar finansierar. Detta innebär att han först betalar skatt och skattetillägg och 

nästa dag tar ut socialbidrag och får pengarna bokstavligen tillbaka.  

 

Mot argumentet att beviskraven är för hårda står argumentet om de skattskyldiga som 

”chansar” och deklarerar mindre inkomster än vad de verkligen har haft. Även den 

sparade skatten är pengar. Till denna kategori räknas även de skattskyldiga som inte vet 

att SKM beräknar inkomster och kostnader och jämför med existensminimum och tror 

att de inte behöver bevisa något.  

 

Det är svårt att veta var gränsen skall sättas. Skall staten sätta den snävt så att den säkrar 

sig från alla som försöker undandra skatt och några få olyckliga oskyldiga får stå ut med 

att bli skönsbeskattade? Eller skall den sätta gränsen löst och därmed klarar sig alla 

oskyldiga till kostnad av att en del ”skattesmitare” slipper undan? Det är svårt att väga 

nackdelarna för och emot dessa två olika tillvägagångssätt. Å ena sidan skulle en snäv 

gränsdragning göra så att de skattskyldiga som redan lever under fattigdomsstrecket får 

det ännu svårare, och andra som kanske inte lever på fattigdomsstrecket men som inte 

haft andra inkomster blir straffade. Å andra sidan kommer den skatt, som de ”smitare” 

som kom undan enligt den lösare gränsdragningen, att belasta oss andra skattebetalare 

vid nästa års taxering. 

 

Trots detta tycker jag att den lösare gränsdragningen är närmare den för mig optimala 

lösningen, än den snävare. Jag betalar hellre mer skatt på grund av att några undandragit 



 56

staten skatt, om det hjälper några få människor från att glida längre ner i misären och 

måste söka hjälp av socialen.  

 

De förslag till ändringar som jag har gett skulle inte leda till att de som är ovilliga att 

betala skatt gynnas. Om SKM godtar andra länders lagstiftning som underhållsplikt och 

andra existensminimum så ger det ingen bevislättnad utan den skattskyldige måste 

fortfarande bevisa att han klarat sig på underhållstödet och det utländska 

existensminimet.  

 

För att övriga bevissvårigheter skall kunna överkommas borde SKM ställa upp kriterier 

för vad som behöver vara bevisat och hur. Det skulle vara mycket lättare för en 

skattskyldig att veta hur han skall bevisa att han klarat sig innan han ger sig ut på sina 

äventyr. Något sätt att bevisa sin oskuld måste det finnas, man skall inte behöva tvingas 

avstå från sin önskade livsstil bara för att SKM inte godtar några som helst bevis för att 

man med denna livsstil verkligen kan klara sig under existensminimum. 

 

Utöver ovanstående lösningar finns en radikalare lösning som innebär en höjning av 

grundavdraget. Modellen att inte beskatta existensminimum skulle lösa 

bevissvårigheter, kostnader för utredning och att de skattskyldiga måste gå till socialen 

för att klara sig et cetera. Tibetanen, nomaden och shejkens sällskapsdam skulle 

tillståtas att tjäna upp till existensminimum, utan att några undersökningar blir 

nödvändiga. Först när inkomsterna överstiger existensminimum startas skatteprocessen. 

Detta medför att de skattskyldiga som varit sanningsenliga kanske får ett bättre liv, 

medan det tyvärr leder till att kontrollmöjligheterna för SKM begränsas.140  

 

                                                 
140 Denna modell för även med sig ekonomiska problem såsom ett stort skattebortfall när inte skatt tas ut 
från första intjänade krona. 
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7 Sammanfattande slutsatser  
 

7.1 Vilka är bevissvårigheterna när man levt utomlands? – Vilka alternativ finns 

till bevisning? 

I många fall får den skattskyldige svårt att bevisa att han klarat sig under 

existensminimum. Bland annat har uppsatsen visat på exempel där olika livsstilar ger 

upphov till svårigheter i bevisningen såsom kultur.  

 

Andra som har valt en mer normal livsstil har även de svårt att bevisa att de klarat sig 

under svenskt existensminimum. Jag har kommit fram till att SKM borde anpassa 

existensminimum till det land den skattskyldige befinner sig i. Detta kan innebära både 

en sänkning och en höjning av existensminimum.  

 

SKM borde även uppmärksamma om det finns lagstiftning som innebär att en 

underhållsplikt föreligger. Den skattskyldige skall bevisa att denna lagstiftning är 

tillämplig på honom och det skulle sedan vara upp till SKM att bevisa att denna 

lagstiftning inte har följts. 

 

När det inte föreligger en lagstiftning om underhållsplikt, men den skattskyldige ändå 

erhållit ekonomiskt stöd, uppstår problem hur man skall kunna bevisa detta. Denna 

bevissvårighet uppkommer inte bara för de skattskyldiga som levt utomlands utan även 

för skattskyldiga i Sverige. Jag har beskrivit rättsfall där intyg har getts olika stor 

betydelse i bevishänseende. Eftersom ekonomisk hjälp oftast kommer från släkt eller 

närstående vänner, borde klarare regler ställas upp för hur dessa skattskyldiga skall 

kunna bevisa det ekonomiska stödet om inte ett intyg godtas. Om intyg från närstående 

godtas måste den skattskyldige veta vad som skall stå i intyget för att detta verkligen 

skall få den eftersträvade effekten. 

 

Ett annat sätt att eliminera bevissvårigheterna, minska statens kostnader för indrivning 

av skatter från lågavlönade samt öka rättsäkerheten är att höja grundavdraget. I Sverige 

måste den skattskyldige tjäna minst 66 000 kr för att nå upp till existensminimum 

((66 000 – 10 000) x 0,7 + 10 000 = 49 200). Tjänar han enbart 49 200 kr kommer 

denne skattskyldige att hamna under existensminimum efter att han betalat skatten. 
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Andra EU stater har löst ovanstående problem och bevisproblemet genom att inte 

beskatta inkomster upp till existensminimum. Presumtionen är troligtvis att den 

skatteskyldige har tjänat minst grundavdraget, det tillåts dock att man försöker klara sig 

därunder, utan att SKM ingriper.  

   

En liknande lagstiftning i Sverige skulle eliminera bevisbördan för båda parter och den 

personliga integriteten skulle bevaras, eftersom den skattskyldige inte längre behöver 

försvara sin annorlunda livsstil eller övertyga SKM om att han levt 

på släktingar/vänners bekostnad. 

  

Det finns olika politiska ideologier som är för eller emot en lagstiftning liknande den i 

andra EU länder. Ett höjt grundavdrag skulle juridiskt sett förenkla båda för den 

skatteskyldige, SKM, domstolar och jurister i allmänhet. Frågan är dock om en höjning 

av grundavdraget skulle leda till mer än att bevissvårigheterna eliminerades. För 

svenska staten innebär det en förlust av skatteintäkter när inte inkomster från första 

kronan beskattas. En lagstiftning som skulle innebära att alla svenska skattskyldiga får 

ett höjt grundavdrag skulle eventuellt leda till en för stor kostnad i proportion till den 

nytta den gör. 

  

Jag skulle dock på grund av min egen moraliska åskådning hellre eliminera problemen, 

än att försöka mixtra med provisoriska lösningar med tanke på att det finns exempel 

över gränserna som har lämnat problemen bakom sig. 

 

7.2 Skönstaxering leder till underskott under existensminimum 

En skattskyldig har inte klarat att bevisa att han kunnat leva under existensminimum 

och blivit pålagd skönsuppskattad inkomst och skattetillägg på det. Han har för att 

kunna betala dessa belopp fått hjälp av släkten eller vänner. Hur ser SKM på detta som 

bevis om den skattskyldige även nästföljande år vid kontantberäkningen har överskott 

under existensminimum, kanske till och med på grund av att han har betalat 

skattetillägg. SKM vet inte om att släkten betalat och utåt sett ser det ut som den 

skattskyldige faktiskt har haft pengar, för ingen som lever på existensminimum har råd 

att betala mer i skatt och skattetillägg. För SKM kan detta ses som ett skuldmedgivande.  
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Frågan uppkommer huruvida en skattskyldig som lever under existensminimum 

verkligen kan anses som ”skattesmitare”? Om en skattskyldig verkligen vill undandra 

skatt, vore det inte enklare att framvisa inkomster till ett belopp överstigande 

existensminimum för att sedan undvika alla bevissvårigheterna? Är det endast ordet 

skönstaxering som föranleder oss andra skattskyldiga att sätta etiketten ”skattesmitare” 

på den skattskyldige? 

 

Det finns dock skattskyldiga som chansar och deklarerar under existensminimum. Om 

de klarar sig undan SKM: s kontrollåtgärder kan de tjäna till exempel 12 000 kr om de 

deklarerar för 30 000 kr istället för de verkliga 70 000 kr. Om SKM sedan 

skönsbeskattar dem med 7 560 kr (25 200 x 0,3 = 7 560) och ålägger dem att betala 

skattetillägg på 3 024 kr ((25 200 x 0,3) x 0,4 = 3 024) har de ändå tjänat på det.  

 

Andra skattskyldiga har kanske inte den kunskapen att de vet var gränsen går för att 

SKM presumerar att andra inkomster föreligger. 

 

7.3 Bevisvärdet av förflutet skattefusk 

Kan SKM få anses ha uppfyllt sin bevisskyldighet genom en kontantberäkning och 

hänvisning till att den skattskyldige tidigare år har försökt undandra skatt? Jag tycker 

personligen inte att man skall bedöma en person på grund av hans förflutna. Tyvärr 

måste jag hålla med om att det finns personer som aldrig ändrar på sig. Om förflutet 

skattefusk skall ha en höjande bevisverkan borde inte ett fläckfritt förflutet ge en fördel 

för den skattskyldige? Gränsdragningarna blir komplicerade och jag kommer till 

slutsatsen att endast om förutsättningar för skönstaxering föreligger enligt ”vanliga” 

bevismedel kan skönstaxering genomföras. Ett nytt taxeringsbeslut borde fattas enbart 

på grund av vad som har förekommit beskattningsåret.  

 

I de fall SKM använder sig av skattetillägg som utdömts föregående år som ett 

bevismedel kan frågan uppkomma om SKM därigenom inte uppfyller sina beviskrav i 

tillräcklig mån. Det är inte förenligt med rättssäkerheten att döma någon på grund av 

hans förflutna.  
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7.4 Två alternativa tillvägagångssätt 

Hur jag än vrider och vänder på de problem som bevissvårigheterna ställer upp kommer 

jag bara fram till två alternativa tillvägagångssätt för att underlätta bevisningen för både 

skattskyldiga och staten. Observera att jag i denna del enbart kommer att behandla 

fördelar och nackdelar på grund av bevisningen i juridiskt hänseende och inga andra 

konstellationer av politik och ekonomi. 

 

7.4.1 Officialprincipens vikt 

Jag och flera författare med mig är av den åsikten att grunden i rättssäkerheten ligger i 

att SKM följer sin undersökningsplikt enligt officialprincipen. Om den inte gör det får 

skattskyldiga och deras ombud en nackdel. Hur skall man kunna värja sig mot 

påståenden från SKM som inte är motiverade? Om SKM inte motiverar varför den till 

exempel skönsmässigt har höjt den skattepliktiga inkomsten, kan den skattskyldige 

omöjligt argumentera mot detta påstående. 

 

Om principen inte följs, på grund av tidsbrist eller annat, borde den skattskyldige få 

möjligheter till ersättning för sina ombudskostnader. I de fall jag har behandlat här lever 

de skattskyldiga under existensminimum, hur skall en sådan person kunna möta SKM i 

en rättegång utan hjälp och utan information från SKM? Rättsäkerheten skulle öka om 

den skatteskyldige skulle få ombudskostnaden betald, för att jämlikt kunna 

kommunicera och argumentera med SKM. En nackdel är att det skulle kosta för mycket 

att betala allas ombudskostnader. Det uppkommer även här ett gränsdragningsproblem 

vem som skall få kostnaderna betalda och vem inte. Med tanke på att det är 

skattepengar som skall betala ombudskostnaderna, är det inte ett förslag som bara har 

positiva inslag. 

 

7.4.2 Existensminimum utan skatt 

Skattskyldiga som inte har tjänat mer än existensminimum måste betala skatt på detta 

belopp och hamnar därmed under existensminimum. SKM: s kontantberäkning visar nu 

förutsättning för att skönstaxera. Vad har denna skönstaxering för syfte och vad fyller 

den för funktion? Dessa skattskyldiga är inga ”skattesmitare” och de har oftast inga 
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pengar att betala den påförda skatten. Om de klarar att betala skatten måste de sedan gå 

till socialen för att ansöka om socialbidrag.  

Varför tvingar vi på dessa skattskyldiga den enorma bevisproblematiken? Är det för att 

staten hoppas på att få in större delen av skatteintaget här? Det är förnuftigare att utföra 

kontrollåtgärder och upprätthålla beviskraven för höginkomsttagare som har större 

anledning, på grund av progressiviteten i skattesatsen, att försöka undandra skatt.  

 

En höjning av grundavdraget till existensminimum skulle innebära att bevisningen för 

de lågavlönade skulle lätta. De lågavlönade skulle tillåtas att tjäna upp till 

existensminimum, utan att närmare utredning om hur de klarat sig måste göras. Effekten 

av detta blir emellertid ett stort skattebortfall. Hur stort detta bortfall blir avgörs av den 

konkreta utformningen av det höjda grundavdraget. I debatten har två överväganden 

förekommit: för det första frågan huruvida pensionärerna också skall få höjning och för 

det andra huruvida brytpunkterna i skatteskalan skall flyttas uppåt eller inte.141 

 

7.5 Slutsats 

Om Sverige behåller skattesystemet, beviskraven och inte tillåter skattskyldiga att få 

ersättning för ombudskostnader kan vissa problem i rättvisehänseende uppstå. För att 

det skall bli så rättvist som möjligt för alla inklusive staten måste man göra en 

gränsdragning hur hårt man skall hålla på beviskraven. Det är många åsikter och behov 

som det måste tas hänsyn till. Vi har på ena sidan den skattskyldige som har 

ekonomiska problem, men ändå klarat av att leva under existensminimum. På andra 

sidan har vi staten och alla medborgare som måste få in skatter för att kunna bygga upp 

vårt samhälle och hjälpa de som har det sämre än andra. Våra skattepengar går till bland 

annat socialhjälp för dem som inte har tillräckligt med pengar själva. Frågan är om det 

inte är lite absurt att en skattskyldig jobbar och sliter för att få det att gå ihop 

ekonomiskt, tjänar ihop till över existensminimum, men måste betala skatt på det och 

faller därmed under existensminimum och måste gå till socialen och bokstavligen hämta 

tillbaka de pengar man betalat in i skatt. Var skall man dra gränsen? Skall man dra 

gränsen så att alla som hävdar att de trots allt klarat sig under existensminimum, därmed 

slinker en del ”skattesmitare” undan? Eller skall man dra gränsen så att alla som inte 

                                                 
141 Eftersom jag i denna uppsats enbart skall ta hänsyn till bevisningen, kommer jag inte närmare att 
utreda de två övervägandena. 
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kan visa, med hjälp av oberoende bevis, att de klarat sig under existensminimum måste 

skönsbeskattas?  

Det finns ingen enkel lösning på bevisproblemen. Det går enbart att se över det 

nuvarande systemet och kontrollera att det inte ställer alltför höga hinder för att fritt 

kunna förflytta sig inom Europas gränser. Ett system som inte tar hänsyn till andra 

länders lagar som har betydelse för den skattskyldige kan inte fungera i längden. Ett 

skattesystem skall inte hindra skattskyldiga att till exempel utöva en annorlunda livsstil. 

Det finns många olika sätt att leva sitt liv att bevis som kontantberäkning och 

existensminimum förlorar sitt presumtionsvärde. För att rättssäkerheten skall 

upprätthållas krävs att SKM blir mer medveten om vår omvärld, deras lagstiftning och 

möjligheterna att leva där. 
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