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Sammanfattning 

I Sverige finns i dag två parallella sanktionssystem i mål om skatt. I taxeringsprocessen (inom 

förvaltningen) kan en skattskyldig som har lämnat en oriktig uppgift påföras ett skattetillägg. 

Om en oriktig uppgift bedöms som allvarlig kan den skattskyldige, förutom skattetillägget, bli 

föremål för en brottsutredning och åtalad av åklagare i allmän domstol. Det är olika rekvisit 

för åtal i allmän domstol och för påförande av skattetillägg. För att bli dömd enligt 2 § skatte-

brottslagen skall den åtalade ha haft uppsåt vid lämnandet av den oriktiga uppgiften, medan 

uppsåt inte är ett rekvisit för påförande av skattetillägg. Däremot kan en skattskyldig få befri-

else från skattetillägg om den oriktiga uppgiften kan anses ursäktad.  

 

Skattebrott är vanligen svårutredda för åklagare och polis, dels på grund av de många transak-

tionerna, dels på grund av det stora skriftliga materialet. Åklagaren måste, för att den åtalade 

skall kunna dömas till ansvar, lyckas bevisa att den åtalade lämnade den oriktiga uppgiften 

med uppsåt. Till sin hjälp har åklagaren samma bevismedel som i övriga brottmål. Skattebrot-

tets speciella karaktär gör dock att det kan vara svårt för åklagaren att föra bevisning och där-

för ser processen i allmän domstol för skattebrott ofta annorlunda ut jämfört med andra brott-

mål. Finns det anledning att sänka beviskravet för uppsåtsrekvisitet vid skattebrott? 

 

Bevisläran är inte närmare uttryckt i lagtext, varför det är doktrin och praxis som blir avgö-

rande för att finna svar på frågan om beviskravet. Även i doktrin råder det dock delade me-

ningar om beviskravet och det finns inga prejudicerande domar från HD som rör frågan om 

beviskrav vid skattebrott. Min slutsats är att bevissvårigheter inte är exklusiva problem för 

skattebrott, och att det ligger i rättssäkerheten att åklagaren skall få anstränga sig för att bevisa 

uppsåt. Att det ställs stora krav på utredningen är snarare bra än dåligt och jag har inte kunnat 

finna något som motiverar en sänkning av beviskravet vid skattebrott från det gängse ”ställt 

utom rimligt tvivel”.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

”Beskattningen ökar utöver rättvisans gränser. Detta leder till att undersåtarnas intresse för 
produktiva sysselsättningar försvinner, eftersom när de jämför sina utgifter och skatter med 

sina inkomster och förtjänster och ser hur liten behållningen blir, förlorar de allt hopp. Därför 
avhåller sig många från produktiva göromål. Resultatet blir att de totala skatteinkomsterna 

minskar, då antalet tillfällen till uttaxering minskar. När denna minskning observeras, brukar 
man öka skattesatserna. Detta anses vara sättet att kompensera minskningen. Till slut når plå-
gorna och skatteuttagen en övre gräns. Det skulle inte tjäna någonting till att öka dem ytterli-
gare. Kostnaden för all produktiv verksamhet har nu blivit för höga och skatterna för betung-

ande, och den förväntade vinsten uteblir. Alltså fortsätter de totala skatteinkomsterna att 
minska, medan skattesatserna ökar, eftersom man antar att en sådan ökning tillslut kommer att 
uppvägas. Till slut förstörs civilisationen därför att incitamentet till en produktiv verksamhet 

har försvunnit.”1 
 

Citatet är från 1370-talet, men lika aktuellt i dag. 1900-talet har varit präglat av ökade skatter 

och skattesatser. Under 2000-talet har vi nått en vändpunkt, och Rabe och Hellenius anser att 

det är just på grund av/tack vare att beskattningen har nått en övre gräns och produktionen 

minskat.2 För lagstiftaren gäller det att finna den gyllene medelvägen: tillräckligt med skatt 

för att försörja den offentliga sektorn, tillräckligt lite skatt för att medborgarna skall vara fort-

satt nöjda. En för hög skatt riskerar att leda till ett större accepterande av skattebrott.  

 

De ekonomiska brotten har blivit allt vanligare under 2000-talet. Ekonomisk brottslighet är ett 

samlingsbegrepp för ett flertal brott, med den gemensamma nämnaren att motivet till brottet 

är ekonomisk vinning. Enligt Brottsförebyggande rådet är de två vanligaste ekonomiska brot-

ten skattebrott och bokföringsbrott.3 Bokföringsbrott är ett brott inom den allmänna straffla-

gen (brottsbalken4, BrB), medan skattebrott lyder under särskild strafflagstiftning (skatte-

brottslagen5, SkBrL). Under 2008 anmäldes 15 100 brott mot skattebrottslagen. De flesta skat-

tebrott upptäcks av Skatteverket, och antalet inkomna brottsmisstankar har ökat under 2000-

talet.6 Beräkningar från Skatteverket visar att ”skattefelet” (det vill säga den skatt som inte 

kan fastställas eftersom inkomst och kapital döljs) uppgår till cirka fem procent av Sveriges 

                                                
1 Rodriguez, 1981, sid 11, citat från 1370-talet av Ibn Khaldûn. 
2 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 21.  
3 Brottsförebyggande rådet, 2009. 
4 SFS 1962:700. 
5 SFS 1971:69. 
6 Brottsförebyggande rådet ”Ekonomisk brottslighet” (elektroniskt material). 
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BNP, alltså ungefär 133 miljarder kronor årligen. Av Sveriges totala skatt motsvarar det tio 

procent.7 

 

Uppklarningsprocenten för skattebrott är god, i ungefär 40 procent av fallen kan en person 

bindas till brottet. Detta bland annat tack vare att identiteten på den misstänkte är klar när en 

anmälan väl sker. Under 2007 lagfördes ungefär 650 personer för skattebrott som huvudbrott. 

Den genomsnittliga strafftiden för grovt skattebrott är ett år och sju månader.8  

 

En person som har begått ett ”skattefel”, det vill säga lämnat en oriktig uppgift i sin deklara-

tion, kan drabbas av två påföljder. Skatteverket kan påföra en administrativ avgift och åklaga-

re kan, i allmän domstol, åtala den skattskyldige för skattebrott.  

 

Det sker ofta myndighetsöverskridande samarbeten i kampen mot den ekonomiska brottslig-

heten. Ekobrottsmyndigheten (EBM) samarbetar ofta med Skatteverket, Åklagarmyndigheten, 

Polisen och Finansinspektionen. Det finns ett särskilt kansli vid Rikskriminalpolisen, Eko-

brottskansliet, som ställer poliser till EBM:s förfogande vid brottsutredningarna. Även Skat-

teverket har egna enheter, så kallade Skattebrottsenheter (SBE), som biträder EBM vid utred-

ningar som gäller skattebrott. De undersökningar som bedrivs på SBE leds av en åklagare, 

trots att Skatteverket normalt inte anlitar åklagare.9  

 

Det är alltså ett flertal myndigheter och enheter som är engagerade i kampen mot den ekono-

miska brottsligheten. Men hur fungerar egentligen deras samarbete? Två av de mest aktiva 

myndigheterna, Skatteverket och EBM, har till exempel helt olika kriterier i sin granskning av 

skatteärenden. För Skatteverket, vars handläggning och andra utredningar kan leda till pröv-

ningar i förvaltningsdomstol, är uppsåt inte av vikt för prövningen utan fokus ligger på den 

felaktiga deklarationen. Här uppstår ofta något som upplevs som ett problem för inblandade 

parter: det är Skatteverket som upptäcker de flesta skattebrott genom sina revisioner (och har 

en skyldighet att anmäla eventuella misstankar om brott), men myndigheten letar inte efter de 

omständigheter som krävs för åtal för skattebrott. Här uppkommer ett glapp, som leder till att 

ett flertal av de anmälningar som skickas från Skatteverket till Åklagarmyndigheten inte re-

sulterar i åtal. Det är lätt att få uppfattningen att detta glapp är ofrivilligt från lagstiftarens 

                                                
7 Brottsförebyggande rådet, 2007, sid 306. 
8 Brottsförebyggande rådet ”Ekonomisk brottslighet” (elektroniskt material). 
9 Ekobrottsmyndigheten ”Organisation” (elektroniskt material). 
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sida, men så är inte fallet. Avväganden om detta har bland annat gjorts i förarbeten (se vidare 

under avsnitt 3.3.2).  

 

Min fråga är därför, var ligger gränsen mellan det förvaltningsrättsliga skatteundandragandet 

och det brottsliga skatteplanerandet? Hur skall en åklagare lyckas bevisa uppsåt, när dels ut-

redningen från Skatteverket inte beaktar rekvisitet ”uppsåt”, dels det, trots att det ofta finns ett 

uppenbart motiv, är svårt att styrka just rekvisitet ”uppsåt”? Är beviskravet för skattebrott för 

högt satt? 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att klargöra och redogöra för skillnaderna mellan bedömningen 

hos Skatteverket och bedömningen hos åklagare. Jag vill, genom denna redogörelse, försöka 

dra slutsatser huruvida beviskraven och bevisvärderingen vid skattebrott är bra, eller om det, i 

mitt tycke, bör ske justeringar på området.  

 

1.3 Metod 

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod genom att granska lagtext, förarbeten och 

doktrin. Jag har inte använt mig av praxis i någon större utsträckning, eftersom det inte finns 

några aktuella prejudicerande HD-domar om bevisvärdering vid skattebrott. Som hjälpmedel 

har jag istället använt mig av ett autentiskt fall för att se hur det har bedömts i tingsrätt respek-

tive länsrätt och kammarrätt. Jämförelsen är tänkt att illustrera vikten av bevisprövning i både 

allmän domstol och förvaltningsdomstol. Jag har även, trots bristen på prejudikat på skatte-

brottområdet, försökt att ta vägledning av de prejudicerande brottmålsdomar om bevisvärde-

ring i allmänhet som finns att tillgå. Det främsta hjälpmedlet har dock varit doktrin, särskilt i 

beviskapitlet. Viss litteratur är av äldre datum, men inom de områden där ändringar har skett 

har också nyare litteratur använts.  

 

Med hjälp av tillgängligt material har jag genomfört en jämförande analys mellan brottmåls-

sidan och skatterättssidan av rekvisitet uppsåt. Den jämförande analysen har mynnat ut i en 

slutsats huruvida beviskravet är bra eller ej. Jag har varit tvungen att granska både brottmåls-

sidan och den förvaltningsrättsliga sidan, eftersom det inte är möjligt att granska beviskravet 

”uppsåt” för skattebrott exklusivt utan att ta hänsyn till det administrativa påföljdssystemet 

inom förvaltningen då systemen är beroende av varandra. Jag anser dessutom att en jämförel-
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se med den förvaltningsrättsliga sidan ger ytterligare en dimension till uppsåtsrekvisitet vid 

skattebrott.  

 

Det finns en mängd straffrättsliga teorier. Teorierna behandlar framförallt ändamålet med 

straff. Vanligt är att göra en distinktion mellan absoluta straffteorier och relativa straffteorier. 

De absoluta straffteorierna kännetecknas av att de uppfattar straffet som ett etiskt uttryck, till 

exempel rättvisa. Det finns inget preventivt syfte, utan det är så kallade vedergällningsteorier.  

 

De relativa straffteorierna, däremot, tar fokus på allmänpreventiva metoder, att straffrättens 

uppgift är att avhålla medborgarna från brottsliga gärningar. En modern, svensk variant är så 

kallade moralbildningsteorier, vilka företräds av bland annat Olivecrona och Ekelöf. De un-

derstryker straffets norminternaliserade10 effekt snarare än avskräckningseffekten. Samhälls-

medborgaren avstår den brottsliga gärningen på grund av samvetsbetänkligheter snarare än av 

rädslan för straff.  De individualpreventiva teorierna betonar snarare att straffets eller påfölj-

dens ansvar är att avhålla medborgaren från att begå nya brott.11  

 

Rättsekonomi är en teori som inte bara är applicerbar på straffrätten. Rättsekonomin använder 

sig av ekonomiska modeller för att bygga upp bilden av den rationella gärningsmannen. En 

rättsekonom förutser brott genom att tala om den förväntade nyttan som gärningsmannen kan 

erhålla av handlingen. Brott skall alltså göras olönsamma, inte omöjliga. Om fördelarna mins-

kar eller om kostnaderna ökar kommer färre människor att begå skattebrott. Samhällets kost-

nader skall minimeras, både genom preventivt och reparativt arbete. Lagarna skall utformas så 

att vi får en optimal nivå, där samhället spar lika mycket som det kostar.12  

 

Teorierna är av viss vikt i analysen, eftersom jag anser att det är intressant att studera val av 

straff samt uppsåtsrekvisitet i ett teoretiskt samband. Min förhoppning är att teorierna ger yt-

terligare ett perspektiv på framställningen (förutom ”huvudperspektivet”: jämförelsen mellan 

brottmålsidan och skatterättsidan).   

 

                                                
10 En effekt som snarast är införlivad i medborgarens tankar, värdering och reaktionssätt. 
11 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 2005, sid 15-17. 
12 Westerlund, 2006. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar enbart svensk rätt, inte några internationella avtal rörande skatte-

brott/skatteplanering. Jag har inte närmare diskuterat inom vilken association handlingen före-

tagits, om det är som privatperson eller inom en näringsverksamhet är oväsentligt för min 

uppsats. Jag har inte heller behandlat medhjälp eller anstiftan till skattebrott.  

 

1.5 Disposition 

Beviskrav för skattebrott är ett ämne som inte går att analysera isolerat. För att kunna diskute-

ra beviskravet måste även den förvaltningsrättsliga sidan beröras. Jag har därför inlett uppsat-

sen (kapitel 2) med en beskrivning av vad skatt är, hur taxeringen går till och hur processen i 

förvaltningsdomstol respektive allmän domstol ser ut. Genomgången syftar till att ge en ökad 

förståelse för skattesystemet i Sverige, och belysa komplexiteten mellan skattebrott och den 

administrativa påföljden skattetillägg. Kapitel 3 behandlar vilka rekvisit som krävs för skatte-

brott respektive skattetillägg, och på vilket sätt den subjektiva sidan får genomslag vid be-

dömning av påföljd. Därefter följer kapitel 4 om bevisning. Kapitlet börjar relativt grundläg-

gande för att ge läsaren en förståelse för vad bevisning är och vilka principer som åklagaren är 

bunden av. Kapitlet avslutas med en redogörelse för bevisning vid just skattebrott. Kapitel 5 

består av en jämförande studie mellan avgöranden, från allmän domstol (tingsrätt) respektive 

förvaltningsdomstolar (länsrätt samt kammarrätt). Av jämförelsen försöker jag dra lite slutsat-

ser för vad det typfallet kan säga om bevisningen vid just skattebrott respektive skattetillägg.  

 

I kapitel 6 kommer sedan uppsatsens analys. Däri behandlas mer eller mindre hela referens-

ramen: vad skulle hända om uppsåt var ett rekvisit för skattetillägg, eller om uppsåt inte var 

ett rekvisit för skattebrott? Är beviskravet vid skattebrott bra, eller bör, och i sådana fall hur, 

justeringar ske? I analysen får även problemformuleringen ett svar. Analysen avslutas med 

några sammanfattande slutsatser. 
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2. Uppbörd av skatt – hur fungerar det? 

 

2.1 Skattehistoria 

Det har, i princip så länge samhällsbildningar funnits, ansetts naturligt att alla samhällsmed-

borgare skall bidra till finansieringen av vissa gemensamma utgifter. Medborgarnas finansie-

ring benämns vanligen för ”skatt”.13  

 

Den allmänna bevillningen14 (”inkomstskatten”) infördes i Sverige vid 1700-talet. Tidigare 

var skattetrycket ojämnt fördelat över Sverige, det skiljde mycket mellan olika landsändar och 

skatten var beroende av just den landändens rikedom. Det fanns ofta ett klart samband mellan 

skattens storlek och pågående konflikter. Särskilt under 1600-talet ledde de många krigen till 

stora skattehöjningar.15  

 

Under den senare delen av 1800-talet skedde en reformering av det svenska skattesystemet. 

Inkomstslagen blev nu enbart tre: inkomst av fastighet, arbete och kapital. Denna reform an-

ses ha stora likheter med den reformering som sedan skedde under 1990-talet, och som ledde 

fram till det skattesystem som vi i dag har i Sverige.16 

 

2.2 Några skattetekniska begrepp 

”Skatt” är ett begrepp som används för att definiera en betalning till det allmänna, där den 

enskilde inte kan kräva någon motprestation. En erlagd ”avgift”, däremot, ger medborgaren en 

möjlighet att kräva en direkt motprestation.17  

 

Skatt erläggs enligt vissa skatterättsliga principer. Dessa grundläggande principer har i stort 

sätt varit desamma under de senaste århundradena, oberoende av de skattereformer som skett. 

En viktig princip är skatteförmågeprincipen, vilken innebär att var och en av statens medbor-

gare skall betala skatt efter sin egen förmåga. Alltså skall enbart den som har förmågan att 

betala skatt, vara skyldig att göra så.18 En annan viktig princip är likformighetsprincipen, som 

                                                
13 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 21-22. 
14 Från nationalencyklopedin: ”bevillning, beteckning för extra ordinarie statsinkomster som beslutas för riksda-
gen för en viss tidsperiod”.   
15 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 22. 
16 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 22. 
17 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 39. 
18 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 44-45. 
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innebär att beskattningen i så stor utsträckning som möjligt skall vara rättvis och likformig.19 

Denna princip återfinns även i Sveriges grundlag.20 En tredje viktig princip är neutralitets-

principen, en princip som skall leda till att beskattningen är neutral i förhållandet mellan olika 

handlingsalternativ. Den enskilde skall inte, av skatteskäl, finna sig tvungen att välja mellan 

arbete och fritid, konsumtion och sparande eller olika konsumtionsalternativ.21  

 

2.3 Taxeringsförfarandet 

För att det allmänna skall vara tillförsäkrat att rätt skatt betalas in krävs ett förfarande. Det 

måste finnas tydliga regler, som gör det möjligt för både stat och medborgare att veta vad som 

krävs av dem. Att fastställa den inkomst som skall beskattas kallas för taxering och tillväga-

gångssättet därmed för taxeringsförfarande.22   

 

Alla som har skattepliktiga inkomster i Sverige är deklarationsskyldiga. Skyldigheten regleras 

i lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter23 (LSK). 2 kapitlet LSK stadgar vilka fysiska 

och juridiska personer som är skyldiga att lämna självdeklaration. Till exempel är en fysisk 

person deklarationsskyldig när hans bruttointäkt av tjänst uppgår till minst 0,423 prisbasbe-

lopp (cirka 20 000 kronor).24  

 

I dag är de flesta uppgifter på deklarationsblanketten förtryckta. Den deklarationsskyldige 

skall då jämföra uppgifterna med de kontrolluppgifter som har erhållits från arbetsgivare, göra 

eventuella avdrag och sedan återsända deklarationen till Skatteverket. Deklarationen skall 

antingen egenhändigt skrivas under med namnteckning, eller genom utnyttjade av en elektro-

nisk signatur. Senast den 2:a maj varje år skall sedan deklarationen vara Skatteverket tillhan-

da.25  

 

Granskningen av deklarationerna sker hos Skatteverket, den myndighet som utför det praktis-

ka taxeringsarbetet. Det är numera i huvudsak tjänstemän som granskar deklarationerna. 

Myndigheten har dubbla roller, dels som utredare, med ett ansvar för att ärendet blir allsidigt 

belyst, dels i egenskap av beslutsfattare. Skatteverket styrs av regeln i grundlagen, 1 kap 9 § 

                                                
19 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 46-47. 
20 1 kap 2 § RF. 
21 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 47-48. 
22 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 478. 
23 SFS 2001:1227. 
24 2 kap 2 § LSK. 
25 4 kap LSK (undantag om den 2:a maj infaller på en helgdag). 
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RF, om att alla skall vara lika inför lagen och att myndighet och domstol skall iaktta saklighet 

och opartiskhet. I normalfallet sträcker sig Skatteverkets granskning inte längre än till att 

granska de inkommande handlingarna, det vill säga kontrolluppgifterna och självdeklaratio-

nen. Om dessa handlingar inte bedöms som tillräckliga, har Skatteverket tillgång till omfat-

tande utredningsbefogenheter.26   

 

Beslutet om taxeringen fattas av Skatteverket och innehåller beslut om grundläggande taxe-

ring, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut. Lagstöd för 

Skatteverkets taxeringsbeslut återfinns i taxeringslagen27 (TL). Beslut får tas utan att den 

skattskyldige hörs i frågan.28  

 

Taxeringsbeslutet fattas formellt av Skatteverket, men i praktiken av den enskilde tjänsteman-

nen. I vissa fall måste beslut tas av Skattenämnd vid föredragning.29 När ett taxeringsbeslut 

har fattats har den skattskyldige två möjligheter om han vill få det ändrat, han kan begära om-

prövning eller överklaga beslutet till högre instans (länsrätt).30 (För förfarandet vid förvalt-

ningsdomstol, se vidare under avsnitt 2.4). 

 

Även Skatteverket kan ompröva ett taxeringsbeslut. Det kallas då eftertaxering. Om Skatte-

verket beslutar om eftertaxering skall det ske i enlighet med 4 kap TL. Vissa förutsättningar 

måste vara uppfyllda, till exempel att den skatteskyldige skall ha lämnat felaktiga uppgifter 

eller underlåtit att lämna deklaration. Underlåtenheten eller de felaktiga uppgifterna skall ha 

lett till att taxeringsbeslutet blivit felaktigt, alternativt inte fattats alls. Eftertaxering får ske 

inom fem år från utgången av det taxeringsår när de oriktiga uppgifterna lämnades. Femårspe-

rioden förlängs när det finns misstanke om skattebrott.31  

 

Om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket, kan han drabbas av på-

följder. Det finns, som konstaterats redan i inledningen av denna uppsats, två olika typer av 

sanktionssystem, ett straffrättsligt och ett administrativt. Vissa allvarligare överträdelser beiv-

                                                
26 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 481-482. 
27 SFS 1990:324. 
28 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 483. 
29 En skattenämnd består av en ordförande från Skatteverket och 3-5 ledamöter som är politiskt tillsatta av lands-
tinget. Fall som tas upp i skattenämnd föredras alltid av en tjänsteman från Skatteverket. Skatteverket, 2009. 
Lagreglerat bland annat i 2 kap 1, 3, 4, 5, 6 och 7 §§ TL.   
30 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 484. 
31 4 kap 21 § TL. 



 
 

14 
 

ras genom SkBrL, men övrigt regleras enligt TL, genom det administrativa sanktionssyste-

met.32  

 

En oriktig uppgift är en förutsättning för eftertaxering från Skatteverkets sida. Den oriktiga 

uppgiften skall, på annat sätt än muntligen, ha lämnats till Skatteverket. Det kan till exempel 

röra sig om en intäkt som redovisats till ett för högt eller till ett för lågt belopp. Skattetillägget 

skall då utgå med i regel 40 % av den inkomstskatt som annars skulle ha påförts den skatte-

skyldige, om den oriktige uppgiften hade godtagits.33  

 

Vid påförande av den administrativa avgiften, det så kallade skattetillägget,34 beaktas i hu-

vudsak enbart objektiva rekvisit. Det vill säga, för att bli påförd en administrativ avgift behö-

ver den skattskyldige varken ha varit oaktsam eller haft uppsåt. Däremot finns det vissa un-

dantagsfall när den subjektiva sidan skall beaktas för befrielsegrunder. Undantagsfall är om 

felaktigheten som den skattskyldige har begått beror på hans ålder, sjukdom, bristande erfa-

renhet eller något annat jämförligt förhållande.35 (Se vidare om ”uppsåt” för skattetillägg i 

avsnitt 3.3). 

 

2.4 Förfarandet i förvaltningsdomstol  

När Skatteverket har fattat taxeringsbeslut har den skattskyldige möjlighet att överklaga. 

Överklagandet sker i enlighet med 6 kap TL. Det sker alltid automatiskt en omprövning hos 

Skatteverket när den skattskyldige har överklagat, och om Skatteverket ändrar sitt beslut faller 

överklagandet.36  

 

Processen i förvaltningsdomstol sker i enlighet med förvaltningsprocesslagen37 (FPL). Precis 

som vid processer vid allmän domstol får inte rättens avgörande gå utöver vad som är yrkat i 

målet.38 Undantaget är om rätten beslutar något som är till fördel för den skattskyldige, vilket 

dock inte får ske om det är till men för motstående enskilt intresse.  

 

                                                
32 Prop. 1971:10, sid 2. 
33 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 491-492. 
34 5 kap 1 § TL. 
35 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 492-493. 
36 27 § FL och Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 485. 
37 SFS 1971:291. 
38 29 § FPL. 
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Tidigare, före 1990-års taxering, var processen en så kallad beloppsprocess, vilket innebar att 

processen skulle fastställa ett visst belopp. I dag är processen istället en så kallad sakprocess, 

vilket innebär att processföremålet är en enskild fråga, en ”sak”, och inte ett visst belopp.39 

Under 1990-talet skedde även en reformering av skattebrottet som innebar att processen i all-

män domstol inte längre behövde vänta in ett avgörande i förvaltningsdomstol. I och med att 

brottet tidigare var ett effektbrott (se avsnitt 3.4), var ett avgörande i förvaltningsdomstol 

nödvändigt för att åklagare och allmänna domstolar skulle kunna avgöra huruvida effekten 

skatteundandragande verkligen inträffat. Allmän domstol och åklagare var även bundna av 

skattesidans beslut som skattesubjekt. Numera står det åklagaren fritt att åtala och den all-

männa domstolen fritt att bedöma vad som hänt, det krävs inte att den oriktiga uppgiften är 

föremål för ett skattebeslut.40 Dock, även i dag är det möjligt för allmän domstol att invänta 

avgörandet i förvaltningsdomstol och detta är särskilt av betydelse vid komplicerade och 

svårbedömda skattefrågor.41 

 

Till skillnad från huvudregeln, ”muntlighetsprincipen”, som gäller vid processer i allmän 

domstol, är förfarandet vid förvaltningsdomstol i huvudsak skriftligt. En muntlig förhandling 

skall dock förekomma, om den skattskyldige begär det och om det är frågan om ett mål i läns-

rätt eller kammarrätt och frågan gäller skattetillägg eller förseningsavgift.42  

 

Det finns viss möjlighet för den skattskyldige att få ersättning för sina kostnader i domstol, 

men huvudregeln är att vardera part bär sina egna kostnader.43 En process i förvaltningsdom-

stol riskerar ofta att dra ut på tiden, eftersom kommunikation hela tiden skall ske av motpar-

tens yttrande. Någon förlikning kan inte träffas, beslut måste fattas av rätten.44  

 

Eftersom processen är en sakprocess, kan domstolen ändra ett beslut om taxering men inte 

fastställa beskattningsbar förvärvsinkomst. Det krävs istället att Skatteverket, efter att domsto-

len har fattat sitt beslut, fastställer den skattskyldiges inkomster och ändrar taxeringen så som 

utslaget i domstolen visat.45   

 

                                                
39 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 486. 
40 Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna, 2003, sid 67-68. 
41 15 § SkBrL. 
42 6 kap 24 § TL och 9 § FPL. 
43 15 § FPL och lag (1989:749) om ersättning för kostnader vid ärenden och mål om skatt. 
44 31 § FPL. 
45 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 487. 
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Ett beslut från länsrätten överklagas till kammarrätten. Den skattskyldige har, från det att han 

har fått del av beslutet, två månader på sig att överklaga. Skatteverket kan överklaga inom två 

månader från det att beslutet fattats. Samma tidsfrister gäller vid överklagande till Regerings-

rätten. För prövning hos Regeringsrätten krävs prövningstillstånd.46  

 

2.5 Anmälan från Skatteverket till åklagare 

Skatteverket är, som tidigare nämnts, den myndighet som bedriver taxeringsförfarandet. Det 

innebär att det är Skattverket som har störst möjlighet att upptäcka eventuella oegentligheter i 

de inlämnade uppgifterna. Förutom det administrativa påföljdssystemet, i form av skattetill-

lägg (vilket den skattskyldige har möjlighet att överklaga till förvaltningsdomstol, se avsnitt 

2.4), har Skattverket en långtgående skyldighet att anmäla misstänkta brott till åklagare. Skyl-

digheten är reglerad genom bestämmelserna i SkBrL: förvaltningsmyndigheter som handläg-

ger frågor om skatter och avgifter skall göra en anmälan till åklagare så fort det finns anled-

ning att brott mot SkBrL har begåtts.47  Skyldigheten är strikt formulerad, Skatteverket kan 

inte efter eget gottfinnande avgöra när ett brott skall anmälas till åklagare eller ej, det är en-

dast när ett misstänkt skattebrott inte skulle medföra påföljd eller om det av annat skäl inte 

behövs som Skatteverket får underlåta att göra en brottsanmälan.48 I normalfallet innebär det 

att det enbart är vid ringa beloppsgränser som Skatteverket kan underlåta att göra en anmä-

lan.49 Ringa belopp finns bland annat definierat i Regeringens proposition om skattemyndig-

heters medverkan vid brottsutredningar m.m.50 och är en överenskommelse mellan riksåkla-

garen och Riksskatteverket. För misstänkt skattebrott går beloppsgränsen vid trefjärdedelars 

basbelopp under en period. Beloppsgränserna är dock enbart riktmärken och bör, enligt pro-

positionen, sättas lägre vid upprepad brottslighet eller i särskilt allvarliga fall.51  

 

Att Skatteverket har en anmälningsskyldighet för skattebrott innebär att reglerna i sekretessla-

gen52 (SekrL) inte kan förhindra att myndigheten överlämnar uppgifter till åklagaren, efter-

som ett överlämnande i detta fall är lagreglerat.53 Även i de fall där en anmälan från Skatte-

verket till åklagare inte är lagreglerat finns det undantag i SekrL som gör det möjligt för Skat-

                                                
46 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, 2009, sid 485. 
47 17 § SkBrL. 
48 Prop.1997/98:10, sid 31. 
49 Prop.1997/98:10, sid 32. 
50 Prop.1997/98:10. 
51 Prop.1997/98:10, sid 32. 
52 SFS 1980:100. Hänvisningarna är till nu gällande sekretesslag, ny lag träder i kraft 1 juli 2009 (enligt prop. 
2008/09:150). 
53 14 kap 1 § SekrL. 
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teverket att lämna information vidare till annan myndighet.54 Det innebär att även brottmiss-

tankar rörande brott som faller in under till exempel BrB kan anmälas från Skatteverket till 

åklagare (exempelvis bokföringsbrott). 

 

Skatteverkets skyldighet att anmäla misstänka brott till Åklagarmyndigheten är mycket vid-

sträckt, vilket innebär att alla brott där misstanken ligger på en högre nivå än ringa skall an-

mälas av Skatteverket hos Åklagarmyndigheten.55 Eftersom brottsanmälan till åklagare skall 

göras så snart som det finns misstanke om brott, innebär detta att anmälningstidpunkten ofta 

infaller före eller under skatteutredningen. Som ovan konstaterats finns det inte längre något 

krav på att utredningen hos Skatteverket vara klar innan åklagarens brottutredning kan ta vid 

(se avsnitt 2.4). Den förändringen innebär en viss fördel för Skatteverket, eftersom myndighe-

ten då kan få möjlighet att utnyttja polisens och åklagarens utredningsmöjligheter, till exem-

pel tvångsmedel i form av husrannsakan.56 Skatteverket har dock även vissa egna utrednings-

befogenheter,57 till exempel får myndigheten verkställa beslut om beslag.58  

 

Den brottsbeskrivning som Skatteverket ger till åklagaren bör ge åklagaren ett tillräckligt un-

derlag för att påbörja en förundersökning.59 Åklagaren, i sin roll som förundersökningsledare, 

har ett ansvar för att brottet utreds på bästa möjliga sätt. För att underlätta åklagarens arbete är 

det viktigt att Skatteverket anger alla omständigheter som ligger till grund för brottsmisstan-

karna i sin brottsanmälan. De omständigheter som Skatteverket anger är de objektiva rekvisi-

ten (se vidare under avsnitt 3.4).60 

 

2.6 Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten 

När Skatteverket misstänker skattebrott, skall anmälan om detta skickas till Åklagarmyndig-

heten, eller, i vissa fall, till EBM. EBM har en drivande och samverkande roll i kampen mot 

den ekonomiska brottsligheten. EBM kännetecknas av att åklagare, poliser samt ekonomisk 

och redovisningsmässig expertis samarbetar i en myndighet, med ändamålet att få en större 

                                                
54 14 kap 2 och 3 §§ SekrL. 
55 Prop.1997/98:10, sid 31.  
56 28 kap RB stadgar om tvångsmedel, 4 § nämner husrannsakan.  
57 Enligt lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkande i brottsutredningar.  
58 3 § lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkande i brottsutredningar. Beslagen skall ske i enlighet med 27 
kap 1 § RB och gälla föremål som kan anses ha betydelse för utredningen av brottet, alternativt förverkat på 
grund av brott.  
59 Reglerna om förundersökning återfinns i 23 kap RB. 
60 All ovanstående information om hur förfarandet går till hos Skatteverket kommer från Skatteverkets internma-
terial samt från Riksrevisionsverket, 1996. 
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samverkan av expertis i utredningen och en ökad samstämmighet i prioriteringen av de eko-

nomiska brotten.61 

 

Det är enbart mål som härrör sig från Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, 

Hallands län, Blekinge län och Gotlands län som är inom EBM:s verksamhetsområde. I övri-

ga Sverige utreds ekonomiska brott på traditionellt sätt, av polis och åklagare. Om EBM:s 

speciella kompetens och organisation bör tas i anspråk i det enskilda fallet, har dock EBM 

behörighet att handlägga även dessa mål.62   

 

2.7 Förundersökning av skattebrott  

Förundersökning av skattebrott bedrivs på samma sätt som förundersökning av andra brott, 

med undantaget att EBM ibland används som specialiserad åklagarmyndighet. Reglerna om 

förundersökning finns i RB. Så snart misstanke uppstår om att brott har begåtts skall en för-

undersökning inledas.63 Det vanligaste i brottutredningar är att poliser är undersökningsledare 

och att överlämnande sker till åklagare när misstanken nått upp till en viss grad. I brottsutred-

ningar som kräver specialistkunskaper är dock oftast åklagare undersökningsledare. Ekono-

miska brott anses vanligen kräva specialistkunskaper, varför åklagaren ofta får rollen som 

undersökningsledare direkt. Brottsmisstanken uppstår, som ovan konstaterats, ofta hos Skat-

teverket.64 Förundersökningen bör inledas så snart som möjligt, eftersom det är av stor vikt att 

både brottsanmälan och påbörjad förundersökning sker i nära anslutning till brottsmisstanken. 

Det finns annars risk för att bevismedel förstörs eller undanskaffas. Särskilt viktigt är detta om 

brottsmisstanken grundar sig på felaktig bokföring.65  

 

Ansvar och uppgifter fördelas mellan poliser och åklagare på så sätt att det är polisen som 

ansvarar för de konkreta utredningsåtgärderna, så som att samla in skriftligt material, hålla 

förhör och verksställa tvångsåtgärder som åklagaren beslutar om.66 Även SBE kan utföra des-

sa ärenden.67 Åklagaren, i sin roll som förundersökningsledare, styr brottsutredningen (det vill 

säga förundersökningen) och har ansvaret för att rättsreglerna efterlevs.68  

                                                
61 Ekobrottsmyndigheten ”Bekämpning av ekonomiska brott”, elektroniskt material.  
62 EBM:s uppgifter i enlighet med myndighetens instruktion, 1997:898. 
63 23 kap 1 § RB. 
64 Prop.1997/98:10, sid 26-27. 
65 Informationen är hämtad från Skatteverkets internmaterial om hur ett misstänkt skattebrott skall hanteras. 
66 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid 24 f. 
67 Om SBE, se avsnitt 1.1. 
68 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid 24 f. 
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Beviskravet för att inleda en förundersökning är ”antagligt”, det vill säga att det räcker att 

polisen eller åklagaren finner att finns ”anledning att anta” att ett brott har begåtts för att en 

förundersökning skall inledas.69 Det första som skall utredas är ”vem som skäligen kan miss-

tänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot den honom”.70 Så 

länge förundersökningen pågår är den eventuella gärningsmannen ”misstänkt”, när väl åtal 

har väckts är han ”åtalad”.71  

 

Under förundersökningen får förhör hållas med envar som kan tänkas kunna lämna upplys-

ningar som har betydelse för förundersökningen.72 Den misstänkte behöver inte avlägga ed 

under förhöret och det finns inga direkta sanktioner mot lögnaktigheter, men polis och åklaga-

re har rätt att fråga ut honom. Förhöret upplevs inte sällan som påfrestande för den misstänk-

te.73 Några oegentligheter får dock inte användas, eftersom det finns en portalparagraf om 

rättsvisa förhör i 23 kap 12 § RB.74  Om brottsmisstanken rör ett grovt brott, kan den miss-

tänkte bli anhållen och sedan häktad av rätten. Reglerna för häktning återfinns i 24 kap RB, 

det skall röra sig om en misstanke på sannolika skäl, och brottet skall ge fängelse i ett år eller 

därutöver.75 Strafftiden för normalgraden av skattebrott är fängelse i högst två år, varför det 

kan finnas skäl att häkta en person som på sannolika skäl är misstänkt för skattebrott.  

 

Under förundersökningen skall protokoll föras.76 Detta protokoll kan sedan ofta användas som 

bevismedel under en pågående rättegång. Den misstänkte måste godkänna innehållet i proto-

kollet. 

 

När förundersökningen är avslutad, skall åklagaren meddela huruvida åtal skall väckas eller 

ej.77 

 

                                                
69 23 kap 1 § RB. 
70 23 kap 2 § RB. 
71 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 29. 
72 23 kap 6 § RB. 
73 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 29-30. 
74 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 30. 
75 24 kap 1 § RB. 
76 23 kap 21 § RB. 
77 23 kap 20 § RB. 
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2.8 Förfarandet i allmän domstol 

Två olika typer av mål handläggs i allmän domstol, tvistemål och brottmål. Skattebrott hör till 

den senare kategorin eftersom det är en straffrättslig fråga.  

 

2.8.1 Inledande förfarande 

Åtal väcks genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där 

den misstänkte har sin hemvist. Den allmänna principen för när åtal skall väckas är ”då åkla-

garen på objektiva grunder kan motse den misstänktes sakfällande.”78 I doktrin anses att det 

som kallas ”tillräckliga skäl […] för åtal”79 föreligger när den åtalade gärningen leder till 

straffansvar och bevisningen därom är så stark att den kan läggas till grund för en fällande 

dom.80  Åklagaren måste alltså bedöma om den bevisning som frambringats är tillräckligt 

stark för att kunna leda till ett bifall av talan. Att avgöra bevisningens styrka är naturligtvis en 

vansklig fråga, eftersom det är svårt att veta om bevisningen håller innan rättegången har in-

letts. För åklagarens del blir det här en prekär fråga: om han inte åtalar när bevisningen är 

tillräckligt stark för att fälla den misstänkte, gör han sig skyldig till tjänsteförseelse. Om han 

åtalar utan tillräckligt stark bevisning gör han sig skyldig till obefogat åtal. Enligt Ekelöf skall 

det dock krävas en riktigt grov felbedömning från åklagarens sida för att det skall kunna vara 

fråga om ett obefogat åtal. Ekelöf bedömde att de sannolika skäl som krävs för ett åtal borde 

ha ungefär samma styrka som vad som krävs för häktning i enlighet med RB 24 kap.81 

 

Ekelöf resonerar vidare om vilken bevisning som skall krävas för att ett åtal skall väckas. Han 

konstaterar att det finns olika teorier, bland annat eftersom det är så stor skillnad mellan de 

berörda punkterna på bevisvärdesskalen (se avsnitt 4.8) och det därför är omstritt vilken norm 

som åklagaren bör tillämpa. Enligt Ekelöf anser vissa bedömare att åklagaren bör ha en fel-

marginal, medan Ekelöf snarare anser att åklagaren endast bör åtala om han finner det sanno-

likt att den misstänkte kan bli fälld på den föreliggande bevisningen. Detta, tycker Ekelöf, är 

ett mycket starkare krav än att det skall föreligga sannolika skäl, eftersom det är helt uteslutet 

att den misstänkte skulle kunna fällas på en bevisning som är precis tillräcklig för att besluta 

att häkta honom.82 

 

                                                
78 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 143 (hänvisar till motiven i förarbetena). 
79 23 kap 2 § BrB. 
80 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 143. 
81 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 148. 
82 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 148 f. 
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Om åklagaren beslutar för att väcka åtal, skall som sagt talan väckas genom stämning. Det gör åklagaren genom 
att ange grunden för åtalet, det vill säga den brottsliga gärningen.83 Grunden för åtalet skall underlätta för sva-
randen (den åtalade) att förbereda sitt svaromål (försvar). Dessutom måste rätten kunna förbereda sig inför hu-
vudförhandlingen. I detta skede får dessutom både rätten och den tilltalade del av förundersökningsprotokollet 
eftersom sekretessen nu hävs. (Förundersökningsprotokoll beskrevs ovan under avsnitt 2.7).  

 

I åklagarens gärningsmannabeskrivning måste det framgå vilka konkreta omständigheter i den 

åtalades handlande som motsvarar de objektiva rekvisiten i det straffstadgande som brotts-

misstanken avser. Stämningsansökan skall dessutom innehålla information om vilken bevis-

ning som finns i målet och åklagaren tänker förebringa under huvudförhandlingen. Åklagaren 

måste även åberopa ett bevistema för varje bevis.84  

 

Rätten skall sedan utfärda stämning utan dröjsmål.85 Om gärningsbeskrivningen inte är fullständig, skall doma-
ren uppmana åklagaren att komplettera densamma.86 Den åtalade skall sedan kallas till huvudförhandling. Hu-
vudförhandlingen skall i princip hållas inom en vecka från det att stämningsansökan inkommit till rätten87, men i 
större brottmål är detta ofta inte möjligt.88  
 
Rättegången skall fungera som en kontrollinstans. Det anses inte tillräckligt rättsäkert att en åklagare eller polis-
myndighet avgör skuldfrågan och rätten därefter enbart påföljdsfrågan. Istället skall rätten pröva så att åklagaren 
inte har misstagit sig. Detta skall ske på ett säkrare bevismaterial än det som åklagaren hade när han bedömde 
åtalsfrågan med hjälp av förundersökningsprotokollet.89 

 

2.8.2 Huvudförhandling 

Själva ”skådespelet”90 i domstolen är detsamma, oavsett om det är frågan om ett tvistemål eller ett brottmål. 
Endera part framställer sitt yrkande, åklagaren är den som inleder med gärningsmannabeskrivningen. Sedan 
utvecklar parterna sin talan genom sakframställan. Åklagarens roll är inte att redogöra för hur brottet har utretts, 
utan beskriva det händelseförlopp som åklagaren gör gällande har skett. Det vill säga, vad den åtalade har gjort 
och hur den brottsliga handlingen utgjort ett led av detta.91  
 

Efter sakframställning från båda parter följer bevisupptagningen. Här kan ett avsteg från muntlighetsprincipen92 
ske, eftersom ett skriftligt bevis kan anses upptaget vid huvudförhandlingen trots att det inte föredragits muntli-
gen. Sedan sker förhören, där den åtalade hörs före eventuella vittnen.93  

  

                                                
83 45 kap 4 § RB. 
84 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 161. 
85 45 kap 9 § RB. 
86 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 162. 
87 45 kap 14 § 2 st 1 pkt RB. 
88 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 162. 
89 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 164. 
90 Bolding, Två rättegångar - hur går det till i en svensk domstol?, 1997, jämför rättegångssalen med en skåde-
plats där parterna (åklagare, åtalad, försvarare domare m.fl.) har olika roller som de spelar. 
91 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 174-175. 
92 Huvudförhandlingen i en rättegång skall, som regel, vara muntlig. Processmaterialet skall alltså läggas fram i 
muntlig form vid förhandlingen, och målets avgörande får endast grundas på detta processmaterial. Lindell, 
2003, sid 65. 
93 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, 176-177. 
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Vid skattebrott finns det, av naturliga skäl, vanligen en omfattande bevisning. Det är då vik-

tigt att iaktta bevisomedelbarhetens princip och principen om det bästa bevismaterialet (se 

vidare under avsnitt 4.5). Åklagaren har visserligen prövat om bevisningen kan räcka till fäl-

lande dom i samband med att åtal väcktes, men nu skall även prövningen ske av rätten.94 

 

Efter upptagande av bevisning är det dags för parterna att plädera, eller, som det uttrycks i RB, ”anföra vad de 
till slutförande av sin talan akta nödigt”95. Pläderingen anses vara av större vikt vid brottmål än tvistemål, efter-
som rätten vid brottmål vanligen består av nämndemän. I pläderingarna berör både åklagare och försvarare 
skuld- och påföljdsfrågan. Dessa frågor skall granskas både ur saklig och ur rättslig synvinkel. Till exempel, om 
försvararen anser att gärningen inte är brottslig bör han naturligtvis motivera detta i sin argumentation.96 

 

2.8.3 Efter huvudförhandling 

När huvudförhandling är avslutad skall rätten hålla överläggning för att sedan meddela dom i målet. Stor prak-
tisk betydelse i den avkunnade domen har domskälen, eftersom det är i denna del som rätten motiverar sitt be-
slut. Minimikrav för domskälen anses vara att rätten anger vilka rättsfakta som ligger till grund för domslutet. 
Rätten bör även upplysa om dess bearbetning av bevismaterialet, och om de funnits utgöra tillräckliga bevis för 
de olika rättsfakta. Det är särskilt av vikt att det framgår i vilken utsträckning det är fråga om bevisvärdering. 
Om subjektiva rekvisit har varit en del av bedömningen, bör rätten motivera sitt ställningstagande.97  

 

Rätten bedömer påföljdsfrågan på grundval av vilket bevismaterial som är förebringat. Hu-

vudregeln vid en huvudförhandling är muntlighetsprincipen, men delar av bevismaterialet kan 

vara i skriftlig form. Det är ”principen om bästa bevismedel” som skall tillämpas, vilket inne-

bär att rätten kan bygga sitt utslag på utsagor som redovisats i skriftlig form. Även informa-

tion om den misstänktes person kan vara av vikt, eftersom det kan påverka bedömningen av 

om brottet är grovt eller milt, samt val av påföljd. Det finns särskilda stadganden om detta i 

lag om särskild personutredning i brottmål mm.98 Rätten skall inhämta ett yttrande enligt 

nämnda lag när det är av vikt för påföljdsfrågan.99 

 

Dom skall sedan meddelas. Domen innehåller komponenterna domslut och domskäl. Om endera part, åklagare 
eller åtalad, är missnöjd med domen, kan den överklagas. Det sker till hovrätten. För prövning i hovrätten krävs 
ofta inte något prövningstillstånd för brottmål.100 Högsta instans är sedan Högsta Domstolen, till vilken det krävs 
prövningstillstånd även för brottmål.101 
 

  

                                                
94 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 180. 
95 46 kap 10 § RB. 
96 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 185-186. 
97 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 233-239. 
98 SFS 1991:2041. 
99 Ekelöf, Edelstam, & Boman, 1998, sid 168-169. 
100 49 kap 13 § RB. 
101 54 kap 9 § RB. 
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3.  Förutsättningar för ansvar i mål om skatt 

 

3.1 Skattebrott, subjektiva rekvisit 

Den svenska straffrätten bygger på legalitetsprincipen, det vill säga ”inget straff utan lag”.102 

För att ett brott skall vara begånget och straffansvar skall kunna komma i fråga krävs därmed 

att samtliga rekvisit i strafflagen motsvaras av led i den brottsliga gärningen.103 Gärningsman-

nen skall dessutom ha haft en möjlighet att rätta sig efter lagen, det vill säga ha kunnat kon-

trollera sitt handlande.104 Denna prövning sker av allmän domstol (se ovan under avsnitt 2.8).  

 

Huvudregeln för straffansvar för brottsliga handlingar är att den handlande parten har insikt i 

sin handling. Om inte annat är föreskrivet i lag, skall det krävas uppsåt för att en gärning skall 

betecknas som brottslig.105 Straffrätten är uppbyggd av två byggstenar, objektiva och subjek-

tiva rekvisit. De objektiva rekvisiten är iakttagbara, vad har gjorts, av vem har det gjorts och 

vilka effekter fick handlingen? De subjektiva rekvisiten behandlar snarare gärningsmannens 

medvetenhet om vad han företagit. Vanligen brukar anses att de objektiva rekvisiten måste 

vara täckta av de subjektiva, enligt den så kallade täckningsprincipen.106 

 

Vad som är att anse som skattebrott finns beskrivet i SkBrL. Det finns tre typer av uppsåtligt 

skattebrott, skattebrott enligt normalgraden, skatteförseelse och grovt skattebrott. 107 Rekvisi-

ten är desamma för alla tre uppsåtliga skattebrott, men för det grova skattebrottet tillkommer 

några: storleken på beloppet, huruvida falska handledningar och vilseledande bokföring an-

vänts eller om brottet har skett i ett led i den organiserade brottsligheten. 

 

De rekvisit som skall vara uppfyllda för att ett skattebrott skall ha begåtts är att någon, på ett 

annat sätt än muntligen, uppsåtligen skall ha lämnat oriktig uppgift, alternativt underlåtit att 

lämna riktig uppgift, till myndighet och genom detta oriktiga lämnande, eller underlåtenheten 

att lämna, gett upphov till fara för att skatt skall undandras det allmänna eller felaktigt tillgo-

                                                
102 2 kap 10 § RF. 
103 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 15. 
104 Jareborg, 1993, sid 3. 
105 1 kap 2 § BrB. 
106 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 15-16. 
107 2 § för skattebrott, 3 § för skatteförseelse (ringa skattebrott) och 4 § för grovt skattebrott. Samtliga i SkBrL. 
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dogöras eller återbetalas till honom.108 Uppsatsens fokus ligger på uppsåtsrekvisitet, men för 

ökad förståelse inför analysen kommer även farerekvisitet att beröras.  

 

Straffmaximum för normalgraden av skattebrott är fängelse i två år. För det ringa brottet skatteförseelse är straf-
fet böter, och för grovt skattebrott är straffskalan fängelse mellan sex månader och sex år. 109 

 

3.2 Uppsåt vid skattebrott 

Uppsåt (dolus) är ett subjektivt rekvisit, vilket innebär att det ställs krav på gärningsmannens 

uppfattning av handlingen. Han skall ha varit medveten om sitt handlande och förstått vilken 

effekten blir och även beaktat omständigheterna i övrigt.110  I propositionen uttrycks det som 

att gärningsmannen skall ha utfört den brottsliga handlingen med ”vett och vilja”.111 Det finns 

olika typer av uppsåt: direkt uppsåt (dolus directus), indirekt uppsåt (dolus indirectus) och 

eventuellt uppsåt (dolus eventualis).112 Skillnaden återfinns i uppsåtet till effekten respektive 

uppsåtet till gärningsmomentet.113 Det direkta uppsåtet innebär att gärningsmannens syfte 

med handlingen var den brottsliga effekten. Ett indirekt uppsåt betyder att gärningsmannens 

egentliga syfte inte var att begå brott, men han insåg att om han slutförde handlingen kommer 

den brottsliga effekten att med nödvändighet uppstå. Vid eventuellt uppsåt hade inte gär-

ningsmannen för avsikt att framkalla en brottslig effekt, men han insåg att det kunde bli resul-

tatet och fullföljde ändå sitt handlande.114 Utmärkande för det eventuella uppsåtet är att dom-

stolen kan göra en hypotetisk bedömning avseende gärningsmannens handlande om han hade 

haft full visshet om konsekvenserna.115 I modern tillämpning av reglerna om eventuellt uppsåt 

brukar även talas om likgiltighetsuppsåt.116 Det innebär att uppsåtets nedre gräns bestäms med 

vägledning av gärningsmannens likgiltighet, när gärningsmannen förlikar sig med att en viss 

risk eller effekt kan inträffa.117 Ett likgiltighetsuppsåt ansågs till exempel föreligga vid mordet 

på utrikesminister Anna Lindh. Högsta domstolen dömde gärningsmannen till livstids fängel-

se, eftersom han varit likgiltig för vilken effekt som skulle inträffa till följd av knivhuggen.118 

 

                                                
108 2 § SkBrL. 
109 2 § för skattebrott, 3 § för skatteförseelse och 4 § för grovt skattebrott. Samtliga i SkBrL. 
110 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 16. 
111 Prop.1993/94:130, sid 21. 
112 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid 20. 
113 Prop.1993/94:130, sid 21. 
114 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid 20. 
115 Prop.1993/94:130, sid 21. 
116 Dahlqvist & Holmquist, Brotten i näringsverksamhet, 2004, sid 20. 
117 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 2005, sid 58-59. 
118 Wennberg, 2008, sid 32-33. 
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Om inget särskilt är stadgat i lagtexten leder samtliga uppsåtskategorier till straffansvar. Där-

emot, om lagtexten stadgar att det skall finnas ett syfte, en avsikt eller att gärningsmannen gör 

något för att åstadkomma något annat, då krävs det den starkaste formen av uppsåt (dolus 

directus). Annars är minimikravet för ett uppsåtligt brott det eventuella uppsåtet.119 

 

För att någon skall kunna dömas till ansvar för uppsåtligt skattebrott måste uppsåtet täcka det 

faktum att deklarationen är inlämnad behäftad med en oriktig uppgift. Det innebär att en per-

son som har missuppfattat skattelagstiftningen och i god tro deklarerat en felaktig uppgift, inte 

haft uppsåt i förhållande till den oriktiga uppgiften. Han kan då inte dömas för skattebrott 

eftersom täckningsprincipen inte uppfylls.120  

 

Fråga kan uppstå om villfarelse, i en vidare bemärkelse, kan anses ursäkta uppsåt. Så kan fak-

tiskt vara fallet. Ett exempel är tvegifte, när en make/maka är övertygad om att hans/hennes 

hustru/man är död och därmed ingår i ett nytt äktenskap. Vid dylika fall inträder inte ens an-

svar om den omgifte kan sägas ha varit grovt vårdslös, eftersom han svävar i en faktisk villfa-

relse. Så är dock inte fallet om gärningen är brottslig även vid oaktsamhet, eftersom villfarelse 

inte täcker ett culparekvisit.121  

 

Det finns ett flertal varianter av straffrättslig villfarelse; faktisk villfarelse, oegentlig villfarelse och egentlig 
villfarelse. Faktisk villfarelse är som i exemplet ovan, gärningsmannen har en felaktig uppfattning om ett faktiskt 
förhållande. Oegentlig villfarelse består i en missuppfattning, inte om den direkta lagregeln utan om en bakom-
liggande rättsnorm som har betydelse för tillämpningen av straffbudet. Egentlig villfarelse, däremot, är villfarel-
se om innehållet i en straffbestämmelse. En person som lider av egentlig villfarelse kan dömas till ansvar på 
samma sätt som någon som haft vanligt uppsåt, eftersom okunskap om en straffbestämmelse inte ursäktar en 
brottslig gärning.122  

 

Tidigare fanns det inte uttryckt i lag vad som skall vara verkan av straffrättsvillfarelse. I praxis ansågs villfarelse 
vid vissa undantagsfall godtagbart som ansvarsfrihetsgrund. I mitten av 1990-talet kom en proposition som ledde 
fram till en ändring av ansvarsfrihetsgrunder. Propositionen om ändring i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihets-
grunder m.m.)123 sammanfattade det rådande rättsläget. Av kriminalpolitiska skäl är det inte möjligt att kräva att 
gärningsmannen skall ha kännedom om att gärningen var brottslig, eftersom ett sådant krav skulle leda till en 
orimlig bevisbörda för åklagaren. Stora bevissvårigheter skulle uppstå, eftersom åklagaren skulle vara tvungen 
att bevisa att den misstänkte haft kännedom om specialstraffbestämmelser. Det innebär att det i princip inte är 
ansvarsbefriande att vara okunnig om en straffbestämmelse. Det finns dock undantag, eftersom domstolar tende-
rar att döma till mildare straff om gärningsmannen trodde att gärningen var tillåten alternativt inte straffbelagd. 
Straffrättsvillfarelse kan dock även leda till ansvarsfrihet. I propositionen konstateras, att det inom doktrinen har 

                                                
119 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 18. 
120 Wennberg, 2008, sid 35. 
121 Prop.1993/94:130, sid 51. 
122 Prop.1993/94:130, sid 51-52. 
123 Prop.1993/94:130. 
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utvecklats ett flertal så kallade ursäktsteorier och att svensk rätt har stannat vid en tämligen sträng variant. An-
svarsfrihet skall enbart inträda när inget klander kan riktas mot gärningsmannen i anledning av gärningen. Alla 
samhällsmedborgare är skyldiga att sätta sig in i de lagar och regler som gäller i samhället, straffrättsvillfarelse 
kan inte fria från ansvar om någon har negligerat denna skyldighet.124  

 

Enligt propositionen gick det att utläsa vissa riktlinjer för när domstolar tidigare har friat den åtalade på grund av 
straffvillfarelse: 

1. Författningen är felaktigt utformad, alternativt att gärningsmannen, trots en riktig publicering, inte haft 
möjlighet att få kännedom om innehållet i författningen.  

2. Straffbudet har varit synnerligen otydligt. 
3. En offentlig myndighet har, genom åtgärd, gett gärningsmannen anledning att tro att straffbestämmel-

sen haft en annan innebörd än vad som är korrekt.  
4. Gärningsmannen har fått felaktiga upplysningar från privat sakkunnig eller enskild person med auktori-

tativ ställning. 
Det bör observeras att ovan uppräknade situationer är ytterst ovanliga. Omständigheter i punkt 4 har endast beak-
tas som straffmildrande, inte ansvarsfriande.125  

 

Som ett resultat av propositionen infördes en bestämmelse i BrB om ansvarsfrihet för gärningar som någon be-
gått i straffrättsvillfarelse.126 Det finns även ett flertal övriga befrielsegrunder i 24 kap, men de kan vara svårap-
plicerade på skattebrott.127 

 

För skattebrott är det främst punkt 3 och 4 som kan bli aktuell. Den vanligaste befrielsegrun-

den är när gärningsmannen (den skattskyldige i detta fall) har försökt få reda på korrekt in-

formation från myndighet, men misslyckats och till följd av detta överträtt en straffbestäm-

melse. Lagstiftningen kan ofta vara komplicerad, inte minst vid taxeringsfrågor, och det är 

naturligt att enskilda personer vänder sig till myndigheter för att få svar på frågor. Ett felaktigt 

råd skall då inte kunna leda till ett den skattskyldige hålls till ansvar för skattebrott, utan an-

svarsbefrielse på grund av straffrättsvillfarelse skall inträda. Viss aktsamhet från den skatt-

skyldiges sida krävs dock, han skall till exempel ha vänt sig till rätt myndighet och ha lämnat 

ett riktigt och fullständigt underlag för myndigheten att bedöma.128 

 

Om den skattskyldige kommer med en invändning om straffrättsvillfarelse, är det, precis som 

vid övriga ansvarsinvändningar, åklagaren som bär bevisbördan att visa att någon villfarelse 

inte existerat. Ett blankt påstående om att villfarelse förelegat räcker dock inte för att bevis-

bördan skall landa på åklagaren, inte heller behöver åklagaren självmant beröra saken om inte 

den skattskyldige aktualiserar frågan. Den skattskyldige skall, om han vill åberopa straffrätts-

                                                
124 Prop.1993/94:130, sid 51-53. 
125 Prop.1993/94:130, sid 53-54. 
126 24 kap 9 § BrB. 
127 T.ex. kan 24 kap 3 § BrB om nödvärn vara svårt att hävda vid skattebrott, så också myteri (3 §) och samtycke 
(8 §). Därför har jag valt att fokusera på 9 §.  
128 Prop.1993/94:130, sid 59. 
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villfarelse, på ett trovärdigt och preciserat sätt redovisa för de kontakter som han haft med 

myndigheten.129  

 

En skattskyldig har även en lagstadgad rätt till ”ånger”. Frivillig rättelse från den skattskyldi-

ges sida innebär att han inte skall dömas till ansvar för skattebrott.130  

 

3.3 ”Uppsåt” avseende skattetillägg 

Den administrativa avgiften, skattetillägget, infördes den 1 januari 1972. Sanktionen var då en 

nyhet i Sverige, men det fanns liknande system i våra grannländer (exempelvis Finland och 

Norge). Den tidigare motsvarigheten hanterades inom (dåvarande) skattestrafflagen, vilket 

bland annat innebar att åklagarna inte hann lagföra alla anmälningar. Systemet med administ-

rativ avgift byggde på förslag från Skattestrafflagsutredningen, som presenterades i betänkan-

det Skattebrotten.131 I samband med införandet av den administrativa påföljdsavgiften refor-

merades reglerna om skattebrott och en ny lag infördes, skattebrottslagen. 

 

Det huvudsakliga syftet med att införa systemet med skattetillägg var för att garantera att 

skattskyldiga fullgör sina skyldigheter att lämna uppgifter på ett korrekt sätt.132  

 

I propositionen konstaterade regeringen att Europadomstolen bedömt att skattetillägg är för-

enligt med artikel 6 i Europakonventionen (se nedan under avsnitt 3.3.1). Av Europadomsto-

lens bedömning drog regeringen slutsatsen att det svenska skattesystemet inte behöver vara 

utformat med subjektiva rekvisit för att oskuldspresumtionen i artikel 6.2 skall vara uppfylld. 

Skattetillägg får dock inte presumeras alltför långt, det måste ske inom rimliga gränser och 

den skattskyldige måste alltid få en möjlighet att motbevisa presumtionen.133  

 

3.3.1 Europakonventionen om mänskliga rättigheter 

Vid ett flertal tillfällen har frågan väckts om det svenska systemet med skattetillägg bryter 

mot artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.134 Artikel 6 skall garantera den 

enskilde rätten till en rättssäker process och domstolsprövning, bland annat en opartisk pröv-

                                                
129 Prop.1993/94:130, sid 60. 
130 12 § SkBrL. 
131 SOU 1969:42. 
132 Prop.2002/03:106, sid 50. 
133 Prop.2002/03:106, sid 136-139. 
134 Se till exempel Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, där det den 23 juli 2002 
kom två domar mot Sverige, från Europadomstolen. 
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ning av rättsliga anspråk. Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 och erkände då ock-

så den individuella klagorätten. Genom lag om den Europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna135 inkorporerades Europakon-

ventionen i svensk rätt. Konventionen skall därmed gälla som lag i Sverige. 

 

Artikel 6 i Europakonventionen skall garantera enskilda en opartisk och säker rättsprocess. 

Den enskilde (skattskyldige, i detta fall) skall ha rätt till prövning i en oavhängig domstol, det 

skall alltid finnas möjlighet för den skattskyldige att få en domstolsprövning av tvistefrågan. 

Det kan finnas möjlighet att begränsa domstolsprövningen, men begränsningen får då inte 

vara så långtgående att den gröper ur det centrala skyddet enligt artikel 6. Processen i domstol 

skall dessutom vara offentlig och muntlig, vilket inte framgår uttryckligen av ordalydelsen i 

artikeln men genom praxis från Europadomstolen. Den skattskyldige skall även ha rätt till fair 

trail , parterna skall vara likställda i processen och ha samma processuella rättigheter inför 

domstolen. Den tilltalade skall alltså inte ha sämre möjligheter än åklagaren, däremot får den 

tilltalade ha en mer förmånlig ställning än åklagaren. Här återfinns också kravet på kontradik-

toriskt förfarande (se avsnitt 4.5). Den åtalade skall inte behöva bidra till utredningen eller 

bevisningen i målet, utan det är åklagaren som skall bevisa den åtalades skuld. 

 

Vad gäller skattetilläggens förenlighet med artikel 6 i Europakonventionen kom två domar 

den 23 juli 2002 (se fotnot 134). Båda domarna gällde beskattning av taxirörelse, och båda 

rörelserna var under hösten 1995 föremål för revision. Taxiföretaget Janosevic påfördes vid 

eftertaxeringen drygt en miljon i mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt, samt 

drygt 160 000 kronor i skattetillägg. Västberga Taxi påfördes skatt med drygt 197 000 kronor, 

och ett skattetillägg om 35 000 kronor. Båda bolagen överklagade eftertaxeringen och skatte-

tilläggen, samt ansökte om anstånd med betalningen. De skattskyldigas anståndsansökan av-

slogs dock, och båda bolagen försattes i konkurs.  

 

Europadomstolen konstaterade att skattetillägg, trots att det är klassificerat som administrativ 

sanktion och inte straff i Sverige, i vissa avseenden kan jämställas med straff. Även om sub-

jektiva rekvisit saknas i bestämmelsen, kan det vara en brottslig gärning så som avses i artikel 

6. Europadomstolen konstaterade nämligen att ett flertal stater har brottsliga gärningar som 

enbart består av objektiva rekvisit. Ändamålet med skattetillägg är att bestraffa förseelser och 

                                                
135 SFS 1992:1219. 
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få de skattskyldiga att uppfylla sina förpliktelser, vilket innebär att skattetilläggets syfte är att 

verka både avskräckande och bestraffande. Därmed omfattas skattetilläggen av artikel 6.136  

 

Oskuldspresumtionen, den enskildes rätt att bli betraktad som oskyldig till dess att skuldfrå-

gan har avgjorts, är grundläggande i Europakonventionen.137 Janosevic och Västberga Taxi 

gjorde gällande att Sverige brutit mot denna presumtion genom påförande av skattetillägg. 

Europadomstolen konstaterar att svenska förvaltningsdomstolar har rätt att bedöma processer 

både materiellt och formellt samt att det är Skatteverket som har bevisbördan för påförande av 

skattetillägg. Eftersom bevisbördan är Skatteverkets, finns det inga tecken på att förvaltnings-

domstolarna dömt de skattskyldiga på förhand eller att domstolarna skulle ha en förutbestämd 

uppfattning om sakförhållandena.138 

 

Vad gäller avsaknandet av subjektiva rekvisit i bestämmelserna om skattetillägg, gör Europa-

domstolen bedömningen att den skattskyldige enligt lagen presumeras att oursäktligt ha läm-

nat en felaktig uppgift. Dessutom presumeras i lagen att det inte är oskäligt att påföra honom 

skattetillägg. Det är sedan den skattskyldige som måste bevisa att presumtionen är felaktig. I 

tidigare rättsfall, Salabiaku mot Frankrike,139 slog Europadomstolen fast att en sådan presum-

tion är tillåten, inom rimliga gränser. Eftersom presumtionen dessutom innehåller ett flertal 

subjektiva befrielsegrunder uppfyller presumtionen kraven i artikel 6.2. Hänsyn skall även tas 

till att ett effektivt taxeringssystem är viktigt för en stats finanser.140  

 

3.3.2 Varför inte subjektiva rekvisit vid skattetillägg? 

Regeringen gjorde, i proposition om Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet141, 

bedömningen att ett införande av krav på oaktsamhet eller uppsåt vid påförande av skattetill-

lägg skulle leda till tillämpningssvårigheter för Skatteverket. EBM, en av remissinstanserna i 

propositionen, konstaterade att frågor om uppsåt och oaktsamhet är juridiskt komplicerade. 

Skatteverket har en begränsad mängd utredningsmaterial tillgängligt vid bedömandet av skat-

tetillägg, ofta begränsat till det yttrande som den skattskyldige inkommer med i samband med 

eftertaxeringen. Redan i det här skedet skulle då Skatteverket vara tvunget att göra en bedöm-

                                                
136 Prop.2002/03:106, sid 60-70. 
137 Grönbok om oskuldspresumtion, 2006. 
138 Prop.2002/03:106, sid 72-72. 
139 Dom den 7 oktober 1988, A 141-A. 
140 Prop.2002/03:106, sid 72-73. 
141 Prop.2002/03:106. 
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ning av subjektiva rekvisit, vilket skulle innebära en ökad risk för felaktiga beslut på grund av 

bristfälligt utredningsmaterial.142  

 

Regeringen konstaterade därmed att en förutsättning för förutsebarhet, likformighet och rätt-

visa är att uttag av skattetillägg baseras på enkla och schablonmässiga regler.143  

 

Vidare ansåg regeringen att risken för dubbelbestraffning skulle öka om subjektiva rekvisit 

infördes för skattetillägg. Det skulle innebära att rekvisiten för skattetillägg och skattebrott 

närmar sig varandra, med risk för att den skattskyldige därmed skulle kunna anses ha blivit 

bestraffad två gånger för samma brott. Det skulle strida mot dubbelbestraffningsförbudet i 

artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.144  

 

I propositionen bestämmer regeringen vad som skall anses som en ursäkt för felaktigheter i 

deklarationen. Det som särskilt skall beaktas är den skattskyldiges ålder, hälsa och andra lik-

nande förhållanden. Dylika omständigheter kan vara en ursäkt för felaktig deklaration eller på 

annat sätt vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter, men hänsyn skall också tas till om 

avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten. Den skattskyldige kan även delvis be-

frias från skattetillägg, och det kan då sättas ned till hälften eller en fjärdedel.145  

 

Regeringen konstaterade i propositionen att grundläggande för det administrativa påföljdssy-

stemet, förutom att det är förenligt med Europakonventionen (se avsnitt 3.3.1), är att det fram-

står som rättvist och rimligt. Det bör finnas nyanser i bedömningen om skattetillägg, eftersom 

systemet annars kan uppfattas som restriktivt och onyanserat. Vid beaktandet av ursäktlighets- 

och oskälighetskriteriet skall därför särskilt uppmärksammas vissa omständigheter som ut-

tryckligen anges i bestämmelsen (ålder, hälsa och andra liknande förhållanden). Det är, för 

lagstiftaren, omöjligt att förutse alla situationer när det kan anses oskäligt att påföra skattetill-

lägg, men de omständigheter som särskilt skall beaktas skall ses som tydliga exempel på si-

tuationer när det skall anses oskäligt att ta ut ett fullt belopp. Hänsyn skall till exempel tas till 

om den skattskyldige kan ha missförstått eller felbedömt skattereglerna. Det är alltså den 

skattskyldiges bedömning av reglerna som skall vara ursäktlig, och utgångspunkten skall då 

                                                
142 Prop.2002/03:106, sid 136-139. 
143 Prop.2002/03:106, sid 136-139. 
144 Prop.2002/03:106, sid 136-139. 
145 Prop.2002/03:106, sid 140-146. 
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vara vad en skattskyldig i allmänhet skall kunna förväntas förstå av bestämmelserna, inte en 

expert.146  

 

Trots att reglerna om skattetillägg är utformade utan att subjektiva rekvisit använts, är alltså 

inte syftet att ta ut en administrativ avgift om det finns en ursäktlig okunnighet eller missupp-

fattning om reglernas innehåll från den skattskyldiges sida. Det är också därför som det finns 

regler om befrielse från skattetillägg. Vid de tillfällen när det, i den skattskyldiges subjektiva 

situation, finns omständigheter som innebär att hänsyn bör tas till den skattskyldiges kun-

skapsbrist så skall det kunna ursäkta en oriktig uppgift. Regeringen ansåg också att befrielse-

grunderna ger det utrymme till hänsynstagande som krävs för att artikel 6 i Europakonventio-

nen skall följas, eftersom utrymmet för befrielse från skattetillägg till och med blir större ge-

nom ursäktskriterierna, än om det enbart skett en bedömning av uppsåt eller oaktsamhet.147  

 

3.4 Skatteverkets hantering av uppsåt vid anmälan till åklagarmyndighet 

Den anmälan som Skatteverket gör till Åklagarmyndigheten om ett misstänkt brott innehåller 

en hel del information.148 Förutom information om vem som är den misstänkte, brottstidpunkt 

och i vilken kommun som brottet begåtts, gör Skatteverket i sin anmälan en brottsbeskrivning. 

Denna skiljer sig på ett flertal punkter från åklagarens variant, gärningsmannabeskrivningen. 

Brottsbeskrivningen skall ge åklagaren ett tillräckligt underlag för att besluta om att inleda 

förundersökning. Naturligtvis är det, för att underlätta åklagarens arbete och öka antalet för-

undersökningar som inleds, av yttersta vikt att samtliga omständigheter som ligger till grund 

för brottmisstanken framgår av brottsbeskrivningen.149  

 

Skatteverket skriver att det, vid författande av brottsbeskrivningen, är lämpligt att utgå ifrån 

de objektiva rekvisiten för att redogöra för vad som faktiskt har hänt. Brottsbeskrivningen 

skall alltså förklara vilken oriktighet som har inlämnats till Skatteverket och på vilket sätt 

uppgiften har lämnats. Dessutom skall brottsbeskrivningen förklara hur Skatteverket har fått 

kännedom om den oriktiga uppgiften och på vilket sätt fara för skatteundandragande har före-

legat. Det måste då framgå att felaktigheten inte hade gått att upptäcka vid normala, rutinmäs-

siga kontroller (se avsnitt 3.4). Det är även en fördel om det av brottsbeskrivningen framgår 
                                                
146 Prop.2002/03:106, sid 140-146. 
147 Prop.2002/03:106, sid 136-139. 
148 Samtlig information i avsnittet, om hur en anmälan går till, kommer från Skatteverkets internmaterial.  
149 Se till exempel Prop.1997/98:10, sid 35 som beskriver att nästan alla undersökning om misstänkt skattebrott 
inleds efter anmälan från Skatteverket. Det krävs då ett bra utredningsmaterial, eftersom Skatteverket står för 
huvuddelen av grundmaterialet, Prop.1997/98:10, sid 34. 
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storleken på den underhållna skatten, huruvida skattetillägg har påförts, vilken utredningsform 

som har använts (skrivbordskontroll eller revision) och om bokföringsskyldighet har åsido-

satts. Även handlingar som kan utgöra underlag för den fortsatta utredningen skall skickas 

vidare till åklagarmyndigheten, eftersom dessa kan utgöra bevis i brottmålet. Det kan då till 

exempel röra sig om deklarationer, beskattningsbeslut och domar, korrespondens, kvitton och 

fakturor.  

 

Som framgår av det ovanstående skickar Skatteverket alltså inte, i normalfallet, vidare någon 

information som skulle kunna ge åklagaren vägledning om huruvida det subjektiva rekvisitet 

uppsåt uppfylls.  

 

3.5 Farerekvisitet 

Genom SFS 1996:658 konstruerades det uppsåtliga skattebrottet om till ett farebrott. Omkon-

strueringen innebar en förändring i brottsrubricering, det uppsåtliga skattebrottet benämndes 

tidigare som skattebedrägeri och, vid en ännu tidigare tidpunkt, för falskdeklaration, men även 

en förändring i resultatet av brottet.  Tidigare var skattebrottet ett effektbrott, det krävdes att 

en faktisk feldebitering av skatt hade skett. Att det nu istället är ett farebrott innebär att det 

objektiva rekvisitet uppfylls om det finns risk för att skatteundandragande kan komma att ske. 

Det krävs inte att en faktisk debitering av felaktig skatteuppgift, det är tillräckligt att fara upp-

stått.150 Risken skall bestå av en konkret fara, det vill säga en beaktansvärd risk för skatteun-

dandragande skall ha uppstått. Det är alltså inte straffbart att lämna en uppgift som Skattever-

ket borde upptäcka vid en normal granskning, med beaktande av de ramar för kontroll som 

finns inbyggt i systemet. Straffriheten sträcker sig inte så långt att den gäller fel som inte skul-

le upptäckas vid normala, rutinmässiga, kontroller.151 Farerekvisitet är ett objektivt rekvisit, 

och bedömningen påverkas inte av vad den skattskyldige trodde, hoppades eller insåg.152 

 

Det är viktigt att skilja mellan farebrott och effektbrott. Ett effektbrott blir fullbordat när ef-

fekten skatteundandragande uppstår. Ett farebrott blir fullbordat så snart det finns en fara för 

att så kommer att ske. Det krävs alltså inget faktiskt undandragande. Omkonstruktionen sked-

de bland annat för att de allmänna domstolarna inte skall behöva vänta in processen i förvalt-

ningsdomstol (se ovan avsnitt 2.4). Detta var tidigare en nödvändighet, eftersom taxeringmå-

                                                
150 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 111. 
151 Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna, 2003, sid 45 och Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i 
affärslivet, 2005, sid 115. 
152 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 115. 
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let kunde innehålla komplicerade och svårbedömda skattefrågor, och det kunde då vara svårt 

för allmän domstol att veta huruvida en viss effekt inträffat eller ej.153 

 

Ett underlåtande att lämna uppgift kan inte leda till fara för skatteundandragande, så länge det 

inte finns några skattepliktiga inkomster. Om det finns skattepliktiga inkomster kan både un-

derlåtelse att lämna uppgifter och felaktigt lämnade uppgifter leda till att farerekvisitet upp-

fylls. En farebedömning görs alltid i efterhand och baseras på de omständigheter som förelåg 

vid tidpunkten för gärningen. Fara skall inte anses föreligga, när felaktigheten är av sådant 

slag att den borde ha avslöjas om en normal granskning företagits enligt föreskrivna rutiner.154  

 

 

 

  

                                                
153 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 111. 
154 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 115. 
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4. Bevisning 

 

4.1 Allmänt om bevisning  

Reglerna i strafflagstiftningen tillämpas med hjälp av reglerna i processrätten. Den brottsliga 

gärningen måste bevisas, och domstolen är bunden av vad åklagaren har påstått i gärnings-

mannabeskrivningen. Eftersom det endast är gärningen i gärningsmannabeskrivningen som 

domstolen kan döma över, krävs det av åklagaren att bevisa att samtliga rekvisit som måste 

uppfyllas för straffansvar verkligen uppfylls.155 För skattebrott finns ett flertal objektiva rek-

visit, det skall ha skett ett lämnande av uppgifter på ett annat sätt än muntligen, vilket lett till 

fara för felaktigt debiterad skatt. Det subjektiva rekvisitet som måste vara uppfyllt är upp-

såt.156 

 

I kapitel 3 beskrev jag rekvisitet uppsåt. Detta kapitel kommer att behandla reglerna om be-

visning. Frågeställningen i uppsatsen är hur det skall vara möjligt för åklagaren att bevisa 

uppsåt vid skattebrott, och för att kunna besvara den frågan måste reglerna om bevisbörda, 

bevisvärdering, beviskrav och bevisföring i allmänhet gås igenom. Ytterligare frågeställning i 

uppsatsen är om beviskravet för skattebrott är för högt satt och därför behandlar det sista av-

snittet i kapitlet bevisning i just skattemål.  

 

Det är bevisningen i målet som avgör huruvida den åtalade kan dömas för ansvar eller ej. Be-

visningen måste vara av erforderlig styrka för att åtalet skall kunna bifallas. Bevisningen fö-

rebringas under huvudförhandlingen (se avsnitt 2.8.2), och det är då rätten har möjlighet att 

bereda sig en uppfattning om vad som framkommit i målet. Detta berör parterna mer noggrant 

under pläderingen, vilket också är tidpunkten när försvar och åklagare försöker övertala rätten 

om vilka slutsatser som skall dras av bevisningens existens. I överläggningen bestämmer rät-

ten sin ståndpunkt till frågorna, vilka sedan redovisas i domen.157  

 

4.2 Bevislärans källor 

Generalklausulen om bevisning återfinns i RB. Den stadgar att ”rätten skall efter samvets-

grann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”.158 Processlagsbered-

                                                
155 Leijonhufvud & Wennberg, Brott & straff i affärslivet, 2005, sid 15. 
156 2 § SkBrL. 
157 Ekelöf & Boman, 1992, sid 11-12. 
158 35 kap 1 § 1 st RB. 
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ningen innehåller motiv för bevisläran. Däri konstateras bland annat att det skall finnas en 

rationalitet i bevisningen och att delarna skall komma före helheten.159 Det finns dessutom ett 

flertal prejudikat från HD om bevisläran.  

 

Bevisläran (och särskilt beviskravet) är flitigt diskuterad i doktrin. De tre största teorierna för 

bevisläran är frekvensteori (en sannolikhetskalkyl för temat), beslutsteori (risken för felaktiga 

beslut) och hermeneutisk teori (falsifiering, observation, av alternativa hypoteser). Vilket be-

viskrav som finns i processen styr valet av metod.160  

 

4.3 Processuella begrepp 

En rättsregel, det vill säga regeln i den paragraf som åberopas, innehåller en premissdel (ett 

rättsfaktum) och en slutsatsdel (en rättsföljd).161 Den aktuella rättsregeln för denna uppsats är 

2 § SkBrL.  

 

Rättsfaktumet är en omständighet som har en direkt relevans för rättsföljdens inträde, om inte 

rättsfaktumet existerar kan inte rättsföljden inträffa. Rättsfaktumet är alltså de aktuella rekvi-

siten. Rättsfaktumet delas in i två delar, det abstrakta rättsfaktumet och det konkreta rättsfak-

tumet. Det abstrakta rättsfaktumet är premissdelen i rättsregeln på den normativa nivån, själva 

rättsregeln. Det konkreta rättsfaktumet är ett påstående om det faktiska förhållandet, som 

åklagaren påstår faller in under rättsregelns premissdel. Det är då frågan om något faktiskt 

som har skett, rättsfaktumet är konkretiserat.  

 

Den slutsats som kan dras av rättsfaktumen är rättsföljden. Det vill säga, den rättsliga konse-

kvensen som åtalet får, ett bifall eller ett ogillande.  

 

Bevisfaktum är omständigheter som har indirekt relevans för rättföljdens inträde. Det är inte 

möjligt att bevisa existensen av ett påstått rättsfaktum utan ett bevisfaktum som styrker det.  

Bevistemat är den omständighet som beviset skall bevisa. Bevistemat kan antingen vara ett 

bevisfaktum eller ett konkret rättsfakta och beviset kan till exempel vara en skriftlig handling 

(ett bevismedel). Det slutliga bevismedlet är alltid ett konkret rättsfaktum enligt ett kedje-

mönster. Bevistemat måste gå att härleda till processen, annars är det inte relevant.  

                                                
159 SOU 1938:44 II, sid 377 ff. 
160 Diesen, Föreläsningsmaterial till processrätten, 2009. 
161 Fakta om processuella begrepp går bland annat att finna i Heuman, 2009, sid 46 ff. 
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I en process har alltid endera part bevisbördan. Med uttrycket ”bevisbörda” betecknas att viss 

part som står risken för att en åberopad omständighet (vilket alltid är ett konkret rättsfaktum) 

inte uppnår viss styrka. Beviskravet är en del av bevisbördan och belyser vilken styrka som 

bevisningen måste uppnå för att bevisbördan skall anses fullgjord (se vidare under avsnitt 4.7, 

4.8 och 4.9).  

 

Lindell skriver att det skall finnas ett orsakssamband mellan bevis och tema. Ett visst faktum 

skall vara belägg för att händelsen har inträffat.162 Det kan även uttryckas så som Ekelöf gör: 

”[…] att man från existensen av ett eller flera fakta […] drar en slutsats rörande sannolikheten 

för existensen av ett annat faktum […]. Den förra omständigheten – […] bevisfaktum – sägs 

då ha ett bevisvärde för den senare, som här kommer att betecknas som bevistemat. Det slutli-

ga bevistemat i ett mål är alltid ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum sägs vara relevant, om det har 

ett bevisvärde för eller mot bevistemats existens.”163 

 

4.4 Bevismedel och dess funktion 

Syftet med bevismedel är att möjliggöra för parterna att göra rätten medveten om relevanta 

bevisfakta, erfarenhetssatser och rättsfakta i målet.164  

 

I den svenska processrätten finns fem skilda bevismedel som är möjliga för parterna att an-

vända sig av. Bevismedlen kan indelas i personella och reella.165 De personella är vittnen 

(enligt definitionen ”var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne”)166 och förhör 

med part (”vid förhör i bevissyfte med part eller med målsägande…”167). De reella är skriftli-

ga bevis (”skriftlig handling, som åberopas till bevis, bör företas i huvudskrift.”168) och syn 

(”för skärskådan av fastighet eller av föremål, som ej lämpligen kan flyttas till rätten, eller av 

plats där viss händelse må timat, må rätten hålla syn på stället.”169).  

 

                                                
162 Lindell, 2003, sid 460. 
163 Ekelöf & Boman, 1992, sid 13. 
164 Lindell, 2003, sid 52 och 415 och Ekelöf & Boman, 1992, sid 131. Erfarenhetssatser är grundade på livserfa-
renhet, vilken domaren använder sig av vid bevisvärderingen. När livserfarenheten inte är tillräcklig skall en 
sakkunnig kallas in.  
165 Kap 36-37 RB för personella och kap 38-39 RB för reella. Uppdelning av Ekelöf & Boman, 1992, sid 17. 
166 36 kap 1 § RB. 
167 37 kap 1 § RB. 
168 38 kap 1 § RB. 
169 39 kap 1 § RB. 
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Ett ytterligare möjligt bevismedel är sakkunnig, en person som rätten kan inhämta bedömning 

ifrån för att kunna bedöma en fråga som kräver fackkunskap.170 Även parterna kan åberopa 

sakkunniga.171 

 

Bevismedel har i huvudsak tre funktioner. Medlet kan förmedla iakttagelser, så kallad varse-

blivning, till rätten. Medlet kan dessutom förmedla innebörden i varseblivningen, det vill säga 

tankeinnehållet. Parterna vill dessutom, med hjälp av bevismedlet, förmedla och beskriva de 

erfarenhetssatser som, i deras tycke, rätten bör tillämpa i målet.172 

 

4.5 Principer vid bevisföring 

I Sverige råder fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns några direkta, lagstadgade, 

bevisförbud. Motsatsen till fri bevisprövning är en legal bevisteori, en bevisteori som var van-

lig under medeltiden och större delen av den nyare tiden.  

I Sverige fanns den legala bevisteorin genom stadganden i den gamla rättegångsbalken från 
1734.173 Bevisteorin framkom till exempel genom bestämmelsen att ett vittne skulle räknas som ett halvt bevis, 
och alltså inte tillräckligt för en fällande dom. För att få ett fullt bevis krävdes istället två vittnen. Om deras be-
rättelser var överensstämmande ansågs saken som bevisad. Den legala bevisteorin ansågs främja rättsäkerheten 
genom att förhindra godtycke vid bevisprövningen, men ledde istället till omfattande vittnesjäv.174 Numera anses 
den legala bevisteorin strida mot allt sund förnuft.175  
 
I samband med den franska revolutionen i slutet av 1700-talet infördes den fria bevisprövningen. Den fria bevis-
prövningen ansågs först alltför fri, eftersom processen då blev beroende av domarnas oväld och omdöme. De 
legala bevisreglerna gjorde det enkelt att kontrollera rättens bevisvärdering, men allteftersom ansågs schematise-
ringen alltför grov, och införandet av fri bevisteori var första steget mot en koncentrerad och muntlig huvudför-
handling.176  

 

Principen om fri bevisprövning är en av de viktigaste bevisföringsprinciperna i Sverige. Det 

innebär att det, inom ramen för ”fair trial”, inte finns någon begränsning med avseende på de 

bevismedel som får användas. Domaren bedömer sedan fritt bevisvärdet på den förebringade 

bevisningen.177 Det finns dock några krav för åklagaren att beakta. Bevisningen måste vara 

neutral, objektiv och, framförallt, rationell. Rätten har alltid möjlighet att avvisa bevisning 

som inte har något värde i processen.178 Att bevisningen uppfyller dessa krav säkerställs ge-

                                                
170 40 kap 1 § RB. 
171 40 kap 19 § RB. 
172 Edelstam, 2009.  
173 Ekelöf & Boman, 1992, sid 20. 
174 Lindell, 2003, sid 35. 
175 Ekelöf & Boman, 1992, sid 20. 
176 Ekelöf & Boman, 1992, sid 21. 
177 Ekelöf & Boman, 1992, sid 20. 
178 35 kap 7 § RB. 
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nom icke-formell metod, det vill säga vetenskapligt angreppssätt, och genom motivering. Det-

ta ger, sammantaget, en avvägning mellan rättsäkerhet och effektivitet.179  

 

Under historiens gång har det funnits skilda tankar och åsikter om vilken bevisning som får 

föras inför rätta. Till den legala bevisteorin hörde att viss bevisning överhuvudtaget inte fick 

ingå i processen (till exempel vittnen som var släkt med endera part eller hade ekonomiskt 

intresse i saken, eftersom dessa betraktades som jäviga).180 I dag råder principen om det bästa 

bevismaterialet. Det innebär att den bevisning som skall användas, är den som ger den säkras-

te bevisningen. RB innehåller inte några stadganden om detta, men enligt Ekelöf så innebär 

principen att ”om en och samma kunskapskälla utan svårighet kan utnyttjas på flera olika sätt, 

så skall det bevismedel användas, som medför den säkraste bevisningen.”181 Om det förelig-

ger en beviskedja, skall det bevismedel användas som ger kortast möjliga kedja. Bevisningen 

blir också säkrare ju färre led beviskedjan innehåller. Det innebär till exempel, att om A be-

vittnat ett skattebrott och berättat om detta för B, skall A höras i rätten och inte B. Detta gäller 

dock inte fullt ut, eftersom det kan vara möjligt att använda ett sämre bevismedel (B i exemp-

let ovan) om inte A är möjligt att förebringa.182 Principen om bästa bevismaterial åsidosätts 

även delvis av stadgandet i RB, vilket säger att vittnesintyg och förundersökningsprotokoll 

kan användas som bevismedel i processen.183 

 

En tredje viktig princip är omedelbarhetsprincipen. Det är en princip som egentligen inte en-

bart rör bevismedel, utan snarare hela processen. Omedelbarhetsprincipen innebär att, om 

rätten hållit huvudförhandling, får domen enbart grundas på det som förekommit vid förhand-

lingen.184 För bevismedlen får detta effekten att bevismaterialet måste koncentreras till huvud-

förhandlingen. Koncentrationen av bevismaterialet ger goda förutsättningar för bevisvärde-

ring, eftersom hela materialet finns tillgängligt vid samma tillfälle. Rätten får därmed en 

mycket större möjlighet till överblick, vilket spelar en stor roll vid bevisvärderingen.  

 

Det finns dock vissa aspekter som inte omfattas av omedelbarhetsprincipen. Rätten får stund-

tals utnyttja material som den fått vetskap om utanför huvudförhandlingen. Det innebär inte 

att rätten får bygga bevisvärderingen på sitt privata vetande. Om en domare som privatperson 

                                                
179 Diesen, Föreläsningsmaterial till processrätten, 2009. 
180 Ekelöf & Boman, 1992, sid 20. 
181 Ekelöf & Boman, 1992, sid 27. 
182 Ekelöf & Boman, 1992, sid 26-31. 
183 35 kap 14 § RB. 
184 30 kap 2 § RB och, för tvistemål, 17 kap 2 § RB. 
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iakttar något som är intressant i ett mål, bör han snarare förordna rätten att företa syn185 på 

det, till exempel, tvistiga husbygget.186 Det rätten däremot får bygga bevisvärderingen på, 

trots att det inte är processmaterial, är notoriska fakta, svenska rättssatser och allmänna erfa-

renhetssatser.187   

 

En fjärde princip, med tydliga associationer till omedelbarhetsprincipen, är bevisomedelbar-

hetsprincipen.188 Principen innebär att bevisen skall förebringas direkt vid huvudförhandling-

en. Detta skall ske i dess omedelbara form, vilket innebär att ett vittne skall höras direkt istäl-

let för att en uppläsning ur förhörsprotokollet äger rum. Det är här skillnaden mot omedelbar-

hetsprincipen infinner sig, omedelbarhetsprincipen uppfylls så länge materialet framkommer i 

processen, medan bevisomedelbarhetsprincipen tar sikte på bevisningens form. Det måste 

även göras en åtskillnad mot principen om bästa bevismaterialet. Bevisomedelbarheten tar 

enbart sikte på slutet av beviskedjan, det vill säga den del som rätten får se, medan principen 

om bästa bevismaterial handlar om hela beviskedjan.189  

 

Den femte, och kanske allra viktigaste, principen är kontradiktionsprincipen. Den har ett 

grundläggande rättssäkerhetssyfte och skall skapa förutsättningar för en materiellt riktig dom. 

Kontradiktionsprincipen innebär bland annat att motparten, i något skeende av rättegången, 

skall beredas möjlighet att pröva bevisvärdet av den bevisning som lagts fram av motparten. 

Ingen får dömas ohörd. Om åklagaren åberopar viss bevisning, skall alltid försvaret ha möj-

lighet att åberopa motbevisning.190 Det innebär till exempel att det blir problematiskt med 

anonyma vittnen.191 Försvararen måste ha en reell möjlighet att motbevisa det åklagaren hän-

visar, vilket är svårt vid till exempel inspelade förhör. Kontradiktionsprincipen kommer inte 

till uttryck i RB, men däremot i artikel 6 i Europakonventionen (se mer i avsnitt 3.3.1). 

Kontradiktion betyder ”att motsäga”.192  

 

                                                
185 39 kap RB. 
186 Ekelöf & Boman, 1992, sid 21-23. 
187 35 kap 2 § 1 och 2 st RB samt 40 kap RB.  
188 Principen framgår av 35 kap 8 och 14 §§ RB. 
189 Ekelöf & Boman, 1992, sid 28-29. 
190 Heuman, 2009, sid 20. 
191 Lindell, 2003, sid 268 samt Edelstam, 2009. Jämför t ex domar från Europadomstolen om anonyma vittnen. 
Europadomstolens slutsats var att anonyma vittnen bör vara tillåtet när dessa ej är avgörande bevisning (se Do-
orson mot Nederländerna och Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna). 
192 Heuman, 2009, sid 20. 
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4.6 Principer vid bevisprövning 

Domaren har ett antal grundsatser att rätta sig efter vid bevisprövningen. Domaren skall upp-

fylla objektivitetskravet, det vill säga att hans övertygelse måste stödjas på skäl som skulle 

kunna godtas även av andra förståndiga personer. Redovisningskravet följer objektivitetskra-

vet, och är av särskild vikt vid en överklagan. Om andra skall kunna följa domarens logiska 

resonemang, bör han naturligtvis redovisa för detta i domen. Analyskravet innebär att doma-

ren inte får grunda avgörandet på totalintrycket av det föreliggande materialet; han måste 

komma fram till slutsatsen genom tänkande och resonerande i ett eller flera mellanled (en så 

kallad diskursiv analys). Dessutom finns materialbegräsningskravet för bevisprövningen, det 

vill säga att domaren vid bevisprövningen i princip endast får beakta sådant material som 

framlagts i målet (förutom erfarenhetssatser och notoriska fakta som får beaktas ex officio, se 

ovan under avsnitt 4.4).193  

 

4.7 Bevisbörda 

De materiella reglerna innehåller sällan några anvisningar om bevisbörda eller beviskrav (om 

beviskrav, se avsnitt 4.8). Lindell påpekar att det finns olika uppfattningar om bevisbördans 

omfattning och att exempelvis Olivecrona ansåg att det avgörande för bevisbördans placering 

torde vara ”ändamålet med den ifrågavarande materiella regeln”.194 Ekelöf instämmer inte i 

Olivecronas påstående, utan anser att det behövs bevisbördesregler även inom straffproces-

sen.195 I viss mån är bevisbördan fördelad, särskilt inom tvistemål, eftersom vardera part bär 

bevisbördan för sina rättsfakta. I brottmål anses dock åklagaren ha bevisbördan för samtliga 

relevanta omständigheter, som kan innebära tvivel för den tilltalade.196  

 

Processlagsberedningen gjorde bedömningen att det är uteslutet att reglera bevisbördans för-

delning. En process som bygger på fri bevisprövning har inte något behov av bevisbördesreg-

ler, och dessutom faller det sig naturligt att det i regel ankommer på åklagaren att bevisa samt-

liga de omständigheter som krävs för att den tilltalade skall kunna fällas till ansvar.197 

 

                                                
193 Lindell, 2003, sid 459-460. 
194 Lindell, 2003, sid 424, citerat från Olivecronas ”Bevisskyldighet och den materiella rätten” från 1930, sid 
130. 
195 Ekelöf & Boman, 1992, sid 113 och Olivecronas ”Rätt och dom”, 1966, sid 203. 
196 Ekelöf & Boman, 1992, sid 113. 
197 SOU 1938:44 II, sid 379. 
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Att bevisbördan vilar på åklagaren anses motverka oriktiga brottmålsdomar, vilka betraktas 

som en större olycka än att en gärningsman slipper undan ostraffat. Bevisbördan måste place-

ras så att den skapar trygghet för medborgarna. Tyvärr leder fördelningen av bevisbördan i 

straffprocessen till att straffsanktionens avskräckande effekt minskar. Som kompensation har 

åklagaren tillgång till diverse tvångsåtgärder, men ändock kvarstår faktumet att brottslingar 

ofta slipper undan straff genom att förneka gärningen. Resultatet av att hela bevisbördan åvi-

lar åklagaren är att om åklagaren inte kan bevisa gärningen, kan inte någon dömas för brot-

tet.198  

 

Trots det ovan sagda kan ändå viss bevisbörda åvila den åtalade. Om den tilltalade invänder 

ett visst faktum, som åklagaren påstår ligger till grund för den brottsliga gärningen, bör den 

åtalade förebringa tillräcklig bevisning för att visa att hans påstående är riktigt. Underlåter han 

att göra detta, kan underlåtenheten få ett bevisvärde. Om rätten kommer till slutsatsen att det 

är troligt att den tilltalade ljuger, men att det inte är uppenbart, ställs rätten inför en fråga om 

hur stark bevisningen skall vara för att rättssäkerheten skall upprätthållas i brottmål. 199   

 

4.8 Beviskrav 

När väl bevisningen presenteras inför rätten, måste det avgöras hur mycket bevisning som 

skall krävas för en fällande dom. Detta kallas beviskrav.200 Beviskravet kan variera beroende 

av vilken typ av brott det är frågan om och kan även skifta i fråga om subjektiva eller objekti-

va rekvisit.201 Bolding frågar sig också om det i brottmål skall krävas lika stark bevisning för 

det subjektiva rekvisitet som för det objektiva.202 Grundläggande för beviskravet är risken, 

hur stor fara finns det för ett felaktigt domslut? Detta är ett problem som uppkommit i och 

med den fria bevisprövningen, med den legala bevisteorin var det enklare eftersom två vittnen 

alltid utgjorde ett fullt bevis.203 I brottmål får det inte finnas någon osäkerhet, principen är 

hellre fria än fälla, och därför måste även den subjektiva sidan bevisas. Ett erkännande skall 

inte anses som tillräcklig bevisning, särskilt eftersom en brottmålsrättegång ofta är av oerhörd 

vikt för den åtalade. Det finns dessutom vissa brott som anses mer ”skamliga” än andra (till 

exempel då någon är åtalad för att ha blottat sig) och som en följd av detta anser Bolding att 

                                                
198 Ekelöf & Boman, 1992, sid 113-115. 
199 Ekelöf & Boman, 1992, sid 116. 
200 Lindell, 2003, sid 500. 
201 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 97. 
202 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 111. 
203 Lindell, 2003, sid 505. 
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det kan finnas anledning att även ställa högre krav på bevisningen vid grövre/skamligare 

brott.204  

 

Det bör dock noteras att ordet risk är ett ord som per definition är förknippat med osäker-

het.205 Att nå fullständig klarhet angående vad som inträffat under pågående brott är i princip 

omöjligt, och därför har också ett bevisschema utarbetats i doktrin. 

 

När den föreliggande bevisningen har uppnått den bevisstyrka som krävs för att rättsfaktumet 

skall anses ”bevisat”, kallas det för bevisvärdespunkten. Bevisvärdespunkten är den lägsta 

nödvändiga bevisstyrkan, varför den går att direkt pricka in på bevisskalan.206 För att definiera 

bevisning behövs lämpliga termer, till exempel Ekelöf gör analogin till att säga om vatten är 

kallt, ljumt, varmt eller hett.207  Enligt Ekelöf förekommer ett flertal beteckningar för att ange 

beviskravet i lagtext, det vill säga hur stark bevisningen behöver vara för att kunna läggas till 

grund för dom i målet. Ekelöf har skapat ett ”bevisschema” som ser ut så som följer nedan: 

 

0                 1 

 
     Antagligt                  Sannolikt            Styrkt/visat                Uppenbart                Säkert 
 

Dessa beteckningar är, enligt Ekelöf, de vanligaste förekommande i lagtext. Avståndet på 

skalan symboliserar skillnaden i bevisstyrka.208  

 

Lindell konstaterar att ett problem alltid är att det finns brist på kunskap om verkligheten. Det 

går inte att empiriskt konstatera ett värde, eftersom det enbart kan röra sig om konstruerade 

siffror. Lindell försöker ändå ge de olika beviskraven olika värden, för att på ett enkelt och 

lättfattligt sätt kunna visa vilka verkningar olika beviskrav får. Enligt Lindell har då antagligt 

ett bevisvärde på 61-70, sannolikt innebär ett bevisvärde på 71-80, styrkt/visat innebär att be-

visningen når upp till styrkan av 81-95, medan uppenbart är 96 och uppåt.209 För att något 

skall vara säkert krävs 100 i bevisvärde, något som enbart inträffar i utopin. 

 

                                                
204 Bolding, Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen, 1989, sid 113. 
205 Lindell, 2003, sid 505. 
206 Ekelöf & Boman, 1992, sid 57-58. 
207 Ekelöf & Boman, 1992, sid 139-140. 
208 Ekelöf & Boman, 1992, sid 140. 
209 Lindell, 2003, sid 465. 
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Lindell har ytterligare två steg i sin skala. Det är då övervikt, vilket innebär över 50 i bevis-

värde och skäligen misstänkt som är mellan 51 och 60.210 

 

Ekelöf resonerar om vilket krav som bör ställas på bevisningens styrka i brottmål. Han kon-

staterar att det vid till exempel förundersökningar finns klara regler om bevisningens styrka, 

och även för civilprocessuella säkerhetsåtgärder (exempelvis kvarstad). Däremot, vad gäller 

domstolsprocessen saknas helt bestämmelser om hur stark bevisning som skall krävas för att 

den tilltalade skall kunna fällas för brottet. Generellt sägs att det är högre krav på bevisning-

ens styrka i brottmål än i tvistemål, vilket då torde innebära att det inte räcker med styrkt i 

brottmål utan att det skall vara uppenbart att den åtalade gjort sig skyldig till brottet. Domsto-

larna brukar utrycka det så som att det skall ”vara ställt utom rimligt tvivel”.211 Även Ekelöf 

är, precis som Bolding, inne på att det krävs en högre bevisstyrka för ett grövre brott, och att 

ett erkännande har större bevisvärde i ett lindrigt brottmål än i ett grövre. Dock gäller gene-

rellt att den tilltalade inte bör fällas mot sitt nekande om det inte finns mycket stark bevisning 

för hans skuld.212  

 

En viss nyansering av beviskravet har, enligt Ekelöf, märkts i praxis. Till exempel nöjer sig 

domstolen ofta med en svagare bevisning för vissa straffrättsligt relevanta omständigheter; 

särskilt sådana som är svåra att bevisa. Skälet till detta anges att det annars skulle vara alltför 

svårt att fälla den skyldige. Som exempel ger Ekelöf de subjektiva rekvisiten vid till exempel 

deklarationsmål.213 Se vidare om speciella omständigheter för skatt under avsnitt 4.11.  

 

4.9 Bevisvärdering  

Bevisvärderingen skall utföras på ett objektivt sätt, och delarna skall bedömas före helheten. 

Rätten skall göra en överläggning av bevisningen, men överläggningen får inte inledas med 

en allmän diskussion om den åtalades skuld eller oskuld, utan bevisprövningen skall börja 

med att rätten går igenom och värderar varje bevismedel och deltema214 för sig, för att sedan 

                                                
210 Lindell, 2003, sid 465. 
211 Ekelöf & Boman, 1992, sid 116-117. 
212 Ekelöf & Boman, 1992, sid 117-118. 
213 Ekelöf & Boman, 1992, sid 119. 
214 Om deltema i Diesen, Grunderna för bevisvärderingen, 1997, sid 47. Det första deltemat utgörs av gärnings-
mannaskapet: det skall vara klarlagt att det är den misstänkte som har begått gärningen, ingen annan. Sedan skall 
brottet identifieras till tid och plats, vilket inte är en del av bevisbördan eller följer det gängse beviskravet. Det är 
fråga om att särskilja brottet från andra händelser i tid och rum (res judicata-problematiken). Det är alltså fråga 
om att dela upp bevistemat i olika delteman. Komplexiteten är beroende av brottets lagtekniska konstruktion, 
bevisprövning måste ske på samtliga delar i gärningsbeskrivningen.  
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väga samman delarna till en helhet. Det är visserligen, anser Diesen, naturligt att bedömare 

redan under huvudförhandlingen skapat sig en uppfattning om den åtalades skuld eller oskuld, 

och om då en sammanvägning av bevisningen sker omedelbart efter förhandling finns det stor 

risk att rätten förbiser eventuella luckor i bevismaterialet och därmed saknar förutsättningar 

och motivation för att bedöma andra förklaringar.215  

 

Det är inte ovanligt att bevisningen i ett mål är en så kallad kedjebevisning. Bevisvärdet i var-

je led av beviskedjan är då beroende av olika hjälpfakta med tillhörande erfarenhetssatser.216 

Hjälpfakta kan indelas i positiva och negativa. De positiva förstärker bevisvärdet av ett led i 

beviskedjan, medan de negativa försvagar. Robusthet är vad som kännetecknar en beviskedja 

där, trots noggranna undersökningar, inte några negativa hjälpfakta har gått att finna. Robust-

heten har störst betydelse i brottmål, eftersom en robust bevisning krävs för en fällande dom. 

Rätten kan inte fälla någon till ansvar för skattebrott, om det är troligt att en ytterligare under-

sökning skulle ändrat bevisvärdet.217  

 

För rätten är det nödvändigt att sammanväga bevisvärdet. I doktrin har tre olika exempel om 

sammanvägning uppmärksammats: 

 

Kedjefallet innebär att det föreligger en beviskedja. Beviskedjan har då ett visst antal led. Det 

första ledet skall då bekräfta det andra ledet, det andra ledet det tredje ledet och så vidare. Ju 

fler led som ingår i beviskedjan, desto svagare är bevisningen för slutledet. Därmed drar Eke-

löf slutsatsen att en kortare beviskedja ger en starkare bevisning, varför det är önskvärt att 

förkorta beviskedjan. Samma tankegång återfinns i principen om det bästa bevismaterialet (se 

avsnitt 4.5), eftersom person A (som var närvarande) hellre skall vittna än person B (som fått 

händelseförloppet återberättat för sig av person A). Det är vanligt att slutresultatet av en be-

viskedja överskattas, ofta beroende på att fokus riktas på resultatet av kedjan och inte de en-

skilda leden.218  

 

Samverkansfallet innebär att det finns ett flertal bevisfakta, som var för sig har ett begränsat 

bevisvärde för ett och samma bevistema. Här finns istället en risk för underskattning av be-

                                                
215 Diesen, Grunderna för bevisvärderingen, 1997, sid 13-14. Diesen använder ordet ”bedömare” när han syftar 
på de som skall bedöma bevisningen. 
216 Ekelöf & Boman, 1992, sid 126. 
217 Ekelöf & Boman, 1992, sid 127-128. 
218 Ekelöf & Boman, 1992, sid 141-143. 
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visvärdet, vanligen på grund av att det anses att bevisvärdet inte är högre än det starkaste be-

visets värde. Ekelöf anser istället att sammanvägningen av två vittnesmål (till exempel), som 

var för sig har bevisvärdet sannolikt (se ”bevisschemat” ovan under avsnitt 4.8), genom sam-

manvägningen nu kan nå upp till bevisstyrkan ”styrkt”. Dock, det bör noteras att det inte är 

antalet bevis som avgöra den sammanvägda bevisstyrkan, utan värdet av de enskilda bevisens 

sammanvägning.219   

 

Motverkansfallet är, enligt Ekelöf, mer svårbedömt än de övriga två. Här är det fråga om två 

bevisteman, varav det enda medför det andres icke-existens. Det är alltså ett motsatsbevis som 

står emot ett huvudbevis. Motparten (den åtalade) gör sålunda gällande ett alternativ, som 

motsäger det rättsfaktum som åklagaren har åberopat. Det är inte nödvändigt att hela händel-

seförloppet motsägs, utan det kan vara tillräckligt med till exempel ett alibi för en viss tid-

punkt för att åklagarens bevistema skall förfalla. Rätten måste då alltså väga samman två be-

visfakta som är motstridande.220  

 

4.10 Bevisprövning och värdering steg för steg 

En gärningsmannabeskrivning för skattebrott kan till exempel lyda:  

Lars har uppsåtligen under taxeringsår 2009 underlåtit att deklarera kapital-

vinster, med följd att risk har uppstått för skatteundandragande. 

Som ovan konstaterats skall inte rätten bedöma helheten, utan steg 1 är att dela in gärningsbe-

skrivningen i olika delteman. Delteman i gärningsbeskrivningen i exemplet ovan kan vara att 

Lars har gjort något uppsåtligen, att han har underlåtit att deklarera och att risk för skatteun-

dandragande har uppstått. Det är de omständigheter som åklagaren måste bevisa för en fällan-

de dom.221 

 

Som steg 2 har sedan domstolen att fördela fakta i målet på respektive deltema. Det är enbart 

fakta som inverkar positivt eller negativt på bedömningen av robustheten av åklagaren gär-

ningspåstående som skall tas med, och enbart i de delar som beviset är relevant. I exemplet 

med Lars skall domstolen bedöma vilka omständigheter som finns i målet, och vilka av dessa 

omständigheter som är till fördel respektive nackdel för Lars. Domstolen skall använda sig av 

                                                
219 Ekelöf & Boman, 1992, sid 143-145. 
220 Ekelöf & Boman, 1992, sid 147. 
221 De olika stegen finns att läsa om i Diesen, Föreläsningsmaterial till processrätten, 2009, men appliceringen på 
”fallet Lars” är min egen. 
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kedjefallet, samverkansfallet eller motverksanfallet för att göra en hållbar analys över huruvi-

da robustheten i bevisningen mot Lars är tillräckligt stark.  

 

I steg 3 skall rätten bestämma huruvida det är frågan om ett huvudbevis eller ett motbevis. 

Denna typ av bevis för störst genomslag i motverkansbevisning, när domstolen sammanväger 

bevisningen för att se vad som talar för och vad som talar emot i varje enskilt fall. I doktrin 

har detta kritiserats, och ansetts snarast vara en tillbakagång till den legala bevisteorin (se vi-

dare i avsnitt 4.5)  

 

I steg 4 bestämmer sedan rätten omständigheternas kategoritillhörighet. I det här steget måste 

rätten ta hänsyn till kausaliteten, till exempel för bevisfakta som har samma bevistema uppstår 

en samverkanskraft. Återigen, här har bevisvärderingen stora likheter med den legala beviste-

orin.  

 

Som steg 5 skall rätten bedöma om det föreliggande processmaterialet är tillräckligt för att på 

goda grunder kunna dra en slutsats. Bedömningen grundas på det utredningsmaterial som 

åklagaren har presenterat, eftersom det är åklagaren som har hela bevisbördan i ett brottmål. I 

exemplet med Lars måste alltså åklagaren ha presenterat tillräckligt mycket processmaterial 

och fullgjort sin utredningsbörda så långt att domstolen kan göra en rimlig bedömning om 

huruvida de olika delteman är bevisade.  

 

I steg 6 prövar sedan rätten det positiva beviskravet för varje deltema. I detta steg kontrollerar 

alltså rätten så att bevisstyrkan når upp till ”styrkt”. Steg 5 och 6 är nära besläktade, men i 

steg 6 drar rätten slutsatsen ett steg längre och konstaterar också huruvida bevisningen är till-

räcklig för att fälla Lars till ansvar för skattebrott. 

 

I sista steget, steg 7, kontrollerar rätten felmarginalen i varje deltema. Rätten eliminerar de 

alternativa hypoteser som finns, och det är först när alla andra förklaringar är borta som be-

viskravet ”ställt utom rimligt tvivel” har uppnåtts. Det är här viktigt att åklagaren har utrett 

målet ordentligt, eftersom rätten annars inte kan ta ställning till alternativa händelseförlopp. 

För att Lars skall kunna dömas till ansvar skall den enda möjliga anledningen vara att det är 

han som har lämnat den oriktiga uppgiften, och att han har gjort det uppsåtligen. 
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Det avgörande för att rätten skall kunna göra en fullständig bedömning av bevisningen är att 

åklagaren har fullgjort sin utredningsbörda, se vidare under avsnitt 4.11.   

 

4.11 Särskilt om bevisning i skattemål 

Ekonomisk brottslighet, och därmed även skattebrott, kännetecknas av att det är svårt för 

åklagaren att föra en fullständig utredning. De ekonomiska transaktionerna kan vara väldigt 

omfattande, samtidigt som kontrollmöjligheterna är begränsade. Det finns därför ingen realis-

tisk möjlighet att beivra alla skattebrott, eftersom de skattefifflandes resurser är större än polis 

och åklagares. Den anklagade skyller ofta på bristande uppsåt, alternativt att någon annan har 

ansvaret. Därför blir utredningen ofta mycket svår och avancerad, både juridiskt och tek-

niskt.222  

 

Precis som alla statstjänstemän skall åklagare och polis under förundersökningen iaktta sak-

lighet, neutralitet och opartiskhet. Som en följd av objektivitetsprincipen är åklagare och polis 

skyldiga att även ta fram omständigheter som är till den misstänktes fördel. Det får inte finnas 

några förutfattade meningar i skuldfrågan. Objektivitetsprincipen försvårar utredningen i skat-

tebrott: det är svårt för utredarna att följa flera spår när utredningsmaterialet ofta är så omfat-

tande.223 Dessutom kännetecknas skattebrottmål av svårtolkade rekvisit och att åklagarens 

bedömning vilar på ett omfattande och svårtillgängligt skriftligt material. Åklagaren kan inte 

heller begränsa utredningsmaterialet till enbart exempelvis bokföringshandlingar, eftersom 

rätten då inte har någon möjlighet att pröva alternativa hypoteser. I åklagarens objektivitets-

plikt ingår att föra fram en helhetsbild av materialet. Plikten förenklas dock ofta i skattebrott-

mål genom att åklagaren endast lyfter fram resultatet av processen i taxeringsprocessen i må-

let. Åklagaren reducerar sedan prövningen till en fråga om ansvar på grund av uppsåt. Detta 

förflyttar i praktiken bevisbördan till försvaret, eftersom de då är tvingade att presentera en 

alternativ utredning och alternativa bevis för att milda effekten av det faktiska handlandet.224 

 

Ytterligare en princip som komplicerar utredningen vid skattebrott är den misstänktes rätt till 

passivitet. Som konstaterats ovan (avsnitt 4.7) bär åklagaren hela bevisbördan i ett brottmål, 

medan den skattskyldige har en skyldighet till att medverka i taxeringsprocessen. Om den 

skattskyldige inte medverkar riskerar han att dömas till skattetillägg, om han medverkar blir 

                                                
222 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 156. 
223 Diesen, a.a., 1999, sid 161-162. 
224 Diesen, a.a., 1999, sid 172. 
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innebörden att han i det närmaste åläggs en del av den bevisbörda som egentligen endast skall 

åvila åklagaren. Rätten till passivitet kan i det läget snarare skada den misstänkte än hjälpa 

honom, han är mer eller mindre tvungen att lägga fram omständigheter som kan tolkas som att 

uppsåt inte föreligger.225  

 

Det uppstår även konflikter genom att förfarandet i förvaltningsdomstol respektive allmän 

domstol bygger på olika principer. Det gör att förutsättningarna för prövningen blir olika i 

brottmålet respektive förvaltningsprocessen, vilket får till resultat att helt skilda utgångar av 

processerna inte är sällsynta. Därför är det viktigt att avgörandet i den ena domstolen inte 

läggs till grund för avgörandet i den andre.226 Prövningen av skattebrottet måste vara själv-

ständig, men samtidigt tillåts åklagaren uppfylla sin bevisbörda genom att lägga fram taxe-

ringsdomen, och denna presumeras då vara riktig. Enligt Diesen bör en sådan presumtion 

dock inte tillåtas, eftersom skilda beviskrav gäller i taxeringsprocessen jämfört med brott-

målsprocessen.227  

 

Skattebrott är ofta komplicerade, med ett omfattande utredningsmaterial. Därför blir även 

förundersökningen specialanpassad, och det material som åtalet vilar på är ofta begränsat till 

enskilda, särskilt klara delar. Det är inte ovanligt att det under huvudförhandlingen sker avsteg 

från det gängse förfarandet, och att det även i brottmålet sker avsteg från muntlighetsprinci-

pen (till exempel genom att skriftlig bevisning blir upptagen utan uppläsning). Det innebär 

också att bevisomedelbarhetsprincipen får en mindre betydelse än vad som annars är brukligt 

inom brottmål.228 

 

Diesen kommer till slutsatsen att den åtalade intar en särställning i ett skattebrottmål. Den 

främsta anledningen till särställningen är den skriftliga bevisningens stora plats i processen 

(som innebär frånsteg från processuella principer), men ytterligare en anledning är att det i 

skattebrottmål är svårt att upprätthålla den åtalades rättigheter till fullo. Enligt Diesen kan den 

åtalades förlust av rätten till passivitet vara det största skälet till att nagga processrättsreglerna 

i kanten. Möjligheten att vara passiv har den misstänkte ”förlorat” genom processen i förvalt-

ningsdomstol, där han har mer eller mindre tvingats till aktivitet.229 

                                                
225 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 163-164. 
226 Diesen, a.a., sid 165-165. 
227 Diesen, a.a., sid 173. 
228 Diesen, a.a., sid 165-165. 
229 Diesen, a.a., sid 167. 
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Diesen diskuterar även de olika beviskraven som gäller i taxeringsprocessen respektive brott-

målsprocessen. I taxeringsprocessen är det gängse kravet ”sannolikt”, medan det i brottmål 

skall nå upp till ”ställt utom rimligt tvivel”. Det innebär en skillnad i styrka från runt 75 % i 

förvaltningsmål till runt 95 % av fullständig säkerhet i brottmål. Det finns ingen klar HD-

praxis vad gäller beviskravet i skattebrottmål, men Diesen konstaterar att i de avgöranden där 

skattefrågor behandlats har domstolen diskuterat kring beviskravet ”styrkt”. Dock finns det 

enligt Diesen ingen grund för att anta, att beviskravet skulle vara annorlunda i skattebrottmål, 

utan utgångspunkten bör vara att samma beviskrav gäller vid skattebrott som för alla andra 

brott. Diesen menar ändå att HD antagligen skulle göra en annan bedömning av bevisvärde-

ringen om saken ställdes på sin spets. Inte vad gäller alla rekvisit, ”ställt utom rimligt tvivel” 

skulle antagligen upprätthållas för handlingsmannarekvisit230 och gärningsmannaskapet. Där-

emot är det troligt att ett lägre beviskrav kan gälla för just uppsåtet, eftersom det vore mindre 

lämpligt att upprätthålla det högre beviskravet för ett subjektivt rekvisit. Diesen anser att det 

inte heller är önskvärt.231 Det är inte möjligt att med hjälp av bevisningen med bestämdhet 

klargöra vad den åtalade tänkte och kände vid ett visst tillfälle. Olika beviskrav kan även krä-

vas vid olika uppsåtsbegrepp. Diesen konstaterar att det finns en oklarhet rörande beviskravet 

för uppsåt i skattebrott i både doktrin och praxis. Det faktiska beviskravet torde ligga på nivån 

”sannolika skäl”, men det saknas dock vägledande praxis.232    

                                                
230 Handlingsmannarekvisit innebär att gärningsmannen har utfört en handling och att det är fråga om ett rent 
handlingsbrott (ett brott som inte kräver en effekt, tillskillnad från skattebrottet). Sådana brott innehåller bara ett 
handlingsrekvisit, t ex ”skadar” eller ”förstör”. Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 2005, sid 34. 
231 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 175-177. 
232 Diesen, a.a., sid 175-181. 
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5. Jämförelse mellan avgöranden 

 

5.1 Varför jämförelse? 

Uppsatsen behandlar rekvisitet ”uppsåt”, det krav som ställs på en gärningsmans medvetande 

om det företagna för ansvar för skattebrott skall kunna komma i fråga. En jämförelse görs mot 

det administrativa sanktionssystemet, där uppsåt inte är ett krav för påföljd. Detta exemplifie-

ras med nedanstående avgöranden, vilka kan sägas vara så kallade typfall. Avsikten med jäm-

förelsen är att få läsaren att förstå hur bevissystemet är uppbyggt och vilken betydelse bevis-

ningen har för utgången av målet. Tyngdpunkten på beskrivningen av avgörandena kommer 

att ligga på bevisfrågan, övriga skatterättsliga omständigheter kommer inte närmare att be-

skrivas.  

 

5.2 Händelseförlopp 

Tre personer, Tiit, Peter och Lars Olov, drev tillsammans en näringsverksamhet i ett aktiebo-

lag, kallat Bolaget, som var verksamt inom byggbranschen. Revision företogs i Bolaget och 

vid utredningen framkom uppgifter som innebar eftertaxering och skattetillägg samt föranled-

de en brottsanmälan till EBM.  

 

Från tyska skattemyndigheten hade Skatteverket erhållit kontrolluppgifter, som visade att Bo-

laget under ett flertal år överfakturerats från underleverantörer (A och B). Skillnaden mellan 

det överfakturerade beloppet och det egentliga priset hade sedan, av underleverantören, förts 

över till ett annat företag (HV), med säte på Jersey. Beloppen gottskrevs ett konto som tillhör-

de HV, på en bank på Jersey. Från samma bank har sedan Tiit, Peter och Lars Olov erhållit 

pengar, som dels satts in på deras svenska bankkonton, dels brukats genom användande av ett 

kontokort som ställts ut av banken på Jersey.  

 

5.3 Bevisning 

Revisionen och upptäckten av skatteundandragandet skedde hos Skatteverket, varför det var 

Skatteverket som till största delen erhöll bevismaterial. En stor del av bevismaterialet kom 

från den tyska skattemyndigheten, eftersom det var vid en revision i Tyskland som överfaktu-

reringen upptäcktes. Bland annat erhöll Skatteverket ett brev, som visade på Bolagets uppgö-

relse med underleverantör A. I brevet framkom att A skulle fakturera Bolaget 23, 50 kronor 
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styck istället för 18,84 kronor styck, och att A sedan skulle överföra mellanskillnaden (4,66 

kronor styck) till ett bolag på Jersey, det vill säga till HV.  

 

Ytterligare bevis var en faktura från HV till underleverantör A, i vilken HV hade fakturerat A 

den uppgjorda överfaktureringen. Genom konteringsstämpeln framkom att fakturan hänförts 

till A:s kund Bolaget. Fakturan skulle betalas genom att medel sätts in på konto i Jersey. 

 

Skatteverket erhöll från den tyska skattemyndigheten ett avtal mellan underleverantör A och 

HV. Ur avtalet framgick att HV skulle assistera A avseende produktförsäljning i norra Sveri-

ge. Avtalet var daterat den 21 september 1988, trots att HV registrerades som bolag först den 

15 januari 1989. Från HV:s sida undertecknades avtalet av N. Bell. N. Bell var, enligt Skatte-

verket, en känd aktör inom skatteplanering i skatteparadiset Jersey. 

 

Från den tyska skattemyndigheten fick Skatteverket också information om att Bolaget haft 

samma affärsuppgörelse med underleverantör B som med underleverantör A. Viss skillnad 

fanns i hur arvodet skulle beräknas. Även detta avtal skrev under av N. Bell för HV:s räkning.  

 

Av information från underleverantör B framkom att HV var ett försäljnings- och projektma-

nagementföretag. Skatteverket var av uppfattningen att även denna omständighet visade att 

det var frågan om en överfakturering, eftersom Bolaget vid möten med både underleverantör 

A och B framhållit att Bolaget självt ansvarar för projektledning med mera. Det fanns med 

andra ord ingen reell användning av ett mellanled, i form av HV.  

 

5.4 Avgörandet i skattemålet 

Domen från länsrätten i Stockholms län (mål nummer 2411-06, 2412-06, 2415-06 och 2419-

06) behandlar Tiits eftertaxering och skattetillägg. Tiit överklagade Skatteverkets beslut om 

eftertaxering och yrkade undanröjande av påfört skattetillägg. Han medgav ett visst belopp för 

eftertaxering, men menade att beloppet hänförde sig till provision som han uppburit från Eng-

land under den aktuella tiden. Tiit menade att han har lämnat trovärdiga förklaringar till samt-

liga omständigheter som Skatteverket menade är bevis för ett skatteundandragande. Tiit har 

tidigare inte haft någon kännedom om det jersyska bolaget HV, och alla uppgifter om att N. 

Bell var en välkänd aktör för skatteplanering i skatteparadis var totalt okänt för honom.  
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Tiit menade att Skatteverket i sak inte visat på att det förelåg grund för eftertaxering. Det mås-

te klart framgå att uppgiften var oriktig och Skatteverket har i sitt beslut enbart angett att det 

gjorts mycket sannolikt att händelseförloppet var sådant som Skatteverkets utredning visat. 

Tiit ansåg inte att beviskravet ”mycket sannolikt” var tillräckligt för att eftertaxering skulle få 

ske. Beviskravet för både eftertaxering och skattetillägg skall istället vara ”visat”. Det är även 

Skatteverket som har bevisbördan för den skattskyldiges inkomstsida. Det fanns visserligen, 

konstaterade Tiit, omständigheter som talade emot honom. Dock, han hade lämnat rimliga 

förklaringar till de frågor som Skatteverket ställt till honom och ord stod därför mot ord. Så 

länge hans svar inte har motsagts kan någon eftertaxering inte ske, eftersom en sådan förutsät-

ter att Skatteverket kan påvisa att det faktiskt föreligger en oriktig uppgift.  

 

Skatteverket var av åsikten att eftertaxering får ske när en oriktig uppgift har lämnats till 

myndigheten, med resultat att taxeringsbeslutet har blivit felaktigt. Beviskravet för en oriktig 

uppgift är ”mycket sannolikt”. Skatteverkets uppfattning var att bevisstyrkan för skattetillägg 

inte behöver nå upp till graden av ”till visshet gränsande sannolikhet” (med andra ord ställt 

utom rimligt tvivel), utan att beviskravet istället skall ligga någonstans i graderna av ”sanno-

likt” och ”till visshet gränsande sannolikhet”. Benämningen på denna grad av sannolikhet är 

”mycket sannolikt”.  

 

Länsrätten ansåg att Skatteverket gjort mycket sannolikt att bolaget har överfakturerats vid 

inköpen från underleverantörerna. En samlad bedömning av omständigheterna gjorde att det 

dessutom framstod som mycket sannolikt att dessa överfakturerade belopp har kommit Bola-

gets ägare, bland annat Tiit, till del genom transfereringar från banken på Jersey. Länsrätten 

konstaterade att upplägget hade tydliga drag av ett så kallat skatteupplägg, vilket inte kunde 

synas ha någon affärsmässig bakgrund. Syftet med överfaktureringen var att delägarna i Bola-

get skulle kunna tillgodogöra sig skattefria medel. 

 

Tiit har, genom underlåtenheten att i sina deklarationer lämna riktiga uppgifter, blivit påförd 

skattetillägg. Länsrätten ansåg att det inte fanns några förmildrande omständigheter som skul-

le kunna ha gjort underlåtenheten att lämna riktiga uppgifter ursäktlig.  

 

Tiit överklagade länsrättens beslut, och yrkade bifall till sin i länsrätten anförda ståndpunkt. 

Vid tidpunkten för avgörandet i kammarrätten, mål nummer 5594-5597-07, hade redan tings-
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rättens mål blivit avgjort, varför Tiit lämnade in den domen som bevisning i målet i kammar-

rätten.  

 

Som skäl för överklagandet angav Tiit bland annat att länsrätten inte redovisat sin syn på de 

bevisfrågor som aktualiserats i målet. Tiit ansåg att beviskravet för oriktighetsrekvisitet vid 

lämnande av oriktig uppgift var att det klart skall framgå att den skattskyldige lämnat just en 

felaktig uppgift. Det innebar att beviskravet skulle vara visat/styrkt, vilket enligt Tiit var det 

gängse beviskravet inom civilrätten och ett högre beviskrav än sannolikt. Det var också Skat-

teverket, menade Tiit, som hade bevisbördan för att den skattskyldige har lämnat en felaktig 

uppgift. Tiit ansåg att länsrättens dom saknade varje form av rättslig analys över vilka krav 

som föreligger för ett eftertaxeringsbeslut, och att motsvarande kritik även gällde för beslut 

om skattetillägg.  

 

Tiit hänvisade till legalitetsprincipen, som skall vara den gällande principen för all rättstil-

lämpning. Skatterätt tillhör den typ av lag som enbart får utövas när det finns lagregler och 

som inte får stiftas retroaktivt. Tiit ansåg att länsrätten använt sig av ett genomsynsresone-

mang, vilket inneburit att länsrätten bortsett från de faktiska förhållanden som åberopats av 

honom. Skatteverket hade förenklat resonemanget genom att göra gällande att bevisbördan 

gick över till den skattskyldige, enbart för att transaktioner hade gjorts via ett bolag i skattepa-

radis. Tiit menade att Skatteverket har bevisbördan för intäktssidan och den skattskyldige för 

avdragssidan. Eftersom Tiit hade lämnat ett flertal möjliga förklaringar till den prissättning 

som har tillämpats, åvilade bevisbördan Skatteverket som hade att motbevisa honom.  

 

Skatteverkets uppfattning om gällande rätt angående bevisstyrkan vid skattemål är densamma 

som myndigheten redovisade för i länsrätten.  

 

Tiit anförde vidare att skattetillägg oavsett inte borde tas ut, eftersom han också har dömts för 

skattebrott. Skattetillägget bör därför i första hand undanröjas, i andra hand nedsättas till en 

fjärdedel.233  

 

                                                
233 5 kap 14 § 3 st TL beskriver vissa omständigheter som kan vara skäl till befrielse från särskild avgift. Särskilt 
kan noteras 3 pkt, i vilken beskrivs att befrielse från skattetillägg kan ske om den skattskyldige har dömts för 
skattebrott enligt SkBrL. 
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Skatteverket ansåg att det var svårt att förena det uppsåt som tingsrätten fann föreligga med 

det krav på ursäktlighet som är ett måste för att befrielse från skattetillägg skall kunna komma 

på fråga. Skatteverket betonade också att för befrielse från skattetillägg skall komma ifråga 

skall den skattskyldige ha dömts till ett kännbart straff för brottet mot SkBrL.  

 

I domskälen resonerade kammarrätten kring beviskraven för bedömning för eftertaxering och 

skattetillägg. Domstolen konstaterade att det klart måste framgå att den skattskyldige har läm-

nat en oriktig uppgift. Att det ”klart skall framgå” innebär att det krävs en hög grad av sanno-

likhet.  

 

Kammarrätten fann att Skatteverket i sin utredning med tillräcklig styrka visat att Bolaget i ett 

skatteupplägg, vilket involverade underleverantörerna samt HV och en bank på Jersey, genom 

överfakturering bokfört kostnader till ett för högt belopp. Detta innebar att delägarna haft 

möjlighet att lyfta skattefria medel från Bolaget. Kammarrätten lade även vikt vid att tingsrät-

ten i sitt avgörande funnit det styrkt att det gått till så som Skatteverket påstått. ”Styrkt” är 

högre på bevisskalan än vad ”sannolikt” är, vilket innebär att det med högre grad än ”sanno-

likt” är visat att det gått till så som Skatteverket i målet påstått.  

 

5.5 Avgörande från Nacka tingsrätt 

I tingsrätten, mål nummer B 953-06, var det fråga om huruvida Tiit och övriga delägare i Bo-

laget, avseende samma händelseförlopp, brutit mot reglerna i skattebrottslagen.234  

 

Bevismaterialet i tingsrätten var detsamma som hos förvaltningsdomstolarna, till Skatteverket 

tillsänt material från tyska skattemyndigheten.  

 

Tingsrätten gjorde bedömningen att de åtalades berättelser innehöll moment som i och för sig 

skulle kunna tala för att omständigheterna varit som de uppgivit. Det förelåg dock ett flertal 

andra moment vars innebörd de åtalade ej kunde redogöra för och detta var mer talande för 

ansvarsfrågan än det som Bolagets företrädare tillagt. Det berodde bland annat på att de om-

ständigheter som de åtalade anförde för att förklara händelserna var ytterst märkliga. De tre 

åtalade har till exempel uppgett att de inte hade någon aning om varför pengar plötsligt 

                                                
234 I målet diskuterades även huruvida de åtalade begått bokföringsbrott i enlighet med 11 kap 5 § BrB och för-
svårande av skattekontroll i enlighet med 10 § SkBrL. Jag kommer dock inte närmare beröra dessa åtalspunkter, 
eftersom magisteruppsatsen handlar om skattebrott.  
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strömmade till dem (över en halv miljon kronor under tre år). De åtalade verkade inte heller 

ha gjort några direkta ansträngningar till att reda ut vad pengarna kunde tänkas avse. Inget av 

detta hade dock hindrat de åtalade från att nyttja både kort och medel på konto för privata 

inköp. De åtalade hade inte heller i sina inkomstdeklarationer uppgivit att de mottagit några 

pengar, varför skattedebiteringen har blivit felaktig.  

 

Tingsrätten konstaterade, med hjälp av åklagarens bevisning och de åtalades egna uppgifter, 

att medel har i etapper har förflyttats, först från under leverantörerna till HV och sedan från 

HV till att stå till de åtalades förfogande. Av den anledningen ansågs åklagaren ha styrkt sitt 

gärningspåstående. Med utgångspunkt i det brev som Bolaget mottagit från underleverantör B 

ansågs även uppsåtsrekvisitet styrkt. De åtalade har medvetet planerat och genomfört transak-

tionerna i ovannämnda steg, allt för att undandra skatt från det allmänna och kunna erhålla 

skattefria inkomster från Bolaget.  

 

5.6 Sammanfattning och slutsatser 

Avgörandet från tingsrätten överklagades inte av Tiit och hans kompanjoner. Avgörandet i 

länsrätten överklagades till kammarrätten, som fastställde länsrättens domslut. Samtliga in-

stanser diskuterade kring bevisningens styrka och, även om domarna inte är prejudicerande, är 

vissa mönster möjliga att urskilja ur domstolarnas resonemang.  

 

Framförallt är tingsrättens domslut av intresse, eftersom det är den domen som behandlar 

skattebrott. Tingsrätten konstaterar att ”[t]ingsrätten finner åtalet styrkt […]”,235 vilket alltså 

innebär att tingsrätten lägger beviskravet på en lägre nivå än det gängse kravet inom brottmål: 

”ställt utom rimligt tvivel”. Detta är i linje med vad Diesen konstaterar (se avsnitt 4.11). Die-

sens bok är från 1999 och avgörandet i tingsrätten kom i början av år 2008. Diesens och tings-

rättens resonemang överensstämmer på ett flertal punkter, trots att tingsrätten inte hänvisar till 

Diesens doktrin i avgörandet. Det saknas dock fortfarande HD-praxis som slår fast vad som 

egentligen skall gälla för beviskravet vid skattebrott. Slutsatsen av detta avgörande och Die-

sens slutsatser är dock att ett beviskrav på ”ställt utom rimligt tvivel” upprätthålls varken i 

doktrin eller i domstol för just skattebrott.  

 

                                                
235 Mål B 953-06, sid 19. 
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Även resonemangen vid avgörandena i förvaltningsdomstol följer i princip de riktlinjer som 

Diesen har ställt upp. Det brukliga beviskravet skall, enligt Diesen vara ”sannolikt” i förvalt-

ningsprocesser men domstolarna har snarare valt att gå på beviskravet ”klart skall framgå” 

och ”en högre grad av sannolikhet”. Dock, det lägger fortfarande beviskravet på en lägre nivå 

än vad ”styrkt” inom allmän domstol gör.  

 

Avgörandena från allmän domstol och förvaltningsdomstol visar dessutom på de problem som 

kan uppkomma genom de parallella processerna i olika domstolar om egentligen samma gär-

ning. Till kammarrätten lämnade Tiit in domen från tingsrätten som bevis. Skatteverket an-

vänder sig av denna dom för att bestrida Tiits möjlighet till befrielse från skattetillägg. För att 

bli befriad från skattetillägg skall den skattskyldige ha dömts till ett kännbart straff i allmän 

domstol, och böter räknas vanligen inte som ett kännbart straff. Eftersom ursäktlighetskriteri-

erna ställer upp vissa krav på den skattskyldiges insikter i sin handling, argumenterade Skat-

teverket för att det är svårt att kombinera ett krav på subjektiva befrielsegrunder och ett, enligt 

tingsrätten, bevisat uppsåt till gärningen. Jag måste här instämma i Skatteverkets resonemang. 

Det torde inte vara förenligt att ha uppsåt till en handling, men samtidigt kunna ursäkta sam-

ma handling på grund av subjektiva faktorer i den skattskyldiges möjligheter att lämna in en 

riktig deklaration. Det här blir naturligtvis inte helt okomplicerat, eftersom den skattskyldige 

då, förutom i undantagsfall, alltid blir ”bestraffad” två gånger för samma gärning. Det är svårt 

att få befrielse från skattetillägg om du har funnits ha uppsåt till gärningen, och det är svårt att 

inte ha uppsåt till handlingen om det inte finns några ursäkter för den oriktiga uppgiften. Skat-

tetillägget i sig har visserligen inte funnits strida mot artikel 6 i Europakonventionen, men det 

måste vara en hårfin gräns för att inte till exempel Tiit skall kunna påstås ha blivit ”bestraf-

fad” två gånger för samma gärning i ovanstående avgöranden. 
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6. Analys 

 

6.1 Inledning 

Som framgick redan i uppsatsens inledning är frågeställningen inte helt enkel att utreda, efter-

som det handlar om ett samspel mellan skattetillägg och skattebrott. Både processrätt och 

straffrätt måste beröras, och även ”taxeringsrätt”. Huruvida beviskravet för uppsåt för skatte-

brott är bra eller ej går inte att svara på utan att samtliga ovanstående regelverk har gåtts ige-

nom.  Regler om rekvisit och uppsåt återfinns inom straffrätten, bevisreglerna inom process-

rätten och det förvaltningsrättsliga hanterandet av skattefrågor regleras av TL och FPL.  

 

Regeringen konstaterade i Regeringens proposition om det nya Skatteverket236 att Skattever-

kets resurser skulle inriktas mot områden där riskerna för skatteundandragande är som störst. 

Skatteverket ägnar allt mer tid åt komplicerade och komplexa utredningar som kräver mycket 

tid och specialistkunskaper.237 Den ekonomiska brottsligheten följer dessutom inte nations-

gränserna, varför det är viktigt med ett väl utbyggt system både inom staten och till andra sta-

ter för att kunna bekämpa skattebrott och skatteundandragande.238 Samtidigt är ett samarbete 

inte helt okomplicerat, eftersom regleringar i SekrL gör det omöjligt för myndigheter att sam-

verka i nödvändig utsträckning.239 På just skattebrottsområdet har det lösts genom en special-

reglering i 14 kap 1 § SekrL, som stadgar att sekretesslagen inte hindrar ett överlämnande av 

uppgifter vid de tillfällen som uppgiftsskyldigheten är lagreglerad. Överlämnande av miss-

tänkt skattebrott är reglerat i SkBrL.240 Regeringen konstaterade i Regeringens proposition om 

Skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar m.m.241 att grundmaterialet i de flesta ut-

redningar om skattebrott kommer från Skatteverket.242 Regeringen befarar dock att Skattever-

ket vid många tillfällen väljer att inte anmäla misstänkta brott till Åklagarmyndigheten, trots 

att myndigheten har en lagstadgat plikt att göra detta. Enligt regeringen skulle anledningen 

vara att Skatteverket misstror åklagarens utredningsmöjligheter och att så få skattebrott klaras 

upp samma år som de anmäls.243 Att Skatteverket inte anmäler alla misstankar är naturligtvis 

inte bra! Skattebrott är ett brott som sker i ”skymundan”, ett brott som vanligen inte upptäckts 

                                                
236 Prop.2002/03:99. 
237 Prop.2002/03:99, sid 219. 
238 Prop.2002/03:99, sid 239. 
239 Se till exempel sid 207-802 i Prop.2002/03:99. 
240 17 § SkBrL. 
241 Prop.1997/98:10. 
242 Prop.1997/98:10, sid 34. 
243 Prop.1997/98:10, sid 35. 
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om inte särskild granskning sker. De enda som har kunskaper och resurser nog att göra en 

särskild granskning är tjänstemännen på Skatteverket. Likt regeringen konstaterade, det finns 

så många olika särdrag i en skattebrottsutredning att det krävs kunskap om skattesystemet för 

att kunna göra en fullständig bedömning.244 Men, det är tyvärr inte tillräckligt att ha kunskap 

om skattesystemet för att kunna utreda ett skattebrott. Det krävs även kunskap i straffrätt, 

straffprocessrätt och polisiära arbetsmetoder.245 Det innebär att kompetensen är delad mellan 

myndigheterna, Åklagarmyndigheten besitter kompetensen om brottsutredning medan Skatte-

verket har den nödvändiga kompetensen för att kunna avgöra huruvida fara för skatteundan-

dragande har inträffat. Därför har också regeringen infört en ny myndighet i form av EBM 

och en ny enhet i form av SBE.246  

 

Den så kallade ”flaskhalsen”, att myndigheter, genom SekrL, är förhindrade att utbyta infor-

mation samtidigt som de är beroende av andra myndigheters upplysningar, är ett av de pro-

blem som Ekobrottsberedningen247 konstaterade vid granskningen av hantering av skattebrott. 

Ett annat problem var att myndigheterna har olika prioriteringar. Varje myndighet styrs av 

ändamålsprincipen som innebär att myndigheterna inte, i sin beredning av ett ärende, får ta 

fram andra uppgifter än vad som krävs för ärendet inom den myndigheten.248 Det vill säga, 

Skatteverket får alltså inte, när de utreder en fråga om oriktiga uppgifter, ta fram uppgifter om 

rekvisit som inte ingår i Skatteverkets prövning. Att brottsanmälan från Skatteverket till åkla-

gare inte innehåller subjektiva rekvisit är alltså inte konstigt, myndigheten har inte rätt att ef-

terforska sådana uppgifter! Det innebär i sin tur att åklagaren är nödgad att börja från noll vad 

gäller utredningen om uppsåt.  

 

6.2 Gränsen mellan skatteundandragande och skattebrott 

Det kan egentligen vara lite missvisande att använda ordet ”gräns”. På sätt och vis finns det en 

gräns, till exempel genom de minimibeloppsgränser som dåvarande Riksskatteverket och 

riksåklagaren har uppställt för när en anmälan från Skatteverket till Åklagarmyndigheten skall 

ske.249 Beloppsgränserna innebär att en skattskyldig, till viss skiljelinje, kan ha underlåtit att 

betala skatt utan att händelsen blir föremål för prövning i allmän domstol. Därför skulle kunna 

påstås att gränsen går vid trefjärdedelars basbelopp (det vill säga cirka 30 000 kronor för 
                                                
244 Prop.1997/98:10, sid 41. 
245 Prop.1997/98:10, sid 43. 
246 Om SBE, se avsnitt 1.1. 
247 I Prop.1997/98:10. 
248 Prop.1997/98:10, sid 43. 
249 Se under avsnitt 2.5 och sid 32 i Prop.1997/98:10. 
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2009). Samtidigt, det är helt olika kriterier för att granska ett skatteundandragande jämfört 

med ett skattebrott. Framför allt skiljer det sig i det subjektiva rekvisitet. Dessutom handläggs 

målen av olika myndigheter, som även har olika mål med prövningen.  

 

Genom att vissa minimibelopp har uppställts, kan man säga att staten på ett sätt har accepterat 

att vissa överträdelser på skatterättens område inte skall beivras genom straff (fängelse/böter). 

Istället har man valt att reglera sådana, mildare, överträdelser genom det administrativa på-

följdssystemet. Det innebär att frågor om skatt blir av gemensamt intresse för det straffrättsli-

ga och det förvaltningsrättsliga, trots att det skall vara fråga om skilda discipliner.250  Warn-

ling-Nerep menar att skattetillägg tillämpas som ett straff och att det är helt fel att påstå att 

sanktionsavgifterna enbart finns för att förmå den skattskyldige att göra rätt.251 Det innebär att 

gränsen mellan skattebrott och skatteundandragande blir än mer hårfin: är det egentligen så 

mycket bättre att bli sanktionerad en administrativ påföljd än att bli bestraffad med böter? 

Vad är egentligen skillnaden, för den enskilde personen? 

 

Warnling-Nerep konstaterar att det inte är hur en sanktion betecknas som är det viktiga, utan 

vilket syfte den har.252 Här måste jag instämma, även om det får till resultat att gränsen mellan 

förvaltningsrätt och straffrätt bli än suddigare. Det finns ändock en gräns och det är, så som 

lagtexten är formulerad, en faktisk skillnad mellan skatteundandragande och skattebrott. Pro-

blemet är att det, i realiteten och ur ”bestraffningssynvinkel” (och så länge den misstänktes 

brott inte är grövre än att böter kan komma i fråga), får, mer eller mindre, samma ekonomiska 

resultat för den enskilde.  

 

6.3 Om uppsåt var ett rekvisit för skattetillägg, vad skulle det innebära? 

Om uppsåt vore ett rekvisit även vid prövningen i förvaltningsmyndighet skulle med största 

sannolikhet åklagarens arbete förenklas, eftersom Skatteverket då redan skulle ha tagit fram 

de omständigheter som krävs för att täcka rekvisitet uppsåt. Ett mindre arbete skulle återstå 

för polis och åklagare innan åtal vore möjligt att väcka. Men vore det önskvärt? Regeringen 

anser uppenbarligen inte det, med argumentet att ett sådant krav skulle leda till tillämpnings-

svårigheter för Skatteverket (se avsnitt 3.3.2). Fråga kan då uppstå vad som är mest priorite-

                                                
250 Warnling-Nerep, 2009, sid 477. 
251 Warnling-Nerep, 2009, sid 494. 
252 Warnling-Nerep, 2009, sid 496. 
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rat: att Skatteverket kan påföra fler skattetillägg eller att fler personer kan dömas för skatte-

brott?  

 

Precis som EBM konstaterade (se återigen avsnitt 3.3.2) är frågor om uppsåt juridiskt kompli-

cerade. Att, med de begränsade utredningsmöjligheter som står Skatteverket tillhanda, begära 

att myndigheten skall kunna bedöma subjektiva rekvisit är inte gångbart. Skatteverket har helt 

enkelt inte tillräckliga resurser eller befogenheter för att kunna avgöra en komplex fråga om 

uppsåt. Ett krav på uppsåt skulle leda till att färre personer kunde påföras administrativa sank-

tioner, vilket var fallet före 1972 års lag (se avsnitt 3.3 ovan). Eftersom de administrativa 

sanktionerna skall verka avskräckande är det naturligtvis inte ett scenario som är önskvärt. 

Staten skulle vara utelämnad åt att Åklagarmyndigheten åtalar för skattebrott för att överträ-

delser mot TL skulle beivras, eftersom påförande av skattetillägget skulle försvåras. Åklaga-

ren skulle antagligen inte ha ett bättre beslutsunderlag bara för att Skatteverket fått svårigheter 

att påföra administrativa avgifter, vilket skulle leda till att färre oriktiga uppgifter kunde sank-

tioneras totalt sett.   

 

Alternativet att ge Skatteverket utökade utredningsmöjligheter är inte heller riktigt bra. Om 

Skatteverket skulle kunna använda sig av någon form av poliser för att bedriva utrednings-

verksamhet, skulle myndighetens förvaltningsrättsliga karaktär vara i fara. Inte mycket skulle 

då skilja Skatteverket från Åklagarmyndigheten. Skatteverkets personal består visserligen till 

en del av jurister, men de är inte utbildade åklagare och besitter därmed inte specialiserad 

kompetens om hur en sådan brottsutredning skall bedrivas på ett rättssäkert sätt och till skydd 

för den enskilde.  

 

Ytterligare ett argument mot att uppsåt skall vara ett rekvisit vid skattetillägg, är att krav för 

att skattetillägget skall vara förenligt med artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggspro-

tokoll är att det inte utgör någon form av dubbelbestraffning (se avsnitt 3.3.2). Det skulle vara 

svårt att argumentera för en tillnärmning av rekvisiten mellan skattebrott och skattetillägg, 

utan att riskera att gå över gränsen för dubbelbestraffning. Artikel 4 lyder: ”Ingen får lagföras 

eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan bli-

vit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.” Om 

rekvisiten för skattebrott och skattetillägg vore desamma skulle det vara svårt att hävda att det 

var olika brott. Att skattetillägg inte innehåller några subjektiva rekvisit hindrar inte att det är 

att anse som ett brott, se vidare nedan. 
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Även Europakonventionens sjätte artikel skulle kunna ställa till med problem om uppsåt skul-

le krävas vid skattetillägg. Ett administrativt sanktionssystem som skattetillägg kan påföras 

den skattskyldige utan att han har hörts i frågan. Artikel 6 stadgar att den enskilde alltid skall 

ha rätt till en domstolsprövning, något som inte alltid är fallet innan ett skattetillägg påförs. 

Europadomstolen har redan konstaterat att skattetillägg, trots att stadgandet inte innehåller 

subjektiva rekvisit, kan jämföras med straff och därigenom faller in under artikel 6. Tack vare 

att det finns befrielsegrunder när den skattskyldige kan, helt eller delvis, befrias från skattetill-

lägg, blir de svenska skattetilläggsreglerna ändock förenliga med artikel 6. Europadomstolen 

ansåg dock att det var nödvändigt att skattetilläggsbestämmelserna innehöll subjektiva befri-

elsegrunder. Det är stor skillnad på subjektiva befrielsegrunder och subjektiva rekvisit! En 

subjektiv befrielsegrund kan leda till att den skattskyldig slipper skattetillägg, ett subjektivt 

rekvisit innebär att den skattskyldige påförs skattetillägg. Det är svårt att argumentera för att 

skattetilläggsreglerna skulle vara förenliga med artikel 6 om subjektiva rekvisit ingick i pröv-

ningen, och det är även svårt att tänka sig hur ett sådant regelsystem skulle se ut. Vid efter-

taxering (se avsnitt 2.3) sker en viss presumtion från Skatteverkets sida, den skattskyldige 

presumeras att inte ha haft en giltig ursäkt till den oriktiga uppgiften. Hur skulle beviskravet 

se ut om uppsåt hade varit en del av prövningen för skattetillägg? Hade samma presumtion 

skett, att den skattskyldige presumeras ha lämnat en oriktig uppgift med uppsåt? Skattetilläg-

gets förenlighet med artikel 6 skulle bli beroende av hur högt beviskravet var. Ett högt bevis-

krav skulle antagligen kunna vara förenligt med artikel 6, eftersom det skulle garantera den 

skattskyldige en ordentlig prövning. Men, som sagt, ett sådant beviskrav skulle å andra sidan 

strida mot artikel 4 eftersom det troligen skulle ses som en dubbelbestraffning. Dessutom 

skulle ett högt beviskrav urholka Skatteverkets och Åklagarmyndighetens roller som egna 

myndigheter, eftersom de skulle göra ungefär samma utredning. 

 

Jag tycker inte att ett utformande av skattetilläggsreglerna med subjektiva rekvisit är önskvärt. 

Det skulle inte vara så enkelt som jag skrev inledningsvis, att fler antingen blev dömda för 

skattebrott eller påförda skattetillägg. En omkonstruering av skattetilläggsrekvisiten skulle 

leda till oönskade effekter och antagligen ett dödläge, eftersom myndigheternas befogenheter 

skulle riskera att kollidera.  
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6.4 Om uppsåt inte var ett rekvisit för skattebrott, vad skulle det innebära? 

Det finns två skuldformer i svensk straffrätt: uppsåt och oaktsamhet. Uppsåt innebär att ”[…] 

gärningsmannen hade tillfälle att rätta sig efter lagen […], medan oaktsamhet i princip inne-

bär att gärningsmannen skulle ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen […], om han hade gjort 

något som han borde ha gjort.”253 Uppsåt svarar mot den svårare formen av likgiltighet, gär-

ningsmannen ”förstår vad han gör”.254 Skillnaden ligger egentligen i att vid uppsåt utför gär-

ningsmannen handlingen med vett och vilja, vid oaktsamhet är han snarare vårdslös. Uppsåtet 

skall täcka den rättstrida gärningen, vilket för skattebrott innebär att gärningsmannen skall ha 

uppsåt till det oriktiga lämnandet av uppgifter (se ovan under avsnitt 3.2). Trots det kan det 

inte finnas en fullständig överrensstämmelse mellan gärningsmannens uppfattning och det 

som styrks i rättegång.255 Det är, som konstaterats ovan, omöjligt för åklagaren att till fullo 

bevisa vad gärningsmannen insåg vid en viss historiskt tidpunkt. Det är även därför ett bevis-

schema har utarbetats och beviskravet, i normalfallet, ligger på ”utom rimligt tvivel”, alltså 

ungefär nittiosex procentig säkerhet.  

 

Vore det då inte enklare att konstruera om skattebrottet till ett brott utan subjektiva rekvisit? 

Det är inte möjligt att ”bara” konstruera om det uppsåtliga skattebrottet till ett vårdslöst skat-

tebrott, eftersom ett sådant brott redan finns.256 En omkonstruering måste istället resultera i ett 

brott som är begånget redan när åklagaren lyckades bevisa de objektiva rekvisiten. Så som 2 § 

SkBrL är utformad just nu skulle det alltså vara tillräckligt att en oriktig uppgift lämnats, på 

annat sätt än muntligen, till myndighet och fara för felaktig debitering av skatt därigenom har 

uppsåt (se avsnitt 4.1). Ett sådant stadgande skulle vara mycket likt stadgandet i TL om efter-

taxering på grund av oriktig uppgift.257 Som redan konstateras är den administrativa sanktio-

nen en påföljd som kan drabba den skattskyldige utan att några subjektiva rekvisit beaktas. 

Skillnaden mot skattebrottet (konstruerat utan subjektiva rekvisit) skulle då vara effekten. För 

skattebrott krävs det, numera, inte att en faktisk feldebitering sker, bara att en konkret fara har 

uppstått. Däremot, för skattetillägg måste en faktisk feldebitering ha skett, det taxeringsbeslut 

som Skatteverket tidigare har fattat har blivit felaktigt på grund av den oriktiga uppgiften från 

den skattskyldige.  

 

                                                
253 Jareborg, 1993, sid 6. 
254 Jareborg, 1993, sid 9-10. 
255 Jareborg, 1993, sid 20. 
256 5 § SkBrL. 
257 4 kap 16 § TL. 
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I Sverige i dag är det inte möjligt att dömas till straffansvar för en gärning som varken har 

begåtts med uppsåt eller oaktsamhet.258 Europadomstolen har dock konstaterat att sådana 

straffstadganden inte är ovanliga i övriga Europa, en gärning kan vara straffbar även om inte 

subjektiva rekvisit används i brottstadgandet (se avsnitt 3.3.1). Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter skulle alltså inte skapa hinder för att Sverige inför ett skattebrott utan 

användande av subjektiva rekvisit. Men är det önskvärt? 

 

Absoluta straffrättsliga teorier betraktar straffet som en vedergällning.259 Har du gjort något 

fel skall du bestraffas för detta. Jag skulle då vilja påstå att anledningen till att du har felat får 

en underordnat betydelse, de absoluta straffrättsliga teorierna tar snarare sikte mot att du har 

handlat fel. Relativa straffrättsliga teorier däremot, som fokuserar på allmänprevention, borde 

vara mer måna om att subjektiva rekvisit skall användas vid formulerandet av strafflagar. För 

att en lag skall ha preventiv verkan måste samhällsmedborgaren, genom lagstadgandet, bli 

avhållen från den brottsliga gärningen. Ett krav på uppsåt ställer ett högre krav på samhälls-

medborgarens medvetenhet om gärningen och bör då också vara mer allmänpreventiv.  

 

Rättsekonomer, som använder sig av modeller om den rationella gärningsmannen, torde inte 

vara särskilt förtjusta i tanken på straffstadganden utan subjektiva rekvisit.260 Hur skall en 

rationell samhällsmedborgare kunna handla just rationellt om han inte vet gränserna? Natur-

ligtvis skulle det fortfarande finnas en gräns, i form av det objektiva rekvisitet fara, men den 

rationelle samhällsmedborgaren kan då nog ofta finna sig mer eller mindre inmålad i ett hörn. 

För rättsekonomer skall det göras olönsamt att begå brott: om det för samhällsmedborgaren 

blir svårare att förstå gränsen mellan ett brott och en tillåten skatteplanering, blir det också 

svårare att handla rationellt. Skattereglerna är komplexa och det är vanligen, för den enskilde 

medborgaren, svårt att vara insatt i alla begrepp och möjliga avdrag och ett borttagande av det 

subjektiva rekvisitet skulle riskera att göra fler ”vanliga” medborgare till ekonomiska brotts-

lingar utan att de haft för avsikt att framkalla faran.   

 

Jag anser det därför inte önskvärt att konstruera om skattebrottet till ett brott utan subjektiva 

rekvisit. Dels har den svenska strafflagstiftningen ingen tradition av brott utan subjektiva rek-

visit, dels känns det inte rättssäkert för den enskilde att en inlämnad deklaration på grund av 

                                                
258 Wennberg, 2008, sid 30. 
259 För mer information om de straffrättsliga teorierna, se avsnitt 1.3 och Leijonhufvud & Wennberg, 
Straffansvar, 2005, sid 15-21. 
260 För mer information om rättsekonomi, se avsnitt 3.1 och Westerlund.  
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en omedveten felaktighet skall kunna leda till en straffrättslig påföljd. Det finns redan ett sy-

stem som beivrar dylika överträdelser (skattetillägg) och jag kan inte se att ett närmande av 

lagarna åt det här hållet gagnar rättssamhället eller medborgarna.  

 

6.5 Bevissvårigheter vid skattebrott? 

Om uppsåt skall vara ett rekvisit för straffbarhet vid skattebrott, krävs att åklagaren lyckas 

bevisa detta för att gärningsmannen skall kunna dömas för brottet. Det grundläggande för hela 

straffprocessen är att ingen ska dömas oriktigt. För att uppnå det krävs att åklagaren lyckas 

prestera en tillräckligt stark bevisning.261 Till exempel Diesen anser (som konstaterats under 

avsnitt 4.11) att utredningen i skattebrottmål ofta är förenad med stora svårigheter, eftersom 

materialet är omfattande och svårtillgängligt.262  Intressant här är att ekobrottsutredningen är 

av en helt annan åsikt vad gäller utredningsmöjligheterna vid skattebrott. I propositionen263 

skriver regeringen att de anmälningar som kommer till Åklagarmyndigheten från Skatteverket 

är så kallade enkla fall. Det skulle visserligen vara en fördel om utredningen bedrevs mer 

samstämmigt, men ändå är de skattebrott som anmälts från Skatteverket enkla eftersom det 

enbart rör sig om endast ett brott.264 Vilken uppfattning stämmer bäst överens med verklighe-

ten (som jag uppfattar den)? 

 

I Sverige får (i princip) alla bevismedel åberopas så länge bevistemat är relevant. Icke rele-

vanta bevis kan domstolen avvisa.265 För skattebrott är den vanligaste bevisningen skriftliga 

bevis, till exempel deklarationer, fakturor och avtal. Genom bevisningen måste åklagaren 

övertyga rätten om att en viss rättsföljd skall inträda. Det är åklagare som har utredningsbör-

dan, eftersom bevisbördan i brottmål åligger åklagaren. Enligt Diesen är utredningskravet, till 

skillnad från beviskravet (se till exempel avsnitt 5.6) högre ställt i skattebrottmål än i vanliga 

brottmål.266 I praktiken förenklas visserligen detta av det arbete som Skatteverket har lagt ner 

i samband med taxeringen, men, vilket är poängen med denna uppsats, Skatteverket tar ju inte 

fram någon information om den misstänktes subjektiva inställning till den oriktiga uppgiften. 

Åklagaren har alltså fortfarande att bevisa att den misstänkte lämnat in den oriktiga uppgiften 

med uppsåt, annars täcks inte det objektiva rekvisitet av det subjektiva (se avsnitt 3.1). Att 

föra fullständig bevisning i ett skattebrottmål är inte något som går över en natt, det måste 
                                                
261 Schelin, 2006, sid 47. 
262 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 172. 
263 Prop.1997/98:10. 
264 Prop.1997/98:10, sid 31 och 34. 
265 RB 35 kap 7 §. 
266 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 172. 
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ligga ett gediget arbete bakom. Naturligtvis måste både rätten och åklagaren beakta principer-

na om bevisföring (avsnitt 4.5). 

 

Som Diesen konstaterat ställer vissa bevisföringsprinciper till problem vid just skattebrottmål. 

Särskilt nämner Diesen bevisomedelbarhetsprincipen (se avsnitt 4.5 och 4.11), just på grund 

av den (vanligtvis) omfattande skriftliga bevisningen. Jag anser dock inte att bevisomedelbar-

hetsprincipen borde inverka på åklagarens möjligheter att föra bevisning om uppsåt. Att be-

visningen framläggs skriftligen istället för föredras muntligen är visserligen beklagligt, men å 

andra sidan går processen i allmän domstol allt mer ifrån muntlighetsprincipen.267 Det är klart 

att muntlighetsprincipen skall beaktas i så stor utsträckning som möjligt, men så länge åklaga-

ren tillåts att använda sig av skriftliga bevis är det inte åklagaren som drabbas av att bevis-

omedelbarhetsprincipen inte upprätthålls, snarare den åtalade.  

 

Objektivitetsprincipen ställer nog i sådana fall till större problem för åklagaren. Som Diesen 

har konstaterat (avsnitt 4.11) leder objektivitetsprincipen till att åklagaren även måste ta fram 

omständigheter som är till den misstänktes fördel. Det är ofta svårt, just eftersom, om man 

skall tro Diesen och inte regeringen (i propositionen ovan), utredningen om skattebrott ofta 

innehåller svåröverskådliga delar. Det kan därför vara svårt för åklagaren att, på ett rimligt 

sätt, finna och presentera delar som talar för den misstänkte. I praktiken brukar det dock inte 

vara åklagaren som drabbas av en icke uppfylld objektivitet, eftersom bevisbördan då snarare 

förflyttas till försvaret. Det vill säga, även om objektivitetsprincipen ställer till problem vid 

skattebrottmål, är inte det ett problem som primärt drabbar åklagarens möjlighet att föra be-

visning om uppsåt.  

 

Diesen nämner även den misstänktes rätt till passivitet som ett problem när det kommer till 

bevisning vid skattebrott (se avsnitt 4.11). Även här leder dock faktumet att principen inte 

upprätthålls till större problem för försvaret än för åklagaren. Den tilltalade har tvingats att 

vara aktiv i skatteprocessen, för att undvika att påföras skattetillägg, vilket innebär att åklaga-

ren har fått en del information ”gratis”. I brottmålet behöver den åtalade inte göra något, det 

är helt åklagarens ansvar att bevisa att den åtalade är skyldig till den åtalade gärningen. Som 

Schelin uttrycker det: ”för att den tilltalade överhuvudtaget ska kunna åläggas några förplik-

telser under rättegången måste åklagaren ha fullgjort sin bevisbörda.”268 Eftersom fri bevis-

                                                
267 T ex genom de senaste ändringarna i BrB, SFS 2008:370. 
268 Schelin, 2006, sid 44 
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prövning råder i Sverige har åklagaren rätt att åberopa även information som erhållits under 

utredningen i förvaltningen som bevis i processen i allmän domstol. Det innebär att om den 

misstänktes rätt till passivitet inte upprätthålls leder det snarare till fördelar än nackdelar för 

åklagaren vad gäller bevismöjligheterna om uppsåt. Naturligtvis är inte detta önskvärt för 

rättssäkerheten, men eftersom denna uppsats skall granska åklagarens möjlighet att föra be-

visning kring uppsåt beaktas inte den aspekten närmare här.  

 

Min slutsats är därmed att, oavsett om det är som Diesen påstått och den misstänkte har en 

särställning i skattebrottmål (avsnitt 4.11) eller inte, är detta inget som påverkar åklagarens 

möjlighet att föra bevisning. Det är, naturligtvis, inte önskvärt att grundläggande processuella 

principer åsidosätts vid skattebrottmål, och, naturligtvis, är det eftersträvansvärt att lagtext 

och processuella principer är formulerade så att rättssäkerheten för den enskilde upprätthålls. 

Frågan är dock om en förändring av beviskravet för rekvisitet ”uppsåt” kan förbättra möjlig-

heterna att upprätthålla den misstänktes rättigheter? Ett lägre beviskrav torde ju inte innebära 

större rättssäkerhet för den enskilde. Ett högre beviskrav skulle antagligen leda till fler från-

steg från gängse principer. Den stora mängden utredningsmaterial och de komplexa utred-

ningarna i skattebrott innebär att det är svårt att få en bra balans mellan en rimlig bevisbörda 

för åklagaren och en rimlig rättssäkerhet för den enskilde. Lagstiftaren har säkerligen över-

vägt detta, och försök finna den omtalade gyllene medelvägen. Problemet kvarstår dock, ef-

tersom ”lägre och högre beviskrav” inte får något reellt värde förrän beviskravet i sig är fast-

slaget.  

 

Beviskravet för brottmål generellt finns väldokumenterat i både praxis och doktrin. När det 

kommer till beviskrav för just skattebrott finns det desto mindre material. Till exempel Diesen 

konstaterar att det inte finns några moderna HD-fall som behandlar beviskravet i skattebrott-

mål, men att i de fall där skattefrågor varit uppe till behandling i HD har domstolen snarast 

använt sig av begreppet ”styrkt”. ”Styrkt” är dock, enligt Diesen, inte ett beviskrav utan en-

bart ett sätt att uttrycka en slutsats om att bevisningen är tillräcklig för det aktuella målet. Die-

sen anser att beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” skulle vara mindre lämpligt i skattebrott-

mål (se avsnitt 4.11).269 Så vad är då ett lämpligt beviskrav för skattebrottmål, och varför 

finns det ingen praxis inom området? 

 

                                                
269 Diesen, Bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt, 1999, sid 176. 
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För att börja med problematiken kring att det saknas praxis: professor Träskman tidigare utta-

lat sig i Dagens Nyheter: ”[k]ärnfrågorna är bevisningen och HD tar inte upp frågor om be-

visvärdering”270. Det innebär att det inte går att anta att det ens i framtiden kommer att finnas 

avgöranden från HD som i detalj redogör för hur beviskravet inom skattebrottmål skall vara 

formulerat. Det som därmed finns att tillgå för att fastslå beviskravet är de synpunkter som 

kommit till uttryck i doktrin, eftersom, som konstaterats i avsnitt 4.2, bevisläran inte har ut-

vecklas i lag. Det vanliga beviskravet i brottmål är ”ställt utom rimligt tvivel”, bör det vara 

det gängse beviskravet även för skattebrottmål? 

 

Jag har redan konstaterat att skattebrottmålets speciella karaktär i sig inte borde vara något 

som föranleder ett annat beviskrav än ”ställt utom rimligt tvivel”. Det kan dock finnas andra 

omständigheter som ändå resulterar i att beviskravet bör vara annat än det gängse. En av svå-

righeterna för åklagaren i skattebrottmål är att bevisa uppsåtet för just den oriktiga uppgiften. 

Som konstateras i inledningen av uppsatsen är det inte ovanligt att den skattskyldige påförs ett 

skattetillägg, men att åtalet ogillas i domstol just eftersom det brister i rekvisitet uppsåt. Det 

kan ofta verka som att det finns ett klart motiv till skatteplanerandet, men det är ändå svårt att 

bevisa uppsåtet. Att skatteplanera är inte olagligt i sig, så länge planerandet håller sig inom 

lagens tillåtna ramar. Åklagaren måste alltså bevisa att den misstänkte med uppsåt lämnat en 

oriktig uppgift och fara för skatteundandragande därmed har inträffat. Diesen har uttryckt att 

beviskravet i skattebrottmål för uppsåtsrekvisitet borde ligga på nivån "sannolika skäl" just på 

grund av svårigheten att bevisa vad gärningsmannen avsåg med den oriktiga uppgiften. Är 

detta ett tillräckligt starkt skäl för ett sänkt beviskrav i skattebrottmål? 

 

Det är alltid svårt för åklagaren att bevisa uppsåt, det kräver alltid någon form av antagande 

eftersom det inte är möjligt att veta vad en person tänkte och insåg vid en historisk tidpunkt. 

Det är också därför uppsåt anses bevisat vid ”ställt utom rimligt tvivel”, eftersom det inte är 

möjligt att nå fullständig ”säkerhet”. Skulle det vara svårare att nå punkten ”ställt utom rimligt 

tvivel” vid skattebrott än vid andra brott? Rimligen borde det inte vara så, åklagaren och poli-

sen borde ha samma möjlighet att utreda gärningsmannens inställning till ett skatteundandra-

gande som till exempel till våldtäkt. Våldtäkt är ett brott som ofta diskuteras i media på grund 

av svårigheten att bevisa gärningsmannens uppsåt. En sådan diskussion återfinns inte i samma 

utsträckning för skattebrott, men det har antagligen sin orsak i brottens natur snarare än som 

                                                
270 Citat från Träskman i Dagens Nyheter den 11 november 2008 angående ”Rödeby-målet”. Träskman är pro-
fessor i straffrätt vid Lunds universitet.  
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en jämförelse mellan svårigheten i att föra bevisning. Det material som utredningen om skat-

tebrott vilar sig på är ofta gediget och innehåller många svåröverskådliga transaktioner. Från 

det (skriftliga) materialet skall åklagaren lyckas dra slutsatser om varför gärningsmannen 

gjorde det, och även att han insåg att handlandet skulle leda till en oriktig uppgift och fara för 

skatteundandragande. Det är även åklagaren som har bevisbördan om den misstänkte åberopar 

villfarelse. Den misstänkte måste visserligen presentera någon form av utredning som bevisar 

att han har varit i straffrättsvillfarelse. Ren okunskap om lagen är inte möjlig att hänvisa till, 

eftersom det för det första inte anses som en ursäkt för uppsåt och för det andra är så gott som 

alla medborgare medvetna om att det föreligger en plikt att betala skatt på inkomster. Det är 

bara i situationer där ursäkten för villfarelsen är uppenbart ursäktlig som uppsåtet kan anses 

urskuldat.271  

 

Det borde inte vara lättare för en misstänkt gärningsman att åberopa straffrättsvillfarelse vid 

skattebrott än vid andra brott. Det leder till att det inte borde vara svårare för åklagaren att 

motbevisa straffrättsvillfarelse vid skattebrott än andra brott. Det innebär i sin tur att skatte-

brott inte borde bli ”särbehandlat” ur beviskravssynpunkt på grund av att åklagaren i en högre 

grad måste fokusera på att motbevisa en misstänkts uppgift om straffrättsvillfarelse.  

 

Bevisvärderingen sker utifrån olika teorier. Det är Ekelöfs bevisvärderingsteorier som i hög 

grad har influerat svensk bevislära, varför det är viktigt att vara medveten om hur bevisvärde-

ringsreglerna ser ut (domaren skall ta ställning till verkan ”d”, hypotesen om orsakssambandet 

”i” och den ursprungliga orsaken ”h”. Sedan beräknas bevisvärdet genom P(i/d), alltså sanno-

likheten för att kausalmekanismen fungerat).272 Syftet med exemplet är att illustrera hur omöj-

ligt det är för domaren att, med hjälp av bevisvärderingsteorierna, beräkna styrkan av bevis-

ningen. Att ”sätta siffror” på de olika omständigheterna i målet och på det viset få fram ett 

bevisstyrkevärde enligt bevisschemat är en uppgift som är i princip praktiskt ogörlig. Ändå är 

det så bevisreglerna ser ut. Domaren skall, till exempel med hjälp av ovanstående formel, be-

räkna bevisstyrkans värde av de framlagda bevisen. Om bevisningen är tillräckligt stark och 

når upp till nittiosexprocentigt värde, kan den åtalade fällas för brottet. Ekelöfs teorier, trots 

att Ekelöf ansåg att den legala bevisteorin strider mot allt sunt förnuft (se avsnitt 4.5), har där-

för många influenser av en legal bevisteori. Ekelöfs diskussioner om kedjefall, samverkansfall 

och motverkansfall (se avsnitt 4.9) bygger delvis på att räkna samman bevis och, genom det 

                                                
271 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, & Wennberg, 2009, sid 24:79. 
272 Lindell, 2003, sid 461. 
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sammanlagda värdet, dra slutsatsen huruvida ett visst faktum är styrkt eller ej. Lindell har 

diskuterat i de här banorna: ”det kan tyckas som en paradox att nya bevisregler – visserligen 

av annan karaktär än de rent legala – rekommenderades samtidigt som den svenska rätten 

formellt befriades från den legala bevisteorin”.273 Sådana statiska modeller skulle kunna vara 

till nackdel för en skattebrottutredning, som i så stor grad bygger på skriftliga uppgifter. Att 

på den punkten ändra beviskravet från något annat än det gängse kan jag ändå inte finna fog 

för; då bör snarare bevisvärderingen ta hänsyn till de speciella omständigheter som föreligger 

vid skattebrottmål.  

 

Jag kan alltså inte finna belägg för att skattebrott motiverar ett lägre beviskrav än det normala, 

”ställt utom rimligt tvivel”. Det föreligger bevissvårigheter för åklagaren, absolut, men samti-

digt är det också en del av rättssäkerheten att åklagaren skall vara i en sämre position än den 

åtalade. ”Hellre fria än fälla” och ”bättre tio skyldiga friade än en oskyldig dömd” är principer 

som genomsyrar den svenska processrätten, och därför kan inte heller beviskravet för uppsåt 

sättas alltför lågt. HD har, i ett flertal prejudicerande domar, konstaterat att beviskravet i 

brottmål skall vara ”ställt utom rimligt tvivel”. För att gå ifrån sådan praxis krävs ytterst star-

ka skäl. Jag tycker inte att jag har hittat något som i en tillräcklig stor utsträckning inverkar på 

åklagarens möjlighet att för bevisning för att ett frånsteg från processprinciperna är befogat. 

Att speciella enheter (till exempel SBE) har inrättats är ett steg för att, på ett rättssäkert sätt, 

minska glappet mellan utredningen från Skatteverket och utredningen hos åklagare och polis. 

För att åklagaren skall kunna övertyga rätten om att den åtalade har begått skattebrott ”ställt 

utom rimligt tvivel” krävs det en noggrann utredning. Jag anser att det är bättre att fokusera på 

att optimera utredningsresurserna genom kompetenta enheter än att inkräkta på grundläggan-

de principer för rättssäkerheten.   

 

6.6 Skattetillägg kontra skattebrott 

De administrativa sanktionerna har i stor utsträckning ersatt de straff som tidigare utdömdes i 

mål om skatt. Syftet med införandet av administrativ avgift var att få en jämnare och effekti-

vare rättstillämpning.274 Det finns inget som hindrar att både skattetillägg och straff utgår för 

samma oriktiga uppgift, men det vanligaste är att enbart skattetillägg påförs.275   

 

                                                
273 Lindell, 2003, sid 460. 
274 Thornstedt, Rabe, & Eklund, 1994, sid 115. 
275 Thornstedt, Rabe, & Eklund, 1994, sid 117. 
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Finns det då verkligen ett behov av båda påföljderna? Regeringen har motiverat användningen 

av det parallella påföljdssystemet med att det ena är ett straff, det andra en administrativ sank-

tion.  Den distinktionen är viktig, eftersom det finns ett förbud mot dubbelbestraffning (se 

avsnitt 3.3.2). Därför är det också viktigt att skattetillägget och skattebrottet innehåller olika 

subjektiva rekvisit, eftersom olika rekvisit innebär att de inte kan anses som samma brott.276 

Högsta domstolen har också konstaterat att just frånvaron av uppsåtsrekvisitet vid påförande 

av skattetillägg gör det möjligt att döma en skattskyldig även för skattebrott.277 Både skatte-

tilläggskommittén och lagrådet har gjort bedömningen att det kan vara tvivelaktigt att ålägga 

någon ett skattetillägg sedan han har dömts till böter i allmän domstol.278 Slutsatsen kan där-

för dras att distinktionen mellan skattetillägg och skattebrott måste finnas kvar. Påföljderna 

får varken sammanblandas eller tillnärmas. 

 

Det jag har försökt visa med ovanstående resonemang är att det inte är möjligt att diskutera 

beviskraven och bevisvärderingen vid skattebrott exklusivt. För att kunna bedöma åklagarens 

bevismöjligheter vid skattebrott, och om justering bör ske på området, måste hänsyn tas till 

skattetillägget. Den administrativa påföljden och skattebrottet är visserligen helt fristående 

från varandra, men ur många hänseenden är ändå det ena beroende av det andra. Till exempel 

är det ju ofta när Skatteverket påför en taxering (och även skattetillägg) som ett misstänkt 

skattebrott upptäcks.  

 

Skattetillägg kan närmast sägas vara en form av kompensation för staten för den oriktiga upp-

giften som den skattskyldige har lämnat. Den som har begått skattebrott skall däremot, genom 

lagföringen, avhållas från att begå upprepad brottslighet. Olika teorier om straff diskuteras 

närmare under metodavsnittet (avsnitt 1.3) Vid ett tillfälle har staten gått in och begärt ska-

destånd från en enskild som har dömts för skattebrott. Staten ville då ha ersättning för den 

undandragna skatten.279 Högsta domstolen ogillade käromålet, med motiveringen att staten 

hade andra möjligheter att dra in skatt. Det är också sant. Staten har, inom fem år, möjlighet 

att begära eftertaxering och då också höja den skattskyldiges inkomst till en riktig nivå och ta 

ut skatt på mellanskillnaden. Som ”skadestånd” för staten finns skattetillägget. Om skattetill-

lägget försvann skulle statens möjlighet att få "skadestånd", det vill säga ersättning för utebli-

ven skatt, minska. Av den anledningen tycker jag att det kan vara befogat med ett dubbelt 

                                                
276 Almgren & Leidhammar, 2006, sid 33. 
277 NJA 2000 s. 622. 
278 Almgren & Leidhammar, 2006, sid 33-34. 
279 Se NJA 2003 s. 390 och Schultz, 2003/04. 
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sanktionssystem. Skatter finns för den gemensamma välfärden och staten är beroende av att få 

in skatterna för att alla medborgare skall kunna bli garanterade fri sjukvård, gratis skolor och 

så vidare. Om någon inte betalar in skatt får staten, rent krasst, en förmögenhetsskada som 

kan resultera i att staten inte kan uppfylla de uppgifter som staten har åtagit sig att svara för. 

Att staten då får ett "skadestånd" i form av ett skattetillägg kan jag, på de grunderna, känna är 

helt korrekt.  

 

I SOU:n översyn av skattebrottslagen, frågade sig utredningen om systemet med ”dubbla 

sanktioner” skall finnas kvar. Utredningen ansåg att systemet inte var behäftat med så stora 

olägenheter att det fanns anledning att överge det.280  Skattebrottsutredningen ansåg att ett 

system där en skattskyldig som blivit åtalad för skattebrott inte kunde åläggas skattetillägg 

inte var önskvärt eftersom det skulle innebära ett flertal praktiska komplikationer. Skattever-

ket skulle då fortlöpande behöva kontrollera om ett åtal kommer till stånd och sedan, om den 

skattskyldige ej åtalades, ta upp frågan om skattetillägg igen.281 Skattebrottsutredningen insåg 

dock att det, från den skattskyldiges perspektiv, kan finnas synpunkter på det dubbla sank-

tionssystemet, eftersom den enskilde, som blivit ålagd både skattetillägg och dömd i domstol, 

kan anse sig dubbelbestraffad. Skattebrottsutredningen konstaterade att denna typ av sank-

tionskumulation inte är unikt för skattefrågor, utan återfinns även inom många andra områ-

den.282 Att det finns parallellt påföljdssystem i mål om skatt är alltså inget extraordinärt. Att 

även andra områden har dylika system är snarast ett argument för både skattetillägg och skat-

tebrott, än en anledning till att ha enbart endera.  

 

Frågan är i vilken utsträckning som domen i förvaltningsdomstol borde få läggas till grund för 

domen i allmän domstol. En analogi kan göras till Processlagberedningen som diskuterade 

huruvida en brottmålsdom borde kunna läggas till grund för en civildom. Beredningen ansåg 

att något sådant inte skulle hota rättssäkerheten, men att det kunde vara olämpligt.283 Det-

samma borde egentligen gälla för förhållandet mellan en dom i allmän domstol och en dom i 

förvaltningsdomstol. Domen borde få användas av åklagaren för att bevisa sakförhållanden, 

men inte för att påvisa uppsåt. Som Skatteverket konstaterade i domreferatet i avsnitt 5.5 är 

det i normalfallet svårt att kombinera ett krav på ursäktlighet och ett uppfyllt uppsåt. Det om-

vända gäller naturligtvis, om förvaltningsdomstol har gjort en gedigen utredning huruvida 

                                                
280 SOU.1995:10, sid 291. 
281 SOU.1995:10, sid 293. 
282 SOU.1995:10, sid 294. 
283 SOU 1938:44 II, sid 378. 
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ursäkt kan anses föreligga för den felaktiga uppgiften, borde en sådan bedömning kunna in-

verka både positivt och negativt på domslutet i allmän domstol. Jag anser att uppsåtsbedöm-

ningen bör ske exklusivt i allmän domstol, att inte åklagaren skall få hänvisa till en tidigare 

gjord ursäktlighetsutredning. Jag tycker att det är av vikt för rättssäkerheten och för den miss-

tänktes rätt att få sin sak prövad. Att i för stor omfattning använda sig av den bevisning som 

framkommit under förhandlingar i förvaltningsdomstol gör att den åtalade har mindre möjlig-

het att försvara sig. Det kan visserligen riskera att bli fråga om en upprepning, och kanske 

dyrare processer, men om vi skall ha systemet av dubbla påföljder får det vara en konsekvens 

som vi är beredda att ta.  

 

Anser då jag att vi skall ha ett system med parallella påföljder? Jag konstaterade ovan att rek-

visiten för skattetillägg och skattebrott inte får närma sig varandra, men det i sig innebär inte 

att det finns ett behov av båda påföljderna. År 2005 kom Skatteverket med en rapport i vilken 

myndigheten konstaterade att reglerna om skattetillägg borde ses över.284 I rapporten konsta-

terades att vissa länder har ett system med en ”name and shame list”, det vill säga att skatte-

fuskarna hängs ut genom att namnen offentligt publiceras.285 Skulle det vara ett alternativ till 

lagföring i allmän domstol? Rapporten konstaterade att så väl straff som skattetillägg har ett 

allmänpreventivt syfte och att det har stor betydelse hur straffet påförs.286 Ett system med 

”name and shame” skulle säkert visserligen verka avskräckande i vissa fall. Som komplement 

till ”name and shame” har en del länder mycket höga skattetillägg, på uppemot 400 % (Sveri-

ge har 40 %). Andra länder (till exempel USA), har olika skattetillägg beroende på den skatt-

skyldiges subjektiva inställning till handlingen (20 % vid försumlighet och 75 % vid grovt 

fusk). Ett införande av dylika system i Sverige skulle minska behovet av dubbla påföljdssy-

stem, men samtidigt urgröpa den tradition av straff som vi i dag har. Jag kan ändå anse att det 

är något som är värt att överväga, även om jag inte anser att det är bra att kopiera systemen 

rakt av. En publicering av namn slår ofta olika hårt mot olika individer, men det gör å andra 

sidan ett fängelsestraff också. Det är förståligt att individen ser sig bestraffad två gånger när 

han dels har blivit lagförd, dels påförd skattetillägg. Jag måste ändock instämma i den slutsats 

som utredningen kom till i SOU 1995:10: dubbla sanktionssystem finns inte enbart i mål om 

skatt, och att en prövning sker två gånger i två olika processer torde snarare garantera ett sä-

kert resultat än kränka individen. Det är dessutom viss skillnad på att bli påförd skattetillägg 

                                                
284 Wittberg, 2005:1, sid 7. 
285 Wittberg, 2005:1, sid 87-88. 
286 All information om skattetillägg och straff kommer från Wittberg, 2005:1, sid 81-89. 
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och dömd för skattebrott. En dom i allmän domstol är något som syns i bestraffningsregistret, 

det gör inte ett skattetillägg. Jag tycker därför, med tanke på all information som framkommit 

i detta kapitel, att det inte finns någon anledning till enbart ett sanktionssystem. Det finns i 

dag regler om att en person som har lagförts för skattebrott kan befrias från skattetillägg (14 § 

3 st 3 pkt TL). Genom dessa regleringar garanterar lagstiftaren att det enbart är när brottsling-

ar har begått ringa skattebrott som en dubbel påföljd blir aktuell. En större tolerans mot eko-

nomisk brottslighet är inte önskvärd. Enligt min åsikt visar lagstiftaren hur allvarligt man 

ändå ser på skatteundandragande när det finns ett parellellt påföljdssystem. Varken skattebrott 

eller skattetillägg bör finas exklusivt, systemen kompletterar varandra och sammantaget ger 

det parallella påföljdssystemet staten större möjligheter att beivra överträdelser mot TL.  

 

6.7 Slutsats 

Att konstatera huruvida beviskravet i skattebrott är ”bra” eller inte är en omöjlig uppgift. Nå-

got beviskrav finns nämligen inte fastslaget! Uppsatsens fokus har istället lagts på att försöka 

utvärdera det gängse beviskravet och hur lagstiftningen ser ut samt hur beviskravet, i mitt 

tycke, bör se ut i framtiden. Min slutsats är att det inte finns något som motiverar ett frånsteg 

från det gängse beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.  

 

Åklagarens möjlighet att bevisa uppsåt är beroende av utredningens kvalité och inte något 

som motiverar ett sänkt beviskrav. I mitt tycke har det i propositioner lagts ett lite väl stort 

fokus på Skatteverkets medverkan i utredningar om skattebrott. Jag tycker inte att Skattever-

ket skall fungera som en utredningsmyndighet i andra delar än vad som är dess syfte. Jag 

tycker att det är mycket bättre att lägga ansvaret på till exempel SBE, och anser att inrättandet 

av enheten är ett bra första steg mot bättre utredningar i mål om skatt. Eftersom myndigheter-

na styrs av ändamålsprincipen varken kan eller bör deras befogenheter sammanblandas. Skat-

tebrott och skattetillägg är skilda institut, och rekvisiten är formulerade som de är av en an-

ledning. Bevisproblem återfinns snarare i myndigheternas regleringar än i skattebrottslagens 

rekvisit.  

 

Som slutkläm kan det aktuella fallet med Skandiadirektören Ulf Spång nämnas (Svea hovrätt, mål nummer B 
2923-08). Spång frikändes den 1 juni 2009 från åtalet om grovt skattebrott med motiveringen att hovrätten inte 
kunde finna det styrkt att Spång avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration. Det är samma resonemang 
som tingsrätten i avsnitt 5.5 använde sig av (fast med motsatt domslut). Diesen hävdar dock att ”styrkt” inte är 
ett beviskrav utan enbart ett uttryck för om bevisningen är tillräckligt stark eller ej (avsnitt 6.5), och eftersom 
Diesen ändå får anses som en auktoritet inom området skulle jag vilja hävda att hovrättens domslut snarare är 
något som styrker min slutsats att något beviskrav inte finns fastställt än tvärtom.  
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