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Sammanfattning  

Syftet med min uppsats är, dels att utreda vilka huvudsakliga konsekvenser som 2013 års 

praxis angående ”Ne bis in idem” föranlett för den svenska skatteprocessen, dels att analysera 

vilka resningsmöjligheter som föreligger för enskilda som drabbats av Sveriges konventions-

överträdelser. Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att analysera huruvida lagförslagen i SOU 

2013:62 uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav samt att föreslå ändringar till nyss 

nämnda lagförslag.  

Innan år 2013 bedömde Högsta domstolen att systemet med dubbla sanktioner inom ramen för 

skilda förfaranden var förenligt med principen ”Ne bis in idem”, eftersom det saknades ”klart 

stöd” för att underkänna hela det svenska systemet. I NJA 2013 s. 502 fann Högsta domstolen 

att det numera finns ”tillräckligt stöd” för att underkänna hela det svenska systemet. Högsta 

domstolens nya ställningstagande innebär att såväl mervärdeskatt som inkomstskatt och 

arbetsgivaravgifter omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning och dubbelprövning av 

lagöverträdelser som grundar sig på samma faktiska omständigheter och som riktats mot 

samma rättssubjekt. I förevarande framställning har jag därför utrett vad 2013 års praxis 

innebär respektive vilka sammanhängande frågor som fortfarande söker svar.  

I NJA 2013 s. 746 fann Högsta domstolen dessutom att rättsläget förändrades redan den 10 

februari 2009. Att rättsläget förändrades vid nyss nämnda brytpunkt har i efterföljande 

avgöranden vid såväl Högsta domstolen som vid Högsta förvaltningsdomstolen visat sig vara 

avgörande för huruvida personer beviljats resning. I denna framställning har jag därför 

analyserat vilka omständigheter som enligt 2013 års praxis varit avgörande för att resning ska 

beviljas vid Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.  

I september 2013 lämnades betänkandet av utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet 

(RIS-utredningen) över till regeringen som en direkt följd av 2013 års förändrade rättsläge. 

Flertalet remissinstanser bl.a. Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Skatteverket har 

lämnat remissyttranden med tudelad kritik. Förevarande framställning innehåller en 

konsekvensanalys av RIS-utredningens lagförslag. Framställningen innehåller även en analys 

av huruvida lagförslagen uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav om förutsebarhet och 

likabehandling. Jag har i min framställning kommit fram till att lagförslaget inte uppfyller 

kraven på förutsebarhet eller att lika fall ska behandlas lika. I framställningen föreslår jag 

därför utifrån ett de lege ferenda-resonemang hur några utvalda risker som ett genomförande 

av SOU 2013:62 skulle innebära kan undanröjas.   
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1. Inledning  

1.1. Problembakgrund  

Högsta domstolen fastslog i juni 2013 genom pleniavgörande i NJA 2013 s. 502 (hädanefter 

benämnt PMP-fallet) att Högsta domstolens tidigare uppfattning om att det var möjligt att 

kombinera att en och samma person åläggs skattetillägg och sedermera döms till straff i form 

av skattebrott inte längre utgör gällande rätt. Högsta domstolens pleniavgörande innebar, dels 

ett underkännande av systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg kombinerat med brotts-

påföljd), dels ett underkännande av systemet med två olika förfaranden avseende samma 

oriktiga uppgifter. Detta p.g.a. att ovan nämnda system, enligt Högsta domstolens enhälliga 

uppfattning, inte längre kan anses förenligt med principen ”Ne bis in idem”. Bakgrunden till 

HD:s nya ställningstagande är Europadomstolens dom Zolotukhin mot Ryssland1 och EU-

domstolens dom Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson2. Högsta domstolen har i hög grad 

innan PMP-fallet mottagit skarp kritik från bl.a. underrättsinstanser och doktrin. Kritiken har 

huvudsakligen bestått i att Högsta domstolen, i egenskap av Sveriges högsta prejudikat-

bildande instans, inte bedömde att det svenska skatte- och skattebrottssystemet strider mot 

principen ”Ne bis in idem” som återfinns i internationella regleringar som Sverige genom lag 

åtagit sig att följa nämligen art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och art. 

50 i EU:s rättighetsstadga.  

PMP-fallet har föranlett att fysiska och juridiska personer som drabbats av dubbel-

bestraffningen har sökt/kommer att söka resning hos Högsta domstolen. Högsta domstolen har 

genom ett antal beslut meddelat hur vissa typer av dubbelbestraffningssituationer kommer att 

hanteras. Emellertid har olika underrättsinstanser funnit att PMP-fallet lämnar utrymme för 

gränsdragningssvårigheter bl.a. ifråga om situationer när enskilda näringsidkare först påförts 

skattetillägg och sedermera åtalats för bokföringsbrott. Därför kan inte rättsläget trots PMP-

fallet sägas vara tillräckligt förutsebart. Nyss nämnda problematik påkallar frågan om vilka 

situationer som medför att enskilda som drabbats av dubbelbestraffning äger möjlighet att 

vinna framgång i en eventuell resningsprocess respektive vilka situationer som Högsta 

domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen givit uttryck för inte kommer leda till resning.  

Riksåklagaren Perklev har till följd av PMP-fallets utgång uttryckligen krävt att lagstiftaren 

vidtar lagstiftningsåtgärder i syfte att förbättra rättssäkerheten i skatteförfarandet respektive 

                                                 
1 Mål no. 14939/03, Zolotukhin mot Ryssland, avgörande i Grand Chamber 10 februari 2009. 
2 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
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ekobrottmålsprocessen.3 I september 2013 lämnade utredningen om rättssäkerhet i skatte-

förfarandet (RIS-utredningen) på lagstiftarens begäran ett betänkande4 om hur rättssäkerheten 

på skatteområdet kan förbättras. I betänkandet föreslås bl.a. en ny lag om påförande av 

skattetillägg och tulltillägg5 vilken enligt utredarna bör träda ikraft i juli 2014. I betänkandet 

föreslås även ett helt nytt skatteförfarande som innebär att det nuvarande förfarandet med 

skattetillägg och brottspåföljd istället ska bedrivas vid allmän domstol inom ramen för en 

kombinerad skatte- och brottmålsprocess varvid åklagaren ska yrka på såväl skattetillägg 

såsom brottspåföljd för att undgå att bryta mot dubbelbestraffningsförbudet. RIS-utredningen 

har mottagit skarp kritik från flera remissinstanser däribland Ekobrottsmyndigheten. En fråga 

som uppkommer i det sammanhanget är hur en framtida lagstiftning bör utformas för att 

stärka den enskildes rättssäkerhet vid skatteförfarandet utan att i väsentlig mån försämra 

skatteförfarandets effektivitet och preventiva effekt. Fråga uppkommer även i vad mån den 

föreslagna lagstiftningen förbättrar rättssäkerheten för enskilda i skatteförfarandet och vilka 

huvudsakliga konsekvenser ett genomförande av lagförslaget skulle leda till för förfarandets 

olika inblandade aktörer. 

1.2. Problemformuleringar  

 

 Vilka huvudsakliga konsekvenser har 2013 års ”Ne bis in idem”-domar föranlett för 

skatteförfarandet respektive skattebrottsprocessen?  

 Vilka resningsmöjligheter föreligger för enskilda som drabbats av Sveriges 

överträdelser av principen ”Ne bis in idem”?  

 Vilka konsekvenser skulle ett genomförande av RIS-utredningens lagförslag leda till?  

 Uppfyller lagförslagen i SOU 2013:62 grundläggande rättssäkerhetskrav? 

1.3. Syfte 

Målsättningen med uppsatsens innehåll är att uppnå flera syften. Ett syfte med uppsatsen är att 

analysera det förändrade rättsläge som 2013 års ”Ne bis in idem”-domar har föranlett för 

skatteförfarandet och skattebrottsprocessen. Ett annat syfte är att analysera vilka resnings-

möjligheter enskilda, som drabbats av dubbelbestraffning, har med anledning av det 

förändrade rättsläget. Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att analysera och diskutera de 

                                                 
3 http://www.dagensjuridik.se/2013/06/riksaklagarens-direktiv-om-ne-bis-idem-till-aklagarna-dramatisk-

andring-av-rattslaget Hämtad: 2013-11-12. 
4 SOU 2013:62 – Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet.  
5 Förslag till lag (2014:000) om skattetillägg och tulltillägg i allmän domstol. 

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/riksaklagarens-direktiv-om-ne-bis-idem-till-aklagarna-dramatisk-andring-av-rattslaget
http://www.dagensjuridik.se/2013/06/riksaklagarens-direktiv-om-ne-bis-idem-till-aklagarna-dramatisk-andring-av-rattslaget
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förslag som presenterats i SOU 2013:62, om förändring av lagstiftningen gällande påförande 

av skattetillägg kombinerat med åtal för bl.a. skattebrott, i ljuset av grundläggande rätts-

säkerhetskrav.  

1.4. Metod och källmaterial  

Inom ramen för utredningen av gällande rätt tillämpar jag rättsdogmatisk metod med tydligt 

fokus på den nya rättspraxis som Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen skapat 

inom ramen för aktuellt rättsområde. I min uppsats har jag avsiktligt valt att lägga stor vikt vid 

rättspraxis av flera skäl. För det första har de högsta instanserna helt omkullkastat det tidigare 

rättsläget, varför det vore direkt olämpligt att i vidare mån än nödvändigt beakta tidigare 

rättspraxis och till sådan praxis refererad litteratur. För det andra har den tidigare gällande 

praxisen om ”Ne bis in idem” sedan tidigare analyserats utförligt i doktrinen, varför det enligt 

min mening saknas rättsvetenskapligt nyhetsvärde därom. För det tredje har förarbetena till 

aktuella lagrum i viss mån blivit föråldrade och svårtillämpbara sett i ljuset av 2013 års 

praxis.  

Vid beskrivningen av det tidigare rättsläget har jag även använt mig av europarättsliga rätts-

källor. Detta har varit nödvändigt mot bakgrund av den svenska rättsordningens förhållande 

till europarätten och den betydelse som den svenska rättstillämparen tillmätt nyss nämnda 

förhållande vid prövningen av den svenska skatteprocessens förenlighet med principen ”Ne 

bis in idem”. Med europarättsliga rättskällor åsyftas härvidlag EU:s primärrätt, Europa-

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 

Europadomstolens praxis om principen ”Ne bis in idem”, EU:s rättighetsstadga om grund-

läggande rättigheter samt EU-domstolens praxis om principen ”Ne bis in idem”. Vid 

tolkningen av europarättskällornas förhållande till svensk inhemsk rätt har jag tillämpat rätts-

dogmatisk metod. EU-rättskällornas inbördes förhållande har jag tillämpat i enlighet med EU-

rättslig metod; d.v.s. med beaktande av den EU-rättsliga rättskällehierarkin. De EU-rättsliga 

källorna som beaktats har följande inbördes förhållande: (i) primärrätt, (ii) EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna, (iii) allmänna rättsprinciper, (iv) avtal som EU ingått med tredje 

land eller internationella organisationer, och (v) EU-domstolens rättspraxis.6  

Vid analysen av i vad mån den föreslagna lagstiftningen mot dubbelbestraffning som 

presenterats i SOU 2013:62 uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav har jag valt att 

                                                 
6 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 40.   
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använda mig av en teleologisk tolkningsmodell. Det främsta skälet härför är att det enligt min 

mening ter sig naturligt att analysera den föreslagna lagstiftningens utformning utifrån de 

ändamål som lagstiftaren ursprungligen avsett med skattetilläggen respektive skattebrotten.  

1.5. Avgränsningar  

Mot bakgrund av det förändrade rättsläget som 2013 års ”Ne bis in idem”-domar/beslut 

föranlett har jag avgränsat mig vad gäller behandling av antalet rättsfall som härrör sig från 

tiden innan år 2013-avgörandena. För att på ett rättvisande sätt kunna beskriva det nya rätts-

läget ter det sig emellertid nödvändigt att i viss mån redogöra för det tidigare rättsläget varför 

jag i begränsad omfattning redogör för de mest centrala rättsfallen från tiden innan PMP-

fallet. 

Med anledning av att ämnet ”Ne bis in idem” i viss bemärkelse sedan tidigare blivit utförligt 

analyserat i doktrin har jag av nyhetsvärdeskäl valt att avgränsa analysen av den befintliga 

svenska lagstiftningens förenlighet med principen ”Ne bis in idem”, EU:s rättighetsstadga, 

tidigare EU-domar samt EKMR till att endast beskriva dessa förhållanden i den mån jag 

funnit det vara nödvändigt för att underlätta förståelsen för läsaren avseende efterföljande 

delar av framställningen. För fördjupning beträffande nyss nämnda avgränsade delar av 

ämnet, d.v.s. framförallt beträffande hur ”Ne bis in idem” tolkats i svensk rätt innan PMP-

fallet hänvisar jag till sedan tidigare publicerad litteratur.7  

Ifråga om jämförelser av dubbla sanktionssystem har jag valt att avgränsa mig till att endast 

översiktligt jämföra de systemskillnader som beskrivs i SOU 2013:62 för skattetillägg och 

skattebrottspåföljder. Skälet till nyss nämnda avgränsning är att jag anser mig sakna 

erforderlig förkunskap beträffande andra rättsordningars processuella och materiella rätt för 

att på ett kvalificerat vis kunna prestera en djupnormativ analys därom.  

1.6. Disposition  

Framställningen inleds med en referensram vilken är indelad i olika huvudavsnitt. Huvud-

avsnitten är i sin tur indelade i underavsnitt. Det första huvudavsnittet i referensramen (avsnitt 

2) behandlar rättsläget innan 2013 års ”Ne bis in idem”-domar, principen ”Ne bis in idem”, de 

                                                 
7 Se bl.a. Axén Linderl, A, Leidhammar, B, Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen, 1 

uppl., Ernst & Young AB och Liber AB, Malmö, 2005, Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och 

skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, Bernitz, U, Åkerberg Fransson-domen: Om 

förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om kombination skattetillägg/åtal för skattebrott, SN 2013 s. 584–

597, Gulliksson, M, Klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 645–685, Heiborn, 

A, Absolut prejudikatplikt och förutsebarhet – nödvändiga ingredienser för rättssäkerhet? Vänbok till Ingrid 

Arnesdotter, 1 uppl., Jure Förlag AB, Stockholm, 2012, Wennergren, B, ”Ne bis in idem” i taxeringsförfarandet, 

SN 2005 s. 231–235. 
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nuvarande materiella bestämmelserna på skatterättens och straffrättens område samt de 

centrala domar som föranlett den uppkomna situationen. Placeringen av materialet i första 

avsnittet har valts i syfte att möjliggöra en lättöverskådlig bakgrundsbeskrivning till den 

uppkomna situationen beträffande det sedermera omkullkastade rättsläget. Av metodskäl 

fortsätter framställningen (avsnitt 3) därefter med en genomgång av 2013 års ”Ne bis in 

idem”-domar/beslut i syfte att synliggöra de skillnader som uppkommit beträffande dåvarande 

och nuvarande rättsläge. Det tredje huvudavsnittet i referensramen (avsnitt 4) behandlar 

centrala rättssäkerhetskrav för svensk skatte- och strafflagstiftning. Nyss nämnda 

huvudavsnitt tjänar syftet att beskriva de olika formella och materiella rättssäkerhetskrav jag 

sedermera kommer använda i min analysdel i förhållande till den föreslagna lagstiftning som 

RIS-utredningen presenterat med anledning av det omkullkastade rättsläget. Det fjärde 

huvudavsnittet (avsnitt 5) beskriver några av de mest centrala lagförslag som framgår av SOU 

2013:62. Syftet med det fjärde huvudavsnittet är att ge förutsättningar för analysen om i vad 

mån de föreslagna lagändringarna förbättrar rättssäkerheten för enskilda samt för mina egna 

förslag om hur lagförslaget bör utformas – d.v.s. från ett de lege ferenda-perspektiv.  

Efter referensramen följer en analysdel vari jag besvarar ovan angivna problemformuleringar. 

Analysdelen är indelad i olika avsnitt utifrån avsikten om att besvara de valda 

problemformuleringarna i möjligaste mån var för sig. Framställningen avslutas med ett 

slutsatsavsnitt vari jag lyfter fram de ställningstaganden som jag anser besvarar de valda 

problemformuleringarna.  

2. Det tidigare rättsläget angående ”Ne bis in idem” i skatteförfarandet 

2.1. Principen ”Ne bis in idem”  

2.1.1. Principen ”Ne bis in idem” och dess grundläggande innebörd  

Principen ”Ne bis in idem” definieras såsom rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger 

för samma gärning. Ifrågavarande princip är en grundläggande straffrättslig princip inom den 

svenska rättsordningen och utgör även en ”viktig rättsstatlig princip”.8 Principen återfinns 

uttryckligen i EKMR9 och EU:s rättighetsstadga10, vilka båda är regelverk som Sverige åtagit 

sig att följa. I svensk rätt återfinns bestämmelse om brottmålsdomars rättskraft i 30 kap. 9 § 

                                                 
8 Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, Rättegång tredje häftet, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, 

s. 242.  
9 Se avsnitt 2.1.2. 
10 Se avsnitt 2.1.3. 
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rättegångsbalk (1942:740) nedan förkortad RB. Nyss nämnda bestämmelse innebär att om en 

brottmålsdom vunnit laga kraft kan ansvarsfråga beträffande viss gärning inte prövas på nytt. 

Det innebär såldes att processhinder inträder beträffande prövning av samma gärning inom 

ramen för ett efterföljande förfarande.11 Av rättspraxis12 följer att bestämmelsen även omfattar 

beslut om förverkande p.g.a. brott.13 Ett motiv till bestämmelsen om brottmålsdomens 

rättskraft i RB 30 kap. 9 § är enskildas personliga trygghet att inte behöva bli föremål för en 

ny rättsprocess avseende en påstådd gärning som den enskilde i en tidigare rättsprocess blivit 

prövad för. Ett ytterligare motiv till bestämmelsen om brottmålsdoms rättskraft är att 

omgivningen till en åtalad person skulle fästa mindre vikt vid en frikännande dom vid 

frånvaron av sådan bestämmelse.14  

2.1.2. Principen ”Ne bis in idem” i ljuset av EKMR 

Sverige ratificerade Europakonventionen (hädanefter benämnd EKMR) år 1953, men valde att 

inkorporera EKMR i svensk rätt först år 1995. Lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna trädde ikraft den 1 januari 1995. I lagen föreskrivs att EKMR med dess tilläggs-

protokoll ska gälla såsom svensk lagstiftning. Lagstiftaren har härutöver valt att föreskriva ett 

grundlagsstadgat förbud mot att stifta ny svensk lag i strid med konventionen eller dess 

tilläggsprotokoll, detta enligt 2 kap. 23 § regeringsformen (hädanefter benämnd RF).15 

Eftersom EKMR är en traktat är Wienkonventionen om traktaträtten16 tillämplig vid 

tolkningen av EKMR:s innebörd. Av art. 31 Wienkonventionen om traktaträtten följer att 

traktaten ska tolkas främst utifrån dess ordalydelse men även i ljuset av ifrågavarande traktats 

syfte. Danelius anser att det är av särskild vikt att tolka EKMR såsom en helhet vid tolkning 

av en bestämmelse i EKMR.17 Av art. 32 Wienkonventionen om traktaträtten framgår att 

förarbeten till en traktat endast utgör en sekundärkälla. Danelius menar att förhållandet att 

                                                 
11 Nordh, R, Praktisk process II – Processens ram i brottmål, Om gärningsbegreppet, ändring och justering av 

åtal m.m., 3 uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2012, s. 27 och 59, Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, 

Rättegång tredje häftet, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 244.  
12 Se NJA 1990 s. 401. 
13 SOU 2013:21 s. 241.  
14 Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, Rättegång tredje häftet, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, 

s. 241.  
15 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 37–39.  
16 SÖ 1988:36 – Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller 

internationella organisationer sinsemellan.  
17 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 50.  
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EKMR:s förarbeten endast utgör sekundärkälla medför vid tolkningen av en EKMR-

bestämmelse att förarbetena bör tillmätas starkt begränsad betydelse.18  

Principen ”Ne bis in idem” återfinns i art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR. I art. 4.1. 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR stadgas: ”[i]ngen får lagföras eller straffas på nytt i en 

brottmålsrättegång i samma stat för ett brott vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd 

i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat”. Nyss nämnda lagrum utgör ett 

tillägg till art. 6 i EKMR om rätten till rättvis rättegång. Principen ”Ne bis in idem” består, 

enligt Europadomstolens praxis, i rätten för var och en som en gång blivit dömd alternativt 

frikänd för ett brott att vara skyddad mot såväl nytt åtal som ny dom gällande samma sak. Av 

art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR går att utläsa att skyddet har en geografisk 

begränsning, eftersom skyddet endast gäller för nytt åtal eller ny dom inom en och samma stat 

som en viss person sedan tidigare blivit lagförd för avseende samma sak. Av Europa-

domstolens praxis följer att för att en tidigare lagföring ska hindra ny lagföring i EKMR:s 

mening fordras att den förra lagföringen utgörs av en lagakraftvunnen dom. Det spelar ingen 

roll huruvida den efterföljande lagföringen leder till ny dom eller inte.19 Från huvudregeln i 

art. 4.1. sjunde tilläggsprotokollet EKMR finns emellertid undantag vilka stadgas i art. 4.2 

sjunde tilläggsprotokollet. I art. 4.2 anges att art. 4.1. inte utgör hinder för en ny lagföring om 

ny omständighet framkommit som skulle påverkat det första förfarandets utgång eller om 

grovt rättegångsfel förekommit vid första lagföringen. Det bör dock i sammanhanget 

förtydligas att syftet med art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet är att säkra den enskildes 

rättigheter. Sålunda är det naturligtvis fullt möjligt med ett senare förfarande om det endast 

leder till en mer förmånlig utgång för den enskilde jämfört med vad det föregående 

förfarandet gjorde. 

Vid bedömningen av huruvida principen ”Ne bis in idem” är tillämplig i det enskilda fallet är 

det av intresse att förstå vad som avses med ”samma brott” i art. 4.1 sjunde tilläggs-

protokollets mening. I målet Zolotukhin mot Ryssland20fastslog Europadomstolen vad som 

avses med ”samma brott” ifråga om art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet. Europadomstolen 

fastslog i Zolotukhin-målet att art. 4 innebär ett förbud mot såväl åtal som rättegång mot en 

person beträffande ett brott som grundas på väsentligen samma fakta som tidigare varit 

                                                 
18 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 50.  
19 Zigarella mot Italien (no. 48154/99, den 3 oktober 2002).  
20 Zolotukhin mot Ryssland (no. 14939/03, den 10 februari 2009).  
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föremål för åtal. Skyddet i art. 4 ska hindra att ett nytt förfarande inleds efter att en 

frikännande dom alternativt en fällande dom vunnit laga kraft. De principer som 

Europadomstolen fastslog i Zolotukhin-målet har fastställts i efterföljande mål i Europa-

domstolen. I målet Ruotsalainen mot Finland21 hade Ruotsalainen först dömts till böter i 

anledning av att han kört bil med icke-beskattat drivmedel. Ruotsalainen straffbeskattades 

efter att domen vunnit laga kraft för samma gärning. Europadomstolen fann därför att det 

finska systemet stred mot art. 4 sjunde tilläggsprotokollet. I målet Maresti mot Kroatien22 

hade Maresti först dömts för ”störande uppträdande på allmän plats”. Efter att domen om 

störande uppträdande på allmän plats vunnit laga kraft åtalades Maresti även för misshandel 

avseende samma tillfälle som första domen. Europadomstolen fann därför att det kroatiska 

förfarandet med två åtal avseende samma gärning stred mot art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet.  

2.1.3. Principen ”Ne bis in idem” i ljuset av EU:s rättighetsstadga  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (hädanefter benämnd EU:s 

rättighetsstadga) är rättsligt bindande för Sverige genom art. 6.1 FEU. EU:s rättighetsstadga 

blev en del av EU:s primärrätt genom att Lissabonfördraget trädde ikraft den 1 december 

2009 och ska tillmätas samma rättskällevärde som fördragen. Sålunda äger EU:s rättighets-

stadga företräde vid en normkonflikt med ”inhemskt stiftad lag”. Vid tolkningen av EU:s 

rättighetsstadga ska medlemsstaternas traditioner beaktas, vilket framgår av art. 52.4 EU:s 

rättighetsstadga. Vid tolkningen av EU:s rättighetsstadga ska EKMR ses som en minimi-

standard, men EU kan välja ett starkare skydd, vilket följer av art. 52.3 EU:s rättighetsstadga. 

Sverige har inte i grundlag föreskrivit att Sverige är skyldigt att följa EU-rätten. Vid Sveriges 

EU-anslutning accepterade dock Sverige att följa det EU-rättsliga regelverket genom det s.k. 

”anslutningsfördraget” med anknytande anslutningsakt.23 Anslutningsfördraget bygger på den 

grundläggande uppfattningen att nya medlemsstater i EU från och med tillträdet fullt ut 

ansluter sig till det gemensamma regelverket. I artikel 2 i anslutningsakten till 

anslutningsfördraget24 stadgas närmare att bestämmelserna i EU:s grundläggande fördrag och 

i rättsakter som har beslutats av EU:s institutioner är bindande för nya medlemsländer och ska 

tillämpas enligt de villkor som fördragen respektive anslutningsfördraget föreskriver. Sverige 

                                                 
21 Ruotsalainen mot Finland (no. 13079/03, den 16 juni 2009).  
22 Maresti mot Kroatien (no. 55759/07), den 25 juni 2009).  
23 Fördrag om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen, 1994. Fördraget ingicks på Korfu i Grekland den 24 juni 1994.  
24 Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket 

Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, 

Del 1 – principer.  
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ratificerade anslutningsfördraget genom lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges 

anslutning till den Europeiska unionen och åtog sig att följa EU:s regelverk från och med den 

1 januari 1995 då Sverige blev medlemsstat i EU.  

Rätten att inte straffas två gånger för samma gärning är en del av EU:s princip om 

rättssäkerhet.25 I art. 50 EU:s rättighetsstadga föreskrivs att: ”[i]ngen får lagföras eller straffas 

på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i 

unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen.” Lebeck anser att 

prövningen av vad som utgör samma lagöverträdelse i art. 50 EU:s rättighetsstadgas mening 

beror på tre bedömningsfaktorer. Det ska vara fråga om: (i) samma omständigheter alt. 

handlingar, (ii) samma person och (iii) samma rättsliga intressen som låg till grund för en 

tidigare sanktion.26 Vad gäller bedömningsfaktorn samma rättsliga intressen lyfter Lebeck 

fram att det föreligger skillnad mellan de rättsliga intressena ”effektiv skatteuppbörd” 

respektive ”effektiv konkurrens” vilka båda är intressen som kan aktualiseras vid tillämpning 

av EU-rätten.27 

I art. 51.1 EU:s rättighetsstadga föreskrivs att medlemsstaterna ska följa art. 50 EU:s 

rättighetsstadga vid tolkning och tillämpning av EU-rätten. Sålunda är det av avgörande 

betydelse vid tolkning av vid vilka situationer som art. 50 blir tillämplig huruvida en enskild 

rättsfråga faller inom ramen för EU-rätten. En skillnad mellan art. 50 EU:s rättighetsstadga 

och art. 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR är att skyddet att inte bli dubbelt lagförd för 

samma gärning i den senare gäller inom endast en och samma stat till skillnad mot den förra 

som gäller inom hela EU/EES-området.28 

EU-domstolen har år 2013 prövat förenligheten vad gäller det svenska systemet med dubbla 

sanktioner i form av skattetillägg och åtal för bl.a. skattebrott i förhållande till art. 50 EU:s 

rättighetsstadga. Målet Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson29(hädanefter benämnt 

Åkerberg Fransson-målet) blev upprinnelsen till det omkullkastade rättsläge som uppdagats 

under år 2013 på skatteprocessrättens och ekobrotträttens område. Åkerberg Fransson-målet 

har sedan tidigare analyserats föredömligt i doktrin.30 Åkerberg Fransson bedrev enskild firma 

                                                 
25 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 95. 
26 Lebeck, C, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, 1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 432–435. 
27 Ibid, s. 435.  
28 Lebeck, C, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, 1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 439. 
29 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.  
30 Se t.ex. Bernitz, U, Åkerberg Fransson-domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om 

kombination skattetillägg/åtal för skattebrott, SN 2013 s. 584–597. 



 15 

 

i fiskeribranschen. Vid en granskning fann Skatteverket att det förelåg fel i de uppgifter som 

Åkerberg Fransson lämnat till Skatteverket avseende sin momsdeklaration. Till följd av 

bristerna i momsdeklarationen påfördes Åkerberg Fransson den 24 maj 2007 skattetillägg av 

Skatteverket. Därefter åtalades Åkerberg Fransson den den 9 juni 2009 vid Haparanda 

tingsrätt för grovt skattebrott för samma fel i momsdeklarationen. Åkerberg Fransson yrkade 

på förekommen anledning att åtalet skulle avvisas med principen ”Ne bis in idem” som grund 

för sin talan. Haparanda tingsrätt inhämtade ett förhandsavgörande från EU-domstolen i 

enlighet med art. 267 FEUF. Rättsfrågan som Haparanda ställde till EU-domstolen var 

huruvida kravet på ”klart stöd” som HD hänvisade till i NJA 2010 s. 168 I och II, NJA 2004 s. 

840 I och II samt NJA 2000 s. 622 avseende EKMR hade någon motsvarande verkan vid 

tillämpning av EU:s rättighetsstadga. HD:s uppställda krav på ”klart stöd” innebar i de nyss 

nämnda avgörandena att ”vid motstridighet mellan lagar på samma nivå är det, oberoende av 

om den rent interna ordningen reglerats innan eller efter det att konventionen blev svensk lag, 

tillräckligt för att underkänna den rent interna ordningen att det finns klart stöd för detta i 

konventionen eller Europadomstolens praxis”.31 EU-domstolen fastslog i Åkerberg Fransson-

domen att det inte föreligger något sådant krav vid tillämpning av EU:s rättighetsstadga. 

Istället ska EU-rätten ges full verkan. EU-domstolen fastslog således att varje domstol i en 

medlemsstat är skyldig att underlåta att tillämpa en inhemsk bestämmelse vid fallet att den 

inhemska bestämmelsen inte är förenlig med EU:s rättighetsstadga.32  

EU-domstolen fastslog vidare att en förutsättning, enligt art. 50 EU:s rättighetsstadga, vad 

gäller att först påföra en person skattetillägg och senare åtala densamme för skattebrott är att 

skattetillägget inte har s.k. straffrättslig karaktär.33 EU-domstolen fastslog därvidlag att det 

åligger nationell domstol att avgöra huruvida skattetillägget har straffrättslig karaktär. EU-

domstolen angav att det var tre kriterier som Haparanda tingsrätt skulle lägga vikt vid i sin 

bedömning huruvida de svenska skattetilläggen var av straffrättslig karaktär. Kriterierna var: 

(i) den rättsliga kvalificeringen i den svenska rätten, (ii) överträdelsens art, (iii) arten av och 

strängheten i den sanktion den enskilde kan åläggas.34 

Bernitz har yttrat att Åkerberg Fransson-domen ska förstås på så sätt att målets betydelse 

sträcker sig även utanför skatteområdet t.ex. inom ramen för tullrätten, miljörätten och 

                                                 
31 Victor, D, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 359. För en mer ingående 

redogörelse av NJA 2010 s. 168 I och II se avsnitt 2.3.1. nedan.  
32 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 45.  
33 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 37.  
34 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 35 med hänvisning till mål C-489/10 Bonda, p. 37.  
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fiskerätten, varvid dubbla sanktioner förekommer. Bernitz menar att även sådana rätts-

områden sannolikt omfattas av art. 50 EU:s rättighetsstadga. Bernitz har uttalat beträffande 

vilka skatter som art. 50 rättighetsstadgan omfattar att:  

”[v]ar gränsen går för vad som omfattas är osäkert i nuläget på olika punkter. Mot bakgrund av hur EU-

domstolen bedömt Åkerberg Fransson-målet och EU-domstolens allmänna benägenhet att tolka gränserna för 

unionsrättens räckvidd extensivt kan rättsutvecklingen mycket väl bli den att EU-domstolen i kommande 

avgöranden kommer vara beredd att tolka räckvidden av art. 50 i rättighetsstadgan på skatteområdet 

förhållandevis vidsträckt”.
35  

Lebeck anser att Åkerberg Fransson-domen leder till slutsatsen att ”EU-stadgan är tillämplig i 

förhållande till varje rättsregel som i något sammanhang kan relateras till tillämpningen av 

EU-rätten”.36  

2.2. Svensk skatte- och strafflagstiftning i aktuellt hänseende 

2.2.1. Skattebrottslagen 

2.2.1.1. Historik gällande skattebrottslagen  

Den nuvarande skattebrottslagen (1971:69) trädde ikraft den 1 januari 1972 och ersatte den då 

tidigare gällande lagstiftningen skattestrafflag (1943:313). Det mest primära syftet med 

ändringen till 1972 års skattebrottslag (hädanefter benämnd SkBrL) var att skapa en mer 

effektiv rättstillämpning med större grad av kontinuitet och enhetlighet. Verktyget för att 

uppnå nyss nämnda syfte var införande av nya former av avgifter såsom bl.a. skattetilläggen 

och förseningsavgifter vid ringa fall av fel eller försummelse från den skattskyldige. 

Avgifterna bl.a. skattetilläggen skulle hanteras och beslutas inom ett administrativt förfarande 

d.v.s. utanför allmän domstol. Även efter införandet av 1972 års SkBrL skulle allvarliga 

överträdelser av skattebrottlagstiftningen prövas vid allmän domstol.37 Det centrala brottet i 

1972 års SkBrL gick under benämningen skattebedrägeri, vilket motsvarade skattestraff-

lagens falskdeklarationsbrott. År 1996 reformerades SkBrL vilket medförde betydande 

förändringar. Syftet med 1996 års reform av SkBrL var att skapa en ännu mer enhetlig 

                                                 
35 Bernitz, U, Åkerberg Fransson-domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om kombination 

skattetillägg/åtal för skattebrott, SN 2013 s. 596.  
36 Lebeck, C, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, 1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 427 fotnot 

339.  
37 Prop. 1971:10, s. 2, Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012, s. 61. 



 17 

 

skattebrottlagstiftning.38 Förändringarna avsåg huvudsakligen SkBrL:s tillämpningsområde 

och de mest centrala brotten förändrades. Exempelvis ersattes det tidigare gällande 

skattebedrägeribrottet med brottet skattebrott. Den mest genomgripande förändringen bestod i 

att skattebrottet blev ett farebrott från att tidigare ha varit ett effektbrott.39  

2.2.1.2. Nuvarande skattebrottlagstiftning  

Enligt 1 § första stycket SkBrL är lagens tillämpningsområde att den ”gäller i fråga om skatt, 

och om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt”. 

SkBrL omfattar även underlåtenhet att tillhandahålla det allmänna ett fullgott underlag för hur 

skatten har beräknats av den skattskyldige. SkBrL är uppbyggd genom s.k. blankettstraffbud. 

Att det är fråga om blankettstraffbud medför att de materiella bestämmelser som ligger till 

grund för en skattskyldigs uppgiftsskyldighet regleras i annan lag än SkBrL.40 Vad som ingår 

i en skattskyldigs uppgiftsskyldighet avgörs med ledning av skatteförfarandelagen 

(2011:1244).  Vad som är skattepliktiga inkomster respektive avdragsgilla utgifter är i sin tur 

reglerat genom bl.a. inkomstskattelag (1999:1229). Vid tillämpning av SkBrL ska varje 

skatteslag d.v.s. ”tjänst”, ”kapital” och ”näringsverksamhet” behandlas såsom en brottslighet. 

Inom respektive skatteslag utgör varje redovisningstillfälle ett brottstillfälle, vilket således 

innebär att varje felaktig deklaration utgör ett eget brott.41 Inom ramen för varje deklaration, 

vari olika skatteslag redovisas, ska de skatteslag som omfattas av ett och samma myndighets-

beslut betraktas som ett brott med en och samma effekt.42 Vid situationen att det är fråga om 

flera olika typer av brott inom ramen för en och samma deklaration ska bedömningen av 

brottspåföljden ha sin utgångspunkt i vilken brottssvårighetsgrad som är för handen samt 

storleken av den sammanlagda skatteeffekten.43  

Vilka är brotten enligt SkBrL och vilka objektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att brott 

ska vara för handen? Det mest centrala brottet är skattebrottet som regleras i 2 § SkBrL. 

Rekvisiten som ska vara uppfyllda är att en skattskyldig: ”uppsåtligen, på annat sätt än 

muntligen lämnar oriktig uppgift till myndighet alternativt underlåter att till myndighet lämna 

deklaration eller annan föreskriven… uppgift, vilket ger upphov till fara för att skatt 

                                                 
38 Prop. 1995/96:170, s. 61, Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012, s. 62. 
39 Prop. 1995/96:170, s. 63, Zila, J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2013, s. 74.  
40 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 65.  
41 Ibid, s. 67. 
42 Prop. 1995/96:170 s. 162.  
43 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 67, med 

hänvisning till NJA 1981 s. 277 och NJA 1987 s. 802.  
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undandras från det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv 

eller någon annan”. Skattebrott kan sålunda begås genom antingen aktivt handlande, genom 

passivitet, eller genom underlåtenhet att handla på i lag föreskrivet sätt. Farerekvisitet medför 

att åklagaren i det enskilda fallet måste styrka att omständigheterna varit sådana att det funnits 

åtminstone en beaktansvärd risk för att skatt kunnat undgå det allmänna genom exempelvis ett 

lämnande av oriktig uppgift från den skattskyldiges sida i sin inkomstdeklaration. Fare-

rekvisitet beror i sin tur på när farebrottet är fullbordat d.v.s. när fullbordanstidpunkten 

inträder. Vid aktivt handlande inträder fullbordantidpunkten när den skattskyldige lämnat in 

felaktig uppgift till Skatteverket. Vid underlåtenhet respektive passivitet inträder fullbordan-

tidpunkten istället dagen efter då den skattskyldige borde ha lämnat in viss uppgift, d.v.s. först 

efter att den skattskyldige överskridit inlämnandeskyldigheten.44  

Ett ringa skattebrott betecknas enligt 3 § SkBrL som skatteförseelse. Vid bedömningen i det 

enskilda fallet huruvida det är fråga om skatteförseelse eller skattebrott ska storleken på det 

skattebelopp som det förelegat fara för att undras tas i beaktning. Ifråga om brottet skatte-

förseelse föreligger en begränsning vad gäller åklagarens möjlighet att väcka åtal. Enligt 13 § 

SkBrL får åtal för skatteförseelse endast väckas ”om det är påkallat av särskilda skäl”. 

Särskilda skäl föreligger vid fallet att skattetillägg inte lagligen kan beslutas i det enskilda 

fallet alternativt att skattetillägget drabbar ”fel person” t.ex. ett AB istället för en fysisk 

person.45 Ett skattebrott kan även bedömas som grovt skattebrott i enlighet med 4 § SkBrL. 

Vid bedömningen i det enskilda fallet huruvida skattebrottet ska anses som grovt ska följande 

faktorer bedömas: (i) om det är fråga om ett betydande belopp mer än tio prisbasbelopp, (ii) 

om det förekommit falska handlingar eller på annat sätt vilseledande uppgifter från den 

uppgiftsskyldiges sida, (iii) om det är fråga om ett led i organiserad eller på annat sätt 

systematisk brottslighet, (iv) om brottsligheten är på annat sätt av farlig art.46  

Brottet vårdslös skatteuppgift, i 5 § första stycket SkBrL, döms den till som ”genom grov 

oaktsamhet, på annat sätt än muntligen lämnar oriktig uppgift till myndighet, och därigenom 

ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller 

återbetalas till honom själv eller annan”. Något förenklat kan man säga att vårdslös 

skatteuppgift är en variant av skattebrott med det subjektiva rekvisitet grov oaktsamhet. 

Varför det är en förenklad förklaring beror på att vårdslös skatteuppgift inte kan begås genom 

                                                 
44 Zila, J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 79–80. 
45 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 110.  
46 Zila, J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 81–83. 
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underlåtenhet utan förutsätter ett aktivt handlande från den uppgiftsskyldiges sida.47 Vad som 

utgör vårdslös skatteuppgift ska bedömas från fall till fall.  Av förarbetena till SkBrL framgår 

att gärningar som är mindre allvarliga sett till skattebeloppets storlek inte bör leda till 

ansvar.48 Zila anser att vårdslös skatteuppgift föreligger om den uppgiftsskyldige slarvat vid 

upprättandet av deklarationen eller om den uppgiftsskyldige likgiltigt valt att inte sätta sig in i 

skattereglerna och som följd därav lämnat oriktig uppgift.49  

Om någon uppsåtligen alternativt genom grov vårdslöshet underlåter att följa skatte-

förfarandelagens regler om skatteavdrag gör sig denne skyldig till skatteavdragsbrott enligt 6 

§ SkBrL. De materiella regler i skatteförfarandelagen som åsyftas ifråga om 6 § SkBrL är 

framförallt 10 kap. 1 § skatteförfarandelagen, vari det framgår i vilka situationer en 

skattskyldig är skyldig att göra skatteavdrag.  

Ett brott som ska tillämpas i andra hand när skattebrott inte föreligger är skatteredovisnings-

brottet som regleras i 7 § SkBrL. För att skatteredovisningsbrottet ska bli aktuellt krävs, dels 

att skattebrottet inte är tillämpligt, dels att rekvisiten i 7 § SkBrL är uppfyllda. Brottet består, 

enligt 7 § första stycket SkBrL, i att någon ”uppsåtligen, på annat sätt än muntligen lämnar 

oriktig uppgift, till myndighet, om uppgiften rör förhållanden som har betydelse för 

skyldigheten för honom eller annan att betala skatt, eller till någon, som är skyldig att för 

honom innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller motsvarande underrättelse, om 

uppgiften rör förhållanden som har betydelse för skattskyldighetens fullgörande eller för 

skyldigheten för honom eller annan att betala skatt”. Ringa gärningar föranleder inte straff.50 

Om någon inte förfarit uppsåtligen utan endast grovt vårdslöst kan denne istället dömas för 

vårdslös skatteredovisning enligt 8 § SkBrL, vilket är oaktsamhetsvarianten av 

skatteredovisningsbrottet.51  

Ett ytterligare brott som regleras i SkBrL är försvårande av skattekontroll, 10 § SkBrL. De 

rekvisit som, enligt 10 § SkBrL, ska vara uppfyllda för att någon ska döma till försvårande av 

                                                 
47 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 98–99. 
48 Prop. 1995/96:170 s. 116.  
49 Zila, J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 83, med 

hänvisning till NJA 2005 s. 856.   
50 Prop. 1995/96:170 s. 122, Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, 1 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 187.  
51 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 102, 

Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 

188.  
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skattekontroll är att någon ”uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, åsidosätter bokförings-

skyldighet eller sådan skyldighet som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga, och därigenom 

ger upphov till fara för myndigheters kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt 

eller avgift allvarligt försvåras”. Av lagrummets lydelse följer att det är fråga om ett farebrott. 

Sålunda behöver ingen kontroll ha kommit till stånd för att en person ska dömas för 

försvårande av skattekontroll. Varje åsidosättande av bokföringsskyldighet innebär dock inte 

försvårande av skattekontroll. Det är istället ett allvarligt åsidosättande i form av grov 

oaktsamhet som krävs, vilket kan vara för handen om en bokföringsskyldig näringsidkare helt 

och hållet underlåter att bokföra sina löpande räkenskaper.52 Brottet försvårande av skatte-

kontroll är mycket likt bokföringsbrottet (11 kap. 5 § BrB). Uppkommer en situation när en 

persons gärning består i att personen inte bokför sin näringsverksamhet alls och domstolen 

finner att det faller in under båda nämnda straffbestämmelserna, äger domstolen möjlighet att 

döma personen för båda brotten.53 

Vid tillämpning av SkBrL, precis som vid tillämpning av annan strafflagstiftning, ska en 

prövning göras huruvida den s.k. täckningsprincipen är uppfylld, d.v.s. om de objektiva 

brottsrekvisiten täcks av de subjektiva brottsrekvisiten. SkBrL utgör specialstraffrätt eftersom 

straffbestämmelserna placerats utanför brottsbalken.54 Bestämmelsen om subjektivt rekvisit i 

1 kap. 2 § första stycket BrB är tillämplig även i förhållande till specialstraffrätten. 

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § första stycket BrB innebär att om inget annat särskilt föreskrivits 

krävs att uppsåt förelegat. Inom ramen för SkBrL föreligger skillnader beträffande vilka 

brottstyper som kräver uppsåt respektive oaktsamhet. De brott som kräver att uppsåt förelegat 

är: (i) skattebrott 2 § SkBrL, (ii) skatteförseelse 3 § SkBrL, (iii) grovt skattebrott 4 § SkBrL, 

(iv) skatteredovisningsbrott 7 § SkBrL. De brott som endast kräver oaktsamhet som dock ska 

vara grov är: (v) vårdslös skatteuppgift 5 § SkBrL, (vi) vårdslös skatteredovisning 8 § SkBrL.  

Härutöver finns två brottstyper som kan begås antingen uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet, nämligen: (vii) skatteavdragsbrott 6 § SkBrL och (viii) försvårande av 

skattekontroll 10 § SkBrL.55 När föreligger då uppsåt vid skattebrott? Eftersom skattebrottet 

är ett s.k. farebrott har skattebrottet fullbordats vid tidpunkten för lämnandet av oriktig uppgift 

                                                 
52 Prop. 1971:10 s. 233 och 256, Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012, s. 103.  
53 NJA 2012 s. 247.  
54 Zila, J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 15.  
55 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 68, Zila, 

J, Specialstraffrätten – En introduktion, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 77–87. 



 21 

 

till Skatteverket.56 Emellertid räcker det inte, enligt praxis, att gärningsmannen lämnat 

oriktiga uppgifter till Skatteverket för att det subjektiva rekvisitet ska vara uppfyllt utan 

uppsåtet måste även omfatta undandragandet av skattemedel.57 Enligt praxis kan 

likgiltighetsuppsåt vara tillräckligt för att de uppsåtliga brotten enligt SkBrL ska vara 

uppfyllda.58 När föreligger då grov vårdslöshet i den mening som avses med de ovan utpekade 

brotten v–viii? Det finns inget entydigt svar därom. Istället är det en fråga som får avgöras 

från fall till fall.59 Ett sådant fall kan exempelvis vara för handen om en person valt att inte 

sätta sig in i rådande skatteregler och p.g.a. okunnighet lämnat oriktiga uppgifter i sin 

deklaration.60  

En person som riskerar att dömas enligt något av brotten i 2–8 § SkBrL har möjlighet att på 

eget initiativ vidta sådan åtgärd som leder till att skatt kan påföras, tillgodoräknas eller 

återbetalas och på så sätt undgå att dömas enligt 2–8 § SkBrL, detta enligt 12 § första stycket 

SkBrL. Om en person riskerar att dömas enligt 10 § SkBrL d.v.s. för försvårande av 

skattekontroll kan personen ifråga undgå sådant brott genom att på eget initiativ fullgöra den 

skyldighet som däri avses, detta enligt 12 § andra stycket SkBrL.  

2.2.1.3. Statistik gällande anmälda och uppklarade skattebrott  

Under år 2012 anmäldes 15 800 brott mot skattebrottslagen. Antalet anmälda brott minskade 

under år 2012 med 10 procent jämfört med år 2011. En ökning av antalet grova skattebrott 

skedde däremot under år 2012 med 13 procent jämfört med år 2011. Antalet anmälningar år 

2012 avseende grovt skattebrott uppgick till totalt 4 450 stycken.61 År 2010 uppgick antalet 

anmälda brott mot skattebrottslagen till 21 726 stycken. Av dessa 21 726 anmälda brott avsåg 

6 000 av anmälningarna grovt skattebrott. Uppklarningsprocenten år 2010 för samtliga 

anmälda brott mot skattebrottslagen var 41 procent och 8 912 stycken till antalet. 

Uppklarningsprocenten för anmälningarna om grovt skattebrott var 46 procent och 2 773 

stycken till antalet.62 

                                                 
56 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 69.  
57 NJA 2010 s. 306.  
58 NJA 2007 s. 929. 
59 Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 70.  
60 NJA 2004 s. 499 och NJA 2005 s. 856.  
61 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html, Hämtad 2014-01-22. 
62 http://www.bra.se/bra/statistik Hämtad: 2014-01-22  
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2.2.2. Skattetilläggslagstiftningen 

2.2.2.1. Historik gällande skattetilläggslagstiftningen  

Det administrativa systemet med skattetillägg infördes i Sverige år 1972. Vid samma tid  

ersattes skattestrafflagen (1943:313) av skattebrottslagen (1971:69).63 Av skattetilläggs-

lagstiftningens förarbeten framgår att avsikten med det administrativa systemet var att 

skattetilläggen skulle tillämpas parallellt med de straffrättsliga sanktionerna.64 Motiven till att 

införa skattetilläggen var framförallt att skapa ett högre ekonomiskt tryck mot skattskyldiga 

och att befria åklagarmyndigheterna från att hantera skattebrott av mindre allvarlig art. 

Viktiga ändamål från lagstiftarens sida med införandet av skattetillägg var bl.a. att 

skatteförfarandet skulle bli ”enklare, snabbare och billigare för det allmänna och den 

enskilde”.65 Skattetilläggslagstiftningen har utretts och reformerats åtskilliga gånger. År 1975 

tillsattes den första utredningen66 vilken medförde lagändringar bl.a. med innebörden att nivån 

på skattetilläggen sänktes från 50 procent till nuvarande normalnivå som är 40 procent.67 Den 

första utredningen medförde dessutom lagändringar vad gäller möjligheten att få skatte-

tillägget nedsatt vid s.k. rättelse.68 En ny utredning tillsattes år 1982 som föreslog stora 

nyanseringar av skattetilläggen, vilken dock inte ledde till någon reform.69 År 1991 skedde 

förändringar på skattetilläggens område och därefter fram till år 2011 skulle Taxeringslagen 

(1990:324) reglera bestämmelserna om skattetillägg. Taxeringlagen (hädanefter benämnd 

TaxeringsL) innebar stora skillnader mot den tidigare lagstiftningen. Exempelvis tillkom 

möjligheter att påföra skattetillägg vid s.k. underskottstaxeringar.70 År 2001 tillsattes en 

utredning71 om det dåvarande systemets förenlighet med Europakonventionens art. 6 (om 

rätten till rättvis rättegång).72 2001 års utredning ledde till mindre förändringar vad gäller 

möjligheten till befrielse från skattetillägg.73 År 2012 tillsatte regeringen en utredning om 

                                                 
63 Se avsnitt 2.2.1. 
64 Prop. 1971:10 s. 240, Holmquist, R, Lindmark, J, Skatt och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012, s. 61.  
65 Almgren, K, Leidhammar, B, Skattetillägg och skattebrott, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 

15 med hänvisning till SOU 1969:42 s. 120.  
66 SOU 1977:6. 
67 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 192 med 

hänvisning till Prop. 1976/77:92, prop. 1977/78:136 och prop. 1978/79:137. 
68 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 192.  
69 Ibid, s. 192.  
70 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 192 med 

hänvisning till prop. 1991/92:43.  
71 SOU 2002:25. 
72 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 193.  
73 Ibid s. 192 med hänvisning till prop. 2002/03:106. 
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frågan om skattetilläggets förhållande till principen ”Ne bis in idem”.74 I september 2013 

lämnade utredarna ett förslag75 om förändrad lagstiftning på skatteförfarandets område, vars 

väsentliga innehåll jag redogör för nedan.76  

2.2.2.2. Nuvarande skattetilläggslagstiftning 

Reglerna om skattetillägg återfinns idag i skatteförfarandelagen (2011:1261). Enligt 

skatteförfarandelagen (hädanefter benämnd SFL) kan skattetillägg påföras en person i fyra 

olika situationer. De fyra situationerna är: (i) oriktig uppgift enligt 49 kap. 4 § SFL, (ii) 

skönsbeskattning enligt 49 kap. 6 § SFL, (iii) omprövning av skönsbeskattningsbeslut enligt 

49 kap. 8 § SFL, och (iv) när skatteavdrag inte gjorts enligt 49 kap. 9 § SFL. Beviskravet för 

påförande av skattetillägg är ”klart framgår”, vilket stadgas i 49 kap. 5 § SFL.  

Oriktig uppgift föreligger sålunda om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig 

alternativt om en uppgift som ska lämnas inför beskattningen har utelämnats, vilket följer av 

49 kap. 5 § första stycket SFL. Enligt 49 kap. 5 § andra stycket SFL föreligger inte oriktig 

uppgift om den aktuella uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som lämnats alternativt 

godkänts utgör ett ”tillräckligt underlag för ett riktigt beslut eller om uppgiften uppenbart inte 

kan läggas till grund för ett beslut”.  

Skattetillägg vid skönsbeskattning ska enligt 49 kap. 6 § SFL tas ut om en avvikelse skett från 

en deklaration genom skönsbeskattning alternativt om skönsbeskattning skett till följd av att 

någon deklaration överhuvudtaget inte lämnats. En huvudregel i det avseendet är att om det 

föreligger materiella förutsättningar för skönsbeskattning så föreligger även förutsättningar 

för att påföra skattetillägg.77 Skattetillägg vid skönsbeskattning ska, enligt 49 kap. 7 § första 

stycket p. 1 SFL, undanröjas om en skattedeklaration inkommer till Skatteverket alternativt 

till förvaltningsdomstol inom två månader från den månad då skattetilläggsbeslutet 

meddelades. Skattetillägg vid skönsbeskattning ska, enligt 49 kap. 7 § första stycket p. 2 SFL, 

även undanröjas om en inkomstdeklaration lämnas till Skatteverket inom fyra månader från 

den månad när skattetilläggsbeslutet meddelades.  

Skattetillägg vid omprövning av skönstaxeringsbeslut tas, enligt 49 kap. 8 § första stycket p. 1 

SFL, ut av den som inte fullgjort sin skyldighet att lämna in inkomstdeklaration och därefter 

                                                 
74 Dir. 2012:14.  
75 SOU 2013:62.  
76 Se avsnitt 5., 6.3. och 6.4. nedan.  
77 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 197 med 

hänvisning till prop. 2002/03:106 s. 134.  
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skönstaxerats och inte heller lämnat deklaration inom ramen för den tid som avses i 49 kap. 7 

§ SFL. Vad beträffar skatteavdragssituationen ska skattetillägg tas ut om den uppgiftsskyldige 

inte lämnat skatteavdrag på ett fullgott sätt, vilket följer av 49 kap. 9 § SFL.   

Enligt nuvarande lagstiftning tas inte skattetillägg ut i tre olika situationer, vilka framgår av 

49 kap. 10 § SFL. Den första situationen är om det är fråga om ett s.k. obetydligt belopp som 

riskerats att undandras till följd av den skattskyldiges felaktighet alternativt passivitet. Av 

förarbeten till SFL framgår att ett belopp är att anse som obetydligt om det understiger tio 

procent av sådant prisbasbelopp som avses i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.78 Den andra 

situationen är att den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av kontrollmaterial som 

normalt är tillgängligt för Skatteverket och som varit tillgängligt för Skatteverket inom ett år 

för det aktuella beskattningsåret. Av förarbetena till SFL framgår att kontrollmaterialet är 

normalt tillgängligt om kontrollmaterialet är så pass utförligt att Skatteverket har möjlighet att 

rätta materialet utan att behöva vidta ytterligare utredningsåtgärder.79 Den tredje situationen 

består i att den skattskyldige på eget initiativ rättat den oriktiga uppgiften om att skatteavdrag 

inte gjorts. Av förarbetena till SFL följer att den uppgiftsskyldige även efter tidpunkten när 

Skatteverket informerat om en s.k. kontrollaktion ska äga möjlighet att på eget initiativ rätta 

en oriktig uppgift. Vad som faller utanför tidsramen för när den uppgiftsskyldige äger 

möjlighet att på eget initiativ rätta en oriktig uppgift beror på när den uppgiftsskyldige har 

anledning att förmoda att Skatteverket uppmärksammat en oriktig uppgift i den aktuella 

deklarationen.80  

Inom ramen för skatteförfarandet råder s.k. fri bevisprövning enligt 35 kap. 1 § RB, som 

enligt doktrin är analogt tillämpbar.81 Fri bevisprövning innebär att Skatteverket har rätt att 

bedöma vad som är relevant att beakta från fall till fall. För påförande av skattetillägg har 

Skatteverket ”full bevisbörda”.82  

                                                 
78 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 199 med 

hänvisning till prop. 2010/11:165 s. 1117.  
79 Prop. 2010/11:165 s. 942.  
80 Prop. 2010/11:165 s. 478.  
81 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 19.  
82 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 19.  
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2.3. Rättspraxis innan 2013 års domar  

2.3.1. NJA 2010 s. 168 I och II 

NJA 2010 s. 168 I gällde personen M.J. som genom ett omprövningsbeslut daterat 19 juni 

2006 gällande 2005 års taxering påfördes skattetillägg av Skatteverket p.g.a. att M.J. år 2004 

lämnat oriktiga avdragsuppgifter i sin inkomstdeklaration uppgående till 2 miljoner kr. 

Dåvarande länsrätten sänkte skattetillägget efter att M.J. överklagat Skatteverkets beslut. 

Emellertid ändrade kammarrätten länsrättens dom genom att bestämma storleken på 

skattetillägget till samma nivå som Skatteverket beslutade. Kammarrättens dom vann laga 

kraft den 7 november 2007 till följd av att Regeringsrätten beslutade att inte meddela 

prövningstillstånd. Den 5 november 2007 delgavs M.J. misstanke om skattebrott alternativt 

vårdslös skatteuppgift. De faktiska omständigheterna som låg till grund för brottsmisstanken 

var att M.J. misstänktes uppsåtligen alternativt genom grov vårdslöshet ha lämnat oriktiga 

uppgifter uppgående till ett belopp i storleksordningen 2 miljoner kr. Åklagaren väckte 

sedermera åtal den 5 mars 2008. Åtalet ledde till fällande dom i tingsrätten med innebörden 

att M.J. dömdes för grovt skattebrott. Hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten 

och undanröjde tingsrättsdomen p.g.a. att M.J. genom skattetillägget redan straffats för den 

gärning som åtalet avsåg. Hovrätten motiverade sin bedömning med att åtalet stred mot den 

straffrättsliga principen ”Ne bis in idem” d.v.s. förbudet mot dubbel lagföring och dubbel-

bestraffning avseende samma gärning som enligt hovrätten gick att utläsa av art. 4.1 i sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR. Åklagaren överklagade sedermera hovrättens dom till Högsta 

domstolen.  

HD uttalade med hänvisning till NJA 2004 s. 840 I och II samt NJA 2000 s. 622 att en 

förutsättning för att underkänna en svensk intern reglering med stöd av EKMR var att det 

måste finnas ”klart stöd” för detta i EKMR alternativ i Europadomstolens praxis. HD kom 

fram till slutsatsen att det, vid tidpunkten för förevarande falls avgörande, inte förelåg något 

”klart stöd” för att det svenska systemet med dubbla förfaranden och dubbla sanktioner inte 

skulle vara förenligt med art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR eller Europadomstolens 

praxis. HD motiverade sitt ställningstagande om att det saknades ”klart stöd” med att 

regeringen i förarbeten som senare bekräftats av Europadomstolen (målet Rosenquist mot 

Sverige) 83  kommit fram till slutsatsen att rekvisiten för skattetillägg skiljde sig åt från 

rekvisiten för brotten enligt skattebrottslagen. Enligt regeringen var det därför i art. 4.1 sjunde 

                                                 
83 Rosenquist mot Sverige (no. 60619/00, den 14 september 2004), se även Synnelius och Edsbergs Taxi AB mot 

Sverige, (no. 44298/02, den 17 juni 2008).  
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tilläggsprotokollet EKMR:s mening fråga om ”olika brott som låg till grund för 

sanktionerna”. 84 HD uttalade dock i sin bedömning att Europadomstolens praxis hade ändrats 

genom målen Carlberg mot Sverige85 och Zolotukhin mot Ryssland86.  

Vad gäller domen Carlberg mot Sverige uttalade HD att Europadomstolen genom Carlberg 

mot Sverige p. 67 funnit att de subjektiva kraven avseende brott enligt skattebrottslagen ”inte 

utgjorde grund för att skilja mellan brott i den mening som avses i art. 4.1 sjunde tilläggs-

protokollet EKMR”. Vad beträffar domen Zolotukhin mot Ryssland uttalade HD särskilt 

följande:  

”I § 83 tar Europadomstolen … ställning för att artikel 4 protokoll 7 ska förstås som ett förbud mot åtal eller 

rättegång för ett andra [brott] i den mån som detta härrör från identiska fakta eller fakta som i allt väsentligt är 

desamma. Enligt § 84 Zolotukhin-målet ska domstolen vid sin prövning utgå från de fakta som bildar en 

uppsättning konkreta fakta som berör samma svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till tid och 

rum och vars existens måste bevisas för att en fällande dom ska uppnås eller ett straffrättsligt förfarande 

inledas.” 
87  

HD uttalade vidare att ”[d]et får anses uteslutet att Europadomstolen med tillämpning av sin 

nya praxis skulle anse att förfaranden som gäller sanktioner för samma oriktiga uppgifts-

lämnande med hänsyn till skillnader i de subjektiva rekvisiten inte avsåg samma ‘brott’.” 88 

Emellertid bedömde HD att Europadomstolens praxis89, trots nyss nämnda uttalanden om 

Zolotukhin-målet, lämnade utrymme för att ha ”flera sanktioner avseende samma brott [min 

egen kursivering] som dessutom kan beslutas av olika organ vid olika tillfällen”.90 HD 

reserverade sig därefter i sitt ställningstagande genom följande uttalande: ”I vad mån det 

svenska systemet med skattetillägg på denna grund kan anses vara konventionsenligt kan vara 

föremål för olika bedömningar”.91 HD fann slutligen att det sammantaget saknades ”klart 

stöd” för att generellt underkänna det svenska systemet med dubbla förfaranden och 

undanröjde därför hovrättens beslut om att avvisa åtalet mot M.J.92  

                                                 
84 Prop. 2002/03:106 s. 102.  
85 Carlberg mot Sverige (no. 9631/04, den 27 januari 2009). 
86 Zolotukhin mot Ryssland (no. 14939/03, den 10 februari 2009).  
87 NJA 2010 s. 168 I, p. 16.  
88 NJA 2010 s. 168 I, p. 18 och p. 35. 
89 Nilsson mot Sverige, (no. 73661/01, den 13 december 2005), Maszni mot Rumänien, (no. 59892/00, den 21 

september 2006), Phillips mot Förenade konungariket (no. 41087/98, den 5 juli 2001). 
90 NJA 2010 s. 168 I, p. 19, p. 20–24 och p. 36.  
91 NJA 2010 s. 168 I p. 33.  
92 NJA 2010 s. 168 I, p. 32–33 och p. 38.  
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NJA 2010 s. 16 II gällde personen L.W. som, genom omprövningsbeslut den 4 oktober 2002 

avseende inkomståret 2000, påfördes skattetillägg av Skatteverket i Malmö uppgående till 

392 248 kr. L.W. överklagade beslutet till länsrätten och därefter till kammarrätten. Båda 

instanserna avslog överklagan. Kammarrättens dom vann laga kraft den 29 november 2005. 

L.W. påfördes därutöver skattetillägg med 596 782 kr avseende inkomståret 2002 respektive 

inkomståret 2002 med 771 807 kr. Kammarrätten satte genom dom den 26 februari ned det 

senare skattetillägget till 347 569 kr respektive 212 002 kr. Kammarrättens dom vann laga 

kraft den 3 november 2008 till följd av regeringsrättens beslut om att inte meddela prövnings-

tillstånd. Den 21 november 2007 delgavs L.W. misstanke om skattebrott, dels avseende att 

L.W. lämnat oriktiga uppgifter gällande inkomståren 2000–2003, dels avseende att L.W. med 

uppsåt inte lämnat in inkomstdeklaration gällande inkomståret 2004. L.W. anförde som grund 

för sin talan att L.W. redan genom de ovan nämnda skattetilläggsbesluten straffats för de 

oriktigt lämnade uppgifterna och att åtalet därför innebar en dubbelbestraffning av samma 

brott, vilket enligt L.W, stred mot principen ”Ne bis in idem”.  

Tingsrätten fann att åtalet för skattebrott var styrkt p.g.a. att L.W. uppsåtligen lämnat oriktiga 

uppgifter gällande inkomståren 2000–2003 samt uppsåtligen underlåtit att lämna in sin 

självdeklaration avseende inkomståret 2004. Tingsrätten dömde på nyss angivna skäl L.W. för 

grovt skattebrott enligt 4 § skattebrottslagen. L.W. överklagade domen till hovrätten som 

sedermera fastställde tingsrättens dom. HD meddelade prövningstillstånd avseende frågan 

huruvida det väckta åtalet efter tidpunkten då L.W. påförts skattetillägg stred mot art. 4.1 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR d.v.s. principen ”Ne bis in idem”.  

HD hänvisade inledningsvis till NJA 2010 s. 168 I vad gäller HD:s bedömning till och med p. 

42 i domskälen. HD fastslog därefter att de åtal som väcktes efter att besluten om skattetillägg 

vunnit laga kraft stred mot art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR eftersom sådant åtal 

utgjorde ett nytt förfarande som inte kunde ses som samma förfarande och inte heller som en 

del av besluten gällande ifrågavarande skattetillägg.93 Därefter tillade HD dock att vid de fall 

besluten om skattetillägg inte vunnit laga kraft förelåg inte hinder att pröva åtalet om grovt 

skattebrott, eftersom skyddet enligt art. 4.1 tilläggsprotokoll 7 EKMR inträder först vid 

tidpunkten när det första förfarandet vunnit laga kraft. HD bedömde därefter frågan huruvida 

det andra förfarandet borde ha avbrutits när det första förfarandet vunnit laga kraft efter 

tidpunkten när det andra förfarandet inletts. HD uttalade i det sammanhanget att ”mycket talar 

                                                 
93 NJA 2010 s. 168 II p. 43.  
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för att så är fallet” med hänvisning till Zolotukhin-målet § 113.94 Därtill uttalade HD att 

Ruotsalainen-målet § 44 emellertid ”skulle kunna uppfattas som att förbudet endast avsåg 

förfaranden som initierats efter det att avgörandet i det första fallet vunnit laga kraft.”95. I en 

sammantagen bedömning fann därför HD att det saknades klart stöd för att art. 4.1 sjunde 

tilläggsprotokollet innebar att rättegången avseende det andra förfarandet borde ha avbrutits 

till följd av att beslutet om skattetillägg vunnit laga kraft innan rättegångens avgörande.  

Efter HD:s bedömning av det svenska systemets förenlighet med EKMR bedömde HD 

huruvida åtalet i förevarande fall stred mot den straffprocessrättsliga principen lis pendens (45 

kap. 1 § tredje stycket RB) till följd av att ett lagakraftvunnet beslut om skattetillägg utgör res 

judicata (30 kap. 9 § första stycket RB). HD konstaterade därvidlag inledningsvis att rätts-

faktumen i 30 kap. 9 § första stycket RB är identiska med rättsfaktumen i 45 kap. 1 § tredje 

stycket RB och att gärningsbegreppet har samma innebörd för de båda lagrummen. I det 

avseendet uttalade HD även att: ”[o]m ett pågående förfarande inte hindrade nya förfaranden 

avseende samma gärning trots att ett lagakraftvunnet avgörande i det första förfarandet skulle 

ha medfört hinder p.g.a. res judicata, skulle syftet med res judicata-regeln i väsentliga 

avseenden motverkas eller förfelas. I fråga om sådana fall som här är aktuella märks vidare att 

tidsmässiga tillfälligheter kunde avgöra om en tilltalad drabbades av en eller dubbla påföljder. 

Det innebär att i realiteten lika fall (enda skillnaden rör när det första avgörandet vinner laga 

kraft i förhållande till inledandet av det andra förfarandet) skulle kunna bli olika bedömda. 

Det är en oacceptabel ordning.” 96 HD angav vidare mot bakgrund av nyss nämnda uttalande 

bedömningen att 45 kap. 1 § tredje stycket RB avser förfarande i allmän domstol och att 

utsträckningen som tillkommit genom Zolotukhin-målet borde ges motsvarande utvidgning av 

rättsverkningarna beträffande lis pendens som res judicata. HD uttalade därefter att vad som 

skiljer förfarandet i allmän domstol respektive skattetilläggsförfarandet är det saknas en 

[naturlig startpunkt] beträffande skattetilläggsförfarandet och att lis pendens-verkningarna 

därför inte kunde anses omfatta handläggningen hos Skatteverket. Sammantaget fann HD att 

det inte förelåg lis pendens-hinder mot att pröva åtalet mot L.W. avseende de oriktigt lämnade 

uppgifterna knutna till inkomståret 2003.97  

                                                 
94 NJA 2010 s. 168 II p. 45.  
95 NJA 2010 s. 168 II p. 45.  
96 NJA 2010 s. 168 II p. 50.  
97 NJA 2010 s. 168 II p. 51–54 och p. 62–63. 
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2.3.2. NJA 2011 s. 444 

NJA 2011 s. 444 gällde personen PH som åtalades för grovt skattebrott enligt 4 § skatte-

brottslagen avseende att PH systematiskt lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket avseende 

inkomståren 2001–2004 gällande intjänad inkomst i storleksordningen 2 miljoner kr. PH hade 

dessförinnan påförts skattetillägg. Tingsrätten fann att PH uppsåtligen hade lämnat oriktiga 

uppgifter och därigenom undanhållit staten skatteintäkter motsvarande 1,58 miljoner kr. 

Tingsrätten dömde på nyss angivna skäl PH för grovt skattebrott i enlighet med åklagarens 

yrkande. PH överklagade tingsrättens dom till hovrätten och anförde som grund att eftersom 

PH redan påförts skattetillägg när åtalet väcktes stred åtalet mot art. 4.1. sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR. Hovrätten hänvisade till NJA 2010 s. 168 I och II om att visst 

utrymme förelåg för en ordning ”som innebär att ett brott föranleder flera sanktioner även om 

de beslutas av olika organ och vid olika tillfällen”. Hovrätten bedömde jämlikt HD gjorde i 

NJA 2010 s. 168 I och II att det saknades ”klart stöd” för att underkänna det svenska systemet 

med dubbla förfaranden. Hovrätten ansåg således att det inte förelåg tillräckliga skäl för att 

frångå det i NJA 2010 s. 168 I och II gjorda ställningstagandet. PH överklagade hovrättens 

dom till HD på grunden att det mot PH väckta åtalet stred mot, dels art. 4.1. sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR, dels mot art. 50 EU:s rättighetsstadga. PH begärde även att HD 

skulle inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida det svenska systemet med 

dubbla förfaranden stred mot art. 50 i EU:s rättighetsstadga. Åklagaren bestred begäran om 

inhämtande av förhandsavgörande på grunden att det svenska systemet med dubbla 

förfaranden inte inrymdes inom ramen för unionsrätten och att det därför saknades skäl för att 

inhämta förhandsavgörande. 

HD inledde sin bedömning med att konstatera att HD, enligt art. 267 fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF), har en skyldighet att inhämta förhandsavgörande när HD 

finner det nödvändigt för att kunna döma i saken. HD tillade i det sammanhanget att en 

förutsättning för att HD ska kunna inhämta förhandsavgörande är att målet vid den nationella 

domstolen gäller en fråga som faller inom ramen för unionsrätten. Fråga uppkom därför 

huruvida art. 50 EU:s rättighetsstadga innebar att HD skulle tillämpa ifrågavarande art. endast 

när rättsfrågan avser unionsrätt eller även i andra fall. I det avseendet hänvisade HD till EU-

domstolspraxis98 om art. 51 EU:s rättighetsstadga. HD ansåg att EU-domstolens praxis om art. 

51 innebär att nationell domstol ska tillämpa stadgan endast när rättsfrågan gäller unionsrätt.99 

                                                 
98 C-339/10, Krasimir Asparuhov Estov m.fl. och C-457/09, Claude Chartry. 
99 NJA 2011 s. 444 p. 9.  
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HD fastslog med anledning av nyss angivna ställningstagande att HD i förevarande fall endast 

var skyldigt att tillämpa art. 50 EU:s rättighetsstadga om det svenska systemet med dubbla 

förfaranden kunde anses inrymmas inom ramen för unionsrätten. HD redogjorde därefter för 

att EU har en begränsad straffrättslig lagstiftningsbehörighet (art. 83.1 och art. 83.2 FEUF) 

varför bestämmelserna i SkBrL respektive bestämmelserna i SFL inte, enligt HD:s mening, 

kunde anses utgöra unionsrätt.100 HD meddelade därför beslutet att det inte förelåg 

förutsättningar för att inhämta förhandsavgörande och att hovrättens dom om att PH gjort sig 

skyldig till grovt skattebrott därmed skulle stå fast.101  

2.4. Kritik avseende rättsläget innan 2013 års ”Ne bis in idem”-domar  

Den rättsvetenskapliga kritiken gällande rättsläget innan 2013 års domar har varit tudelad. 

Munck har beträffande HD:s bedömning i NJA 2010 s. 168 I och II uttalat följande: ”Vad som 

… under alla förhållanden gör det svårt att acceptera att den svenska ordningen skulle utgöra 

ett konventionsbrott är att den är konsekvent, transparent och förutsebar och – även om 

tillämpningen mycket ofta kan diskuteras – har utformats på sådant sätt att den tillgodoser 

likheten inför lagen.” 102 Munck pekade dock redan 2010 på att det behövdes en ny utredning 

för att säkerställa att det svenska systemet inte medförde konventionsbrott. Munck uttalade 

särskilt att ”[e]n till synes nära till hands liggande utväg ur dilemmat skulle vara att återgå till 

en ordning vilken alla sanktioner mot skatteundandragande beslutas av allmän domstol”.103 

Munck tillade dock i det sammanhanget att det vore att ta ett steg tillbaka i utvecklingen att 

återgå till en sådan ordning eftersom det vore praktiskt omöjligt för åklagarna och de 

allmänna domstolarna att hantera en sådan omfattande sanktionsapparat. En ytterligare fördel 

med det nuvarande systemet ansåg Munck vara att det för de skatteskyldiga är en ”obestridlig 

fördel att sanktionen beslutas i samband med själva taxeringen, som naturligtvis i allmänhet 

ses som det mest ingripande myndighetsbeslutet”.104 Munck uttalade vidare att i de fall skatte-

undandragande skulle komma att bli föremål för prövning vid allmän domstol måste det inom 

ramen för ett nytt system ankomma på den allmänna domstolen att bestämma skattetillägget. I 

det sammanhanget föreslog Munck att en lösning till de eventuella problem som skulle kunna 

uppstå vid ett system varvid den allmänna domstolen bestämmer skattetillägget vore att 

Skatteverket försåg åklagaren med beräkningsunderlag. De eventuella problem som Munck 

                                                 
100 NJA 2011 s. 444 p. 12–14. 
101 NJA 2011 s. 444 p. 15–16. 
102 Munck, J, Skattetillägg och dubbelbestraffning, SvJT 2010 s. 749.  
103 Ibid, s. 749.  
104 Ibid, s. 751. 
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identifierade därvid var om åklagare och Skatteverket i det enskilda fallet skulle ha olika 

uppfattningar om vad den tilltalade gjort sig skyldig till vilket skulle kunna leda till att den 

tilltalade skulle kunna komma att helt undgå såväl skattetillägg som straffrättsligt ansvar.105  

3. Det nya rättsläget angående ”Ne bis in idem” i skatteförfarandet 

3.1. NJA 2013 s. 502 (PMP-fallet) 

NJA 2013 s. 502 var det första av år 2013 års ”Ne bis in idem”-avgöranden och är det 

prejudikat som omkullkastade HD:s tidigare ställningstaganden i frågan om förenligheten av 

det svenska systemet med kombinerat ansvar enligt SkBrL och påförande av skattetillägg 

inom olika förfaranden med principen ”Ne bis in idem”. Det tidigare rättsläget har jag 

redogjort för ovan varför jag i de delarna hänvisar till i dessa hänseenden aktuella avsnitt.106  I 

PMP-fallet hade personen PMP dömts i hovrätten för (i) grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 

5 § andra stycket BrB och (ii) grovt skattebrott enligt 2 och 4 §§ SkBrL. Bakgrunden till 

domen var att PMP otillbörligt tillgodogjort sig, dels en återbetalning uppgående till ett 

belopp i storleksordningen 424 998 kr som egentligen tillhörde bolaget F PMP AB, dels att 

PMP otillbörligen undandragit skattemedel genom att låta bolaget F PMP AB bekosta 

renovering av PMP:s bostadsrätt samt en fastighet. Enligt hovrättens bedömning borde PMP 

ha redovisat dessa transaktioner som lön från F PMP AB. I hovrätten anförde PMP till grund 

för sin talan att det väckta åtalet stred mot dubbelbestraffningsförbudet i art. 4.1 sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR. Hovrätten bedömde dock att det vid den tidpunkten inte förelåg 

skäl för att frångå den gjorda bedömningen i NJA 2010 s. 168 I och I respektive NJA 2011 s. 

444.  

Bakgrunden var följande till de meddelade skattetilläggsbesluten respektive åtalsbeslutet mot 

PMP. Skatteverket beslutade i november 2009 att, dels påföra PMP personligen skattetillägg 

avseende taxeringsåren 2006–2008, dels påföra F PMP AB skattetillägg för redovisnings-

perioderna 2005–2007. Åtal väcktes mot PMP i juni 2010. När åtalet väcktes hade inget av 

skattetilläggsbesluten vunnit laga kraft. Vid tidpunkten för HD:s avgörande var det endast 

skattetilläggen som påförts PMP gällande taxeringsåret 2008 som inte vunnit laga kraft.  

                                                 
105 Munck, J, Skattetillägg och dubbelbestraffning, SvJT 2010 s. 751–752. 
106 Se huvudavsnitt 2, särskilt underavsnitten 2.1. och 2.3. 
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Den rättsfråga som HD, i förevarande fall, ställdes inför var således huruvida besluten om 

skattetillägg i sin helhet eller till viss del hindrade åklagarens beslut om att väcka åtal med 

hänsyn till ovan angivna omständigheter.107  

HD inledde sin bedömning med att redogöra för syftet med det svenska systemet med 

kombinerat ansvar enligt SkBrL och påförande av skattetillägg inom två olika förfaranden. 

Enligt HD var syftet med det svenska systemet att de båda sanktionerna, d.v.s. den straff-

rättsliga och den skatterättsliga, skulle utgöra ”en väl avvägd reaktion på oriktiga uppgifter i 

skatteförfarandet”.108 HD konstaterade i det sammanhanget att det nuvarande regelverket (15–

16 §§ SkBrL) innebär att handläggningen vid Skatteverket eller förvaltningsdomstol ska ha 

förtur om resultatet har ”väsentlig betydelse för förundersökning eller åtal om skattebrott”.109 

HD tillade dock att nyss nämnda regler inte innebär att domstol som prövar ett brottmål måste 

vänta tills ett beslut i skatteprocessen vunnit laga kraft.110  

HD gick därefter in på bedömningen huruvida det svenska systemet var förenligt med 

principen ”Ne bis in idem” d.v.s. förbudet mot att lagföra alternativt bestraffa någon två 

gånger för samma brott. HD uttalade att de för rättsfrågan aktuella bestämmelserna var, dels 

art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR, dels i art. 50 i EU:s rättighetsstadga. Ifråga om 

EKMR och dess tilläggsprotokoll konstaterade HD sammanfattningsvis följande. Sverige är 

bundna av EKMR genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och förbudet mot 

dubbelbestraffning följer av art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet.111 Ifråga om HD:s tidigare 

uppfattning om förenligheten av det svenska systemet i förhållande till EMKR konstaterade 

HD följande. Regeringen uttalade i prop. 2002/03:106 att de båda sanktionera har olika syften 

varför EKMR:s förbud mot dubbelbestraffning inte var tillämpligt vid prövning av det 

svenska systemet med dubbla förfaranden. HD hänvisade vidare till att regeringens 

bedömning senare fått stöd genom Europadomstolens mål Rosenquist och Sverige112 vari 

Europadomstolen bedömde att de subjektiva rekvisiten mellan de olika sanktionerna skiljde 

sig liksom sanktionernas syften.113 Ifråga om den svenska rättstillämparens synsätt vad gäller 

förhållandet mellan det svenska systemet och art. 50 EU:s rättighetsstadga konstaterade HD 

                                                 
107 NJA 2013 s. 502, p. 6.  
108 NJA 2013 s. 502, p. 6.  
109 NJA 2013 s. 502, p. 9. 
110 NJA 2013 s. 502, p. 10. 
111 NJA 2013 s. 502, p. 13. 
112 Rosenquist mot Sverige (no. 60619/00, den 14 september 2004).  
113 NJA 2013 s. 502, p. 16. 
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följande. Sverige är bundna av EU:s rättighetsstadga genom art. 6.1 FEU och Sverige ska 

tillämpa art. 50 när unionsrätt aktualiseras vilket följer av art. 51 EU:s rättighetsstadga.114 Vad 

beträffar HD:s tidigare bedömningar om det svenska systemets förenlighet med art. 50 EU:s 

rättighetsstadga hänvisade HD till NJA 2011 s. 444 vari HD i en sammantagen bedömning 

kom fram till att bestämmelserna i SkBrL och SFL inte utgjorde unionsrätt.115 HD lyfte dock i 

det sammanhanget fram att EU-domstolens dom Åkerberg Fransson116 kastat nytt ljus över 

hur bedömningen ska göras ifråga om det svenska systemets förenlighet med EMKR 

respektive EU:s rättighetsstadga. 

HD angav därefter hur Europadomstolens dom Zolotukhin och Ryssland117 borde ha tolkats i 

NJA 2010 s. 168 I och II samt hur Zolotukhin-målet framledes bör tolkas i ljuset av principen 

”Ne bis in idem”. HD fastslog i förevarande fall att art. 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR, med hänsyn till Zolotukhin-målets p. 80–84, ska tolkas på så sätt att ”den förhindrar 

lagföring och dom för ett andra brott i den mån som detta härrör från identiska fakta eller från 

fakta som i allt väsentligt är densamma som beträffande det första brottet” samt att 

”prövningen ska utgå från vad som bildar en uppsättning konkreta fakta som berör samma 

svarande och är oupplösligt förbundna med varandra till tid och rum”.118 HD pekade 

därvidlag på att Europadomstolen gjort senare bedömningar i linje med Zolotukhin-målet 

genom bl.a. målet Ruotsalainen och Finland119. HD tillade angående bedömningen i NJA 

2010 s. 168 I och II att HD felaktigt utgått, vid tolkningen av art. 4.1 sjunde tilläggs-

protokollets innebörd, från att artikeln tar sikte på gärning istället för brott.120 Mot bakgrund 

av nyss nämnda ställningstaganden fastslog HD att bedömningen av det svenska systemets 

förenlighet med EKMR:s förbud mot dubbelbestraffning i förevarande fall, till skillnad mot 

tidigare bedömningar, skulle utgå från faktiska omständigheter istället för de olika 

förfarandenas skilda syften eller sanktionernas olika subjektiva rekvisit.121 

Vad gäller det svenska systemets förenlighet med EU:s rättighetsstadga uttalade HD följande. 

Åkerberg Fransson-domen innebär att det svenska systemet med dubbla förfaranden vid 

oriktiga uppgifter om mervärdesskatt utgör unionsrätt med hänsyn till innebörden av art. 51.1 

                                                 
114 NJA 2013 s. 502, p. 14.  
115 NJA 2013 s. 502, p. 17.  
116 C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson 
117 Zolotukhin och Ryssland, Grand Chamber (no. 14939/03, den 10 februari 2009).  
118 NJA 2013 s. 502, p. 20.  
119 Ruotsalainen och Finland (no.13079/03, den 16 juni 2009).  
120 NJA 2013 s. 502, p. 21. 
121 NJA 2013 s. 502, p. 22. 
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EU:s rättighetsstadga. Det medför i sin tur att förbudet mot dubbelbestraffning enligt art. 50 

EU:s rättighetsstadga är tillämpligt i en sådan situation. Det innebar följaktligen att HD:s 

tolkning i NJA 2011 s. 444 inte längre kunde anses utgöra gällande rätt. HD tillade dock i 

sammanhanget att en förutsättning för att art. 50 EU:s rättighetsstadga ska vara tillämplig är 

att ”båda sanktionerna har straffrättslig karaktär”.122 HD angav vidare att Åkerberg Fransson-

målet och EU-domstolens dom Bonda123 ska förstås på så sätt att bedömningen av huruvida 

en sanktion har straffrättslig karaktär ska ha sin utgångspunkt i ”den rättsliga kvalificeringen 

av överträdelsen i nationell rätt, överträdelsens art och strängheten i den sanktion som den 

enskilde riskerar att åläggas”.124 Enligt HD:s tolkning i PMP-fallet av Åkerberg Fransson-

domen är det svenska domstolar som är ensamt behöriga att pröva huruvida en svensk 

sanktion har straffrättslig karaktär.125 HD fann att skattetilläggen är av straffrättslig karaktär 

med ledning av Europadomstolens tidigare avgöranden,126 samt att bedömningen måste vara 

motsvarande även i ljuset av art. 50 EU:s rättighetsstadga.127  

HD tog därefter ställning i frågan huruvida skattebrott och skattetillägg utgör samma brott 

enligt art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR respektive samma lagföring enligt art. 50 

EU:s rättighetsstadga. HD besvarade sålunda frågan huruvida det var fråga om samma 

faktiska omständigheter som utlöser respektive sanktion. HD fastslog att den utlösande 

faktorn för båda sanktionerna består i att den skattskyldige lämnat en felaktig uppgift 

alternativt underlåtit att lämna sådan uppgift till Skatteverket. Enligt HD:s uppfattning var det 

fråga om samma konkreta handlingar som låg till grund för respektive sanktion. Med hänsyn 

till nyss angivna ställningstaganden kom HD fram till att de båda sanktionerna utlöses av 

samma brott enligt art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR respektive samma lag-

överträdelse enligt art. 50 EU:s rättighetsstadga.128  

Beträffande frågan huruvida skattetillägg och bokföringsbrott utgör samma brott respektive 

samma lagföring kom HD fram till en annan slutsats jämfört med ifråga om skattetilläggen 

och skattebrotten. HD fann nämligen att förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla 

förfaranden enligt EKMR respektive EU:s rättighetsstadga inte hindrar vare sig åtal eller dom 

                                                 
122 NJA 2013 s. 502, p. 26–27. 
123 C-489/10 Bonda, p. 37.  
124 NJA 2013 s. 502, p. 27–28.  
125 NJA 2013 s. 502, p. 31–33. 
126 Manasson och Sverige (no. 41265/98) den 8 april 2003, Rosenquist mot Sverige (no. 60619/00 den 14 

september 2004), Carlberg och Sverige (no. 9631/04 den 27 januari 2009).  
127 NJA 2013 s. 502, p. 34, 36–37. 
128 NJA 2013 s. 502, p. 38–39. 
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för bokföringsbrott mot en person som sedan tidigare påförts skattetillägg. HD motiverade sitt 

ställningstagande därom med att den faktiska handlingen alternativt underlåtenheten att inte 

bokföra korrekt sker tidigare än den faktiska handlingen alternativt underlåtenheten som 

ligger till grund för påförandet av skattetillägg. Domstolen ansåg annorlunda uttryckt att ”de 

konkreta fakta som ligger till grund för ett bokföringsbrott inte … anses oupplösligt 

förbundna till tid och rum med de fakta som läggs till grund för ett skattetillägg”.129 Detta 

eftersom ”[s]kattetillägget förutsätter… ett tillkommande faktiskt moment i skatteförfarandet 

som åtminstone typiskt sett ligger något senare i tiden, efter det att bokföringen för perioden 

har avslutats”.130 Därmed etablerade HD en ny huvudregel med innebörden att de aktuella 

bestämmelserna i EKMR eller EU:s rättighetsstadga normalt sett inte utgör förbud mot att 

åtala eller döma någon för bokföringsbrott p.g.a. att skattetillägg redan tagits ut.131  

HD prövade därefter vilka typer av skatter som förbudet mot att bli lagförd eller straffad två 

gånger för omfattar. Vad gäller mervärdesskatt uttalade HD att ”[d]en som fått ett 

skattetillägg avseende mervärdesskatt kan därmed inte åtalas för ett motsvarande skattebrott, 

oavsett vilken bedömning som kan göras av de olika sanktionernas effektivitet.” 132 I fråga om 

sanktionernas effektivitet ställs det nämligen, enligt EU-domstolens dom Åkerberg Fransson 

p. 36, ett krav på att ”återstående sanktioner är effektiva, proportionella och avskräckande” 

för att förbudet mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning ska bli tillämpligt.133 HD angav 

dock att Åkerberg Fransson-domen måste förstås på sätt att den nationella domstolen vid 

tillämpning av EU:s rättighetsstadga måste ta hänsyn till principen om EU-rättens effektiva 

genomslag genom att inte ge EU:s rättighetsstadga en vidare innebörd än vad stadgan 

föreskriver. HD ansåg sig följa nyss nämnda princip i förevarande fall, till följd av att de 

nationella mervärdesskattereglerna styrs av EU-rätten. Det innebar enligt HD att minimi-

skyddet i art. 50 EU:s rättighetsstadga om förbudet mot dubbel lagföring och dubbel-

bestraffning är tillämpligt i förhållande till mervärdesskatt.134  

Huruvida även förbudet mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning ska anses vara 

tillämpligt vid lämnade av oriktiga uppgifter avseende inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och 

andra liknande avgifter kom HD fram till att även sådana regler omfattas.135 Därvidlag 

                                                 
129 NJA 2013 s. 502, p. 43.  
130 NJA 2013 s. 502, p. 40–43.  
131 NJA 2013 s. 502, p. 43.  
132 NJA 2013 s. 502, p. 48. 
133 NJA 2013 s. 502, p. 44. 
134 NJA 2013 s. 502, p. 47–48. 
135 NJA 2013 s. 502, p. 61. 



 36 

 

uttalade HD särskilt att till följd av att art. 50 EU:s rättighetsstadga omfattar mervärdesskatten 

hade ”det samlade svenska systemet med skattetillägg och skattebrott i väsentliga delar redan 

urholkats”,136 varför HD ansåg det vara rimligare att även underkänna det svenska systemet i 

fråga om andra skatter och avgifter jämfört med att göra olika rättstillämpningar ifråga om 

olika skatter och avgifter i ett system som varit ägnad åt att vara enhetligt. Till stöd för nyss 

nämnda ställningstagande angav HD även förutsebarhetsskäl och likabehandlingsskäl samt att 

art. 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR och art. 50 EU:s rättighetsstadga ska ges genomslag 

ifråga om enskildas rättssäkerhet.137 HD uttalade även att det vid förevarande fall, mot 

bakgrund av Åkerberg Fransson-domen, förelåg ”tillräckligt stöd” för att generellt 

underkänna det svenska systemet,138 d.v.s. i motsats till HD:s ställningstagande i NJA 2010 s. 

168 I och II då det ”saknades klart stöd” för sådant underkännande.139  

HD prövade även frågan huruvida ”Ne bis in idem” gäller vid situationen att skattetillägget 

primärt riktats mot en juridisk person för vilken en fysisk person blir sekundärt ersättnings-

skyldig för varefter samma fysiska person åtalas för samma oriktiga uppgift som låg till grund 

för skattetillägget. HD fastslog därvidlag att situationen när skattetillägg tagits ut av en 

juridisk person grundat på oriktig uppgift, hindrar inte ”Ne bis in idem” att uppgiftslämnaren i 

egenskap av fysisk person sedermera åtalas enligt SkBrL. Detta till följd av att skyddet i art. 

4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR respektive art. 50 EU:s rättighetsstadga endast är 

tillämpligt när samma person drabbas av två sanktioner alternativt två förfaranden. Enligt HD 

är det vid sådan bedömning utan betydelse huruvida den fysiska personen äger den juridiska 

personen som påförts skattetillägget.140 HD angav däremot en annan uppfattning ifråga om 

situationen när en företrädare för en juridisk person krävts på betalning för skattetillägg som 

primärt påförts en juridisk person. Situationen gäller det s.k. företrädaransvaret i 59 kap. 12-

21 §§ SFL alternativt annan lagstiftning t.ex. företrädaransvaret i ABL141, HBL142 eller 

EFL143. Därvidlag uttalade HD att ”[n]är staten genom ett rättsligt förfarande har krävt en 

fysisk person på betalning av skattetillägg, får förbudet mot dubbel lagföring anses hindra ett 

                                                 
136 NJA 2013 s. 502, p. 58. 
137 NJA 2013 s. 502, p. 58–59. 
138 NJA 2013 s. 502, p. 60.  
139 Jfr med vad HD uttalade i NJA 2010 s. 168 I och II. Se härom i avsnitt 2.3.1. 
140 NJA 2013 s. 502, p. 62–63. 
141 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) 
142 2 kap. 20 § lagen (1980:1120) om handelsbolag och enkla bolag 
143 11 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
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åtal för brott enligt skattebrottslagen mot henne eller honom för samma oriktiga uppgift, även 

om en juridisk person är primärt ansvarig”.144 

HD tog slutligen ställning i frågan från vilken tidpunkt lis pendens-verkningar inträder i ljuset 

av förbudet mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning, d.v.s. om lis pendens inträder redan 

under ett pågående skattetilläggsförfarande eller först när ett sådant förfarande avslutats. Av 

30 kap. 9 § RB följer nämligen att en brottmålsdoms rättskraft utgör hinder för nytt åtal för 

samma gärning. Annorlunda uttryckt föreligger res judicata. På motsvarande sätt föreligger 

hinder enligt 45 kap. 1 § tredje stycket RB mot att åtal väcks för en gärning som den åtalade 

redan prövas för inom ramen för en parallell rättegång. Annorlunda uttryckt föreligger lis 

pendens. Enligt HD:s mening skulle regleringen om res judicata undergrävas om ett pågående 

förfarande inte gavs motsvarande rättegångshindrande verkan som en lagakraftvunnen 

dom.145 På nyss angivna skäl fastslog HD att ett pågående förfarande mot bakgrund av RB:s 

bestämmelse om lis pendens utgör hinder mot åtal avseende samma oriktiga uppgift. HD 

fastslog således att lis pendens-verkningarna avseende nytt förfarande i form av åtal inträder 

från tidpunkten när Skatteverket meddelat beslut om skattetillägg. Således fastslog HD att lis 

pendens-verkan inträder redan innan skattetilläggsbeslutet vunnit laga kraft.146  

Vilken bedömning gjorde HD beträffande åtalet mot PMP? Vad gäller åtalet för bokförings-

brott tillämpade HD den i förevarande fall fastslagna huvudregeln om att påfört skattetillägg 

normalt sett inte hindrar senare åtal för bokföringsbrott. HD fann sålunda att det var korrekt 

av hovrätten att pröva åtalet i den delen. Ifråga om det grova skattebrottet, i den del som 

gällde PMP:s inkomstskatt, kom HD fram till att åtalet som väcktes gällande samma oriktiga 

uppgifter som låg till grund för det dessförinnan beslutade skattetillägget var i strid med 

principen ”Ne bis in idem”. HD avvisade därför åtalet även i den delen. Beträffande det grova 

skattebrottet, i den delen som åtalet gällde mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter, fann HD 

dock att det var bolaget F PMP AB som påförts skattetillägg för de oriktiga uppgifter som 

PMP sedermera blev åtalad för. Det stred därför inte mot principen ”Ne bis in idem” att 

hovrätten prövade åtalet i den delen.147  

Gulliksson har beträffande PMP-fallet uttalat att avgörandet visar att det i vissa 

normprövningssituationer kan vara ”ohållbart att röra sig med alltför långtgående 

                                                 
144 NJA 2013 s. 502, p. 66. 
145 NJA 2013 s. 502, p. 69. 
146 NJA 2013 s. 502, p. 70–71.  
147 NJA 2013 s. 502, p. 73. 



 38 

 

kvalificeringskrav för tolkningen av konventionsrätten när den senare är så intimt samman-

länkad med unionsrätten. Vad som tolkas är en bestämmelse i en viss kontext som bestäms av 

nationell rätt, konventionsrätten, unionsrätten och omständigheterna i målet. Att laborera med 

begrepp som ”underkännande av system” istället för att låta rättstillämpningen lösa problemen 

i det enskilda fallet är att inbjuda till större problem. Tolkningen riskerar att stelna i en rädsla 

för att ifrågasätta och utveckla systemet”.148 Gulliksson anser att rättstillämparens tidigare 

”slentrianmässiga respekt till i förarbetena gjorda uttalanden med innebörden att lagstiftaren 

alltid ska ha första ordet vid ett förändrat rättsläge kanske inte alltid är ändamålsenligt”.149 De 

situationer som enligt Gulliksson bör föranleda att förarbeten tillmäts mindre betydelse är för 

handen när de aktuella förarbetena är ”ålderstigna eller håller tveksam kvalitet”.150 Gulliksson 

har kritiserat HD för att, i PMP-fallet, vara väl långtgående genom tillerkänna EKMR 

retroaktiv effekt. Det ska dock i sammanhanget tilläggas att Gulliksson i sin tolkning lämnar 

utrymme för synsättet att PMP-fallet kan ses som ett uttryck för att rätta till ett misstag och att 

förhållandet att EKMR i förevarande fall gavs retroaktiv effekt därför sannolikt bör tolkas 

restriktivt vid framtida bedömningar.151  

3.2. NJA 2013 s. 746 (JS-fallet) 

NJA 2013 s. 746 (hädanefter benämnt JS-fallet) gällde personen JS som i hovrätten dömdes 

för fyra fall av bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § BrB och 17 fall av skattebrott enligt 2 § 

SkBrL. Bokföringsbrotten respektive skattebrotten begicks av JS under perioden 2006-2009. 

Skattebrotten bestod i att JS lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket ifråga om såväl 

inkomstskatt som mervärdesskatt. Bokföringsbrotten bestod i att JS under tiden som 

företrädare för ett handelsbolag inte bokfört mervärdesskatt i enlighet med bokföringslagen. 

Skatteverket påförde därför handelsbolaget skattetillägg p.g.a. oriktiga uppgifter gällande 

mervärdesskatten. JS påfördes skattetillägg för de oriktiga uppgifter som gällde JS:s 

inkomstskatt. Besluten om skattetillägg meddelades under perioden november 2007 till 

november 2009. JS överprövade skattetilläggsbesluten i mars 2011. Åtal väcktes mot JS i 

december 2010 ifråga om ovan angivna skattebrott och bokföringsbrott. JS dömdes i såväl 

tingsrätten som hovrätten för båda brotten. JS överklagade sedermera till HD och yrkade att 

brottmålsdomen skulle undanröjas på den grunden att de påbörjade skatteförfarandena om 

                                                 
148 Gulliksson, M, Klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 684.  
149 Ibid, s. 684–685.  
150 Ibid, s. 684–685. 
151 Ibid, s. 685. 
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påförande av skattetillägg utgjorde hinder mot det därefter väckta åtalet gällande samma 

oriktiga uppgifter som skattetilläggen grundats på.  

HD konstaterade inledningsvis att det föreligger förbud mot dubbla förfaranden och dubbla 

sanktioner avseende samma faktiska omständigheter enligt art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR. HD hänvisade vidare till PMP-fallet vari HD fastslog att det svenska systemet med 

dubbla förfaranden och dubbla sanktioner i form av skattebrott och skattetillägg strider mot 

art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Enligt HD:s mening var det avgörande huruvida 

åtalet mot JS skulle ha avvisats i hovrätten om det hade prövats vid HD:s prövningstidpunkt. 

Beträffande bokföringsbrottet fann HD att resningsansökan skulle avslås med hänsyn till vad 

HD, i PMP-fallet, uttalat om kombinationen skattetillägg och efterföljande åtal för 

bokföringsbrott. Därvid åsyftade HD uttalandet i PMP-fallet om att ”de konkreta fakta som 

konstituerar bokföringsbrott normalt inte anses oupplösligt förbundna till tid och rum med de 

fakta som läggs till grund för skattetillägg”.152 HD fastställde med andra ord den huvudregel 

som HD etablerade i PMP-fallet om att det normalt sett inte föreligger något hinder mot att 

kombinera påförande av skattetillägg och efterföljande åtal för bokföringsbrott gällande 

samma oriktiga uppgift.153  

Beträffande skattebrotten som gällde mervärdesskatt uttalade HD att JS inte blivit utsatt för 

någon dubbelbestraffning, eftersom det var handelsbolaget och inte JS personligen som 

påförts skattetillägg. HD konstaterade att skillnad hade varit för handen om JS hade krävts 

personligen på betalning av skattetillägg som primärt var riktat mot handelsbolaget. Någon 

sådan situation var det emellertid inte fråga om för PMP:s del. Följaktligen saknades 

resningsförutsättningar även i den delen med ledning av HD:s ställningstaganden i PMP-

fallet.154 

Ifråga om åtalet som gällde inkomstskatt bedömde HD att JS blivit utsatt för dubbel-

bestraffning mot bakgrund av HD:s ställningstaganden i PMP-fallet. JS beviljades följaktligen 

resning i den delen.155 Enligt HD var det samma oriktiga uppgifter som låg till grund för 

Skatteverkets beslut om skattetillägg som senare låg till grund för åtalet ifråga om skattebrott i 

den del som gällde inkomstskatt. Det förelåg annorlunda uttryckt lis pendens beträffande 

                                                 
152 NJA 2013 s. 746, p. 6.  
153 NJA 2013 s. 746, p. 7. 
154 NJA 2013 s. 746, p. 8.  
155 NJA 2013 s. 746, p. 39.  
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åtalet som sålunda borde ha avvisats av hovrätten.156 Därefter prövade HD om nyss nämnda 

omständigheter kunde utgöra resningsgrund enligt 58 kap. 2 § RB. HD uttalade därvidlag att 

det inte är tillräckligt med ett nytt avgörande för att bevilja resning enligt någon av grunderna 

att ny bevisning tillkommit enligt 58 kap. 2 § p. 4 RB eller att den tidigare domen uppenbart 

strider mot lag 58 kap. 2 § p. 5 RB. HD prövade därför huruvida europarätten kunde 

föranledda att extraordinära rättsmedel kunde bli aktuellt att tillämpa. I denna del hänvisade 

HD till art. 13 EKMR om var och ens rätt till effektivt rättsmedel vid överträdelse av 

konventionen. Av art. 1 EKMR följer att det är varje konventionsstats skyldighet att se till att 

var och en åtnjuter rätten till effektivt rättsmedel enligt art. 13 EKMR och det är konventions-

staterna som avgör vad som utgör effektivt rättsmedel.157 HD hänvisade även till 

Europadomstolens praxis158 om att en pågående kränkning av de rättigheter som följer av 

EKMR kan föranleda att extraordinära rättsmedel bör tillämpas.159 HD fastslog därefter att 

sådana förutsättningar föreligger om en viktig konventionsrättighet överträtts vilket lett till 

ingripande verkningar för en enskild t.ex. ett frihetsberövande. HD uttalade särskilt att rätten 

att inte straffas två gånger för samma gärning utgör en sådan viktig konventionsrättighet. 160 

Vidare angav HD vilken brytpunkt som gäller för framtida resningsansökningar grundade på 

statens överträdelser av förbudet mot dubbla förfaranden och dubbla sanktioner i art. 4.1 

sjunde tilläggsprotokollet EKMR. HD fastslog att brytpunkten för resningar i aktuellt 

hänseende inföll den 10 februari 2009 d.v.s. vid datumet för avgörandet av Zolotukhin-målet. 

HD påpekade i det sammanhanget att det inte föreligger någon skyldighet för Sverige att ge 

EKMR retroaktiv verkan. Avsaknaden av sådan skyldighet motiverade, enligt HD:s mening, 

att det inte var fråga om konventionskränkningar innan ovan nämnda brytpunkt.161 HD 

påpekade dessutom att EU-domstolens dom Åkerberg Fransson inte ska tas till intäkt såsom 

ett förändrat rättsläge. Istället uppkom det förändrade rättsläget redan i och med Zolotukhin-

domen, även om HD förvisso ändrat uppfattning i frågan först efter Åkerberg Fransson-

domen.162 Slutligen fastslog HD, med hänvisning till PMP-fallet, att det är fullt möjligt att få 

resning alldeles oavsett om beslut om påförande av skattetillägg vunnit laga kraft eller inte när 

                                                 
156 NJA 2013 s. 746, p. 9.  
157 NJA 2013 s. 746, p. 19–20. 
158 Assanidze och Georgien, Grand Chamber, (no.71503/01, den 8 april 2004), Sejdovic och Italien, Grand 

Chamber, (no. 56581/00, den 1 mars 2006), Verein gegen Tierfabriken Schweiz och Schweiz, Grand Chamber, 

(no. 32772/02, den 30 juni 2009), Scoppola och Italien, Grand Chamber, (no.10249/03, den 17 september 2009).  
159 NJA 2013 s. 746, p. 22.  
160 NJA 2013 s. 746, p. 24–25. 
161 NJA 2013 s. 746, p. 29–30. 
162 NJA 2013 s. 746, p. 31–32. 
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åtal därefter väckts.163 HD uttalade vidare att det utöver ovan angivna resningsmöjlighet 

förelegat ytterligare en möjlig resningsgrund för JS om JS utformat sin talan annorlunda. 

Sådan möjlig grund hade varit att istället angripa det väckta åtalet med stöd av bestämmelsen 

om domvilla i 59 kap. 1 § första stycket p.1 RB. Att så vore fallet motiverade HD med att det 

förelåg rättegångshinder när åtalet väcktes i strid med EKMR, vilket hovrätten således borde 

ha beaktat självmant.164  

3.3. HD Mål nr Ö 2952-13 (Douglas-fallet) 

HD:s mål nr Ö 2952-13 (hädanefter benämnt Douglas-fallet) gällde personen Douglas som 

genom hovrättsdom daterad 8 december 1995 dömdes för grovt bokföringsbrott, grov 

urkundsförfalskning och grovt skattebedrägeri. Dessförinnan hade Douglas ägda aktiebolag 

CT AB påförts skattetillägg. Douglas sökte resning i HD med principen ”Ne bis in idem” som 

grund för sin talan. HD konstaterade inledningsvis att PMP-fallet innebär ett förbud mot 

dubbla förfaranden och dubbla sanktioner i enlighet med art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR. HD avslog ifrågavarande resningsansökan av tre skäl. Det första skälet var att 

Douglas inte drabbats av dubbelbestraffning ifråga om åtalet gällande grovt skattebedrägeri. 

Detta eftersom det var bolaget CT AB som hade påförts skattetillägg och inte Douglas 

personligen.165 Det andra skälet till grund för avslag av resningsansökan avsåg åtalet gällande 

grovt bokföringsbrott. HD fastställde i den delen den huvudregel som HD etablerade i PMP-

fallet om att principen ”Ne bis in idem” normalt sett inte hindrar åtal eller dom för 

bokföringsbrott efter det att skattetillägg påförts en och samma person.166 Det tredje skälet till 

grund för avslag av resningsansökan bestod i att hovrättens dom meddelades redan den 8 

december 1995 d.v.s. innan brytpunkten för när rättsläget förändrades enligt HD:s ställnings-

tagande i JS-fallet. I JS-fallet fastslog nämligen HD, som ovan redan angivits, att brytpunkten 

för rätten att inte bli lagförd två gånger för samma lagöverträdelse inföll vid avgörandet av 

Zolotukhin-målet d.v.s. den 10 februari 2009.167  

3.4. HD Mål nr Ö 3494-13 (Rosbäck-fallet) 

HD:s mål nr Ö 3494-13 (hädanefter benämnt Rosbäck-fallet) gällde personen Rosbäck som 

den 9 februari 2009 dömdes i hovrätten för grovt skattebrott. Det grova skattebrottet bestod i 

att Rosbäck såsom komplementär i ett kommanditbolag hade lämnat oriktiga uppgifter 

                                                 
163 NJA 2013 s. 746, p. 33–37. 
164 NJA 2013 s. 746, p. 38.  
165 HD beslut mål Ö 2952-13, p. 3.  
166 HD beslut mål Ö 2952-13, p. 3. 
167 HD beslut mål Ö 2952-13, p. 4–6. 
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gällande mervärdesskatt för redovisningsperioden maj 2006. Skatteverket beslutade den 17 

oktober 2007 att påföra kommanditbolaget skattetillägg avseende redovisningsperioden maj 

2006. Rosbäck yrkade att HD skulle meddela resning och undanröja hovrättens dom. Till 

grund för sin talan anförde Rosbäck förbudet mot dubbelbestraffning i art. 4.1. sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR. Som ovan angivits hade hovrätten meddelat sin dom mot Rosbäck 

den 9 februari 2009 d.v.s. en dag innan resningsbrytpunkten. Som framgått av tidigare avsnitt 

fastslog HD i JS-fallet att brytpunkten för när rättsläget ändrades är datumet för Europa-

domstolens avgörande av Zolotukhin-målet d.v.s. den 10 februari 2009. HD avslog följ-

aktligen Rosbäcks resningsansökan.168 HD tillade dessutom i ett obiter dictum-uttalande att 

även om hovrättsdomen mot Rosbäck hade meddelats efter ovan angivna brytpunkt hade inte 

Rosbäck tillerkänts resning, eftersom det var kommanditbolaget och inte Rosbäck personligen 

som hade påförts skattetillägget.169 

3.5. NJA 2013 s. 780 (TG-fallet) 

NJA 2013 s. 780 (hädanefter benämnt TG-fallet) gällde personen TG som i hovrätten den 4 

november 2010 dömdes för oredlighet mot borgenärer, grovt bokföringsbrott, grovt skatte-

brott och skattebrott. TG begick nyss nämnda brott under perioden 2007-2008. Skattebrotten 

bestod i att TG lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket avseende inkomstskatt. Det grova 

skattebrottet bestod i att TG hade lämnat oriktiga uppgifter avseende såväl mervärdesskatt 

som arbetsgivaravgifter. Efter att tingsrätten meddelade dom avseende de ovan angivna 

åtalspunkterna men innan hovrätten meddelade sin dom påförde Skatteverket skattetillägg 

gällande inkomståret 2007. TG ansökte därför i förevarande fall om resning och yrkade att 

HD skulle undanröja hovrättens dom. Som grund för sin talan anförde TG rätten att inte bli 

lagförd två gånger för samma gärning. 

HD valde att avslå TG:s resningsansökan av följande skäl. HD fastslog att Skatteverket hade 

påfört skattetillägg TG först efter det att åtal hade väckts, vilket enligt HD:s mening var 

förenligt med art. 4.1. sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Sålunda innebar inte Skatteverkets 

beslut att påföra skattetillägg rättegångshinder.170 

                                                 
168 HD beslut mål Ö 3494-13, p. 5–8.  
169 HD beslut mål Ö 3494-13, p. 9.  
170 NJA 2013 s. 780, p. 6.  
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3.6. HD Mål nr Ö 3634-13 (Björklund-fallet) 

HD:s mål nr Ö 3634-13 (hädanefter benämnt Björklund-fallet) gällde personen Björklund som 

dömdes den 23 augusti 2004 av hovrätten för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Innan 

hovrättens dom hade Björklund påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som 

låg till grund för åtalet gällande grovt skattebrott. Björklund ansökte om resning och yrkade 

att HD skulle undanröja hovrättens dom. Som grund för sin talan anförde Björklund rätten att 

inte bli lagförd för samma gärning två gånger. HD beslutade emellertid att avslå Björklunds 

resningsansökan, eftersom hovrättens dom meddelades innan brytpunkten för när rättsläget 

ändrades vad gäller rätten att inte bli lagförd två gånger för samma gärning. HD fastställde 

sålunda det ställningstagande HD gjorde i JS-fallet om att brytpunkten är avgörandet för 

Zolotukhin-målet d.v.s. den 10 februari 2009.171  HD tillade även i sitt beslut att om åtal 

väckts innan Skatteverket beslutat om att påföra skattetillägg så gäller inte 

dubbelbestraffningsförbudet i en sådan situation och det spelar därvidlag ingen roll huruvida 

skattetilläggsbeslutet vunnit laga kraft eller inte.172  

3.7. HFD 2013 ref. 71 (PB-fallet) 

HFD 2013 ref. 71 (hädanefter benämnt PB-fallet) gällde personen PB som den 18 juni 2008 

dömdes i Hovrätten för Västra Sverige för grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. Det grova 

skattebrottet grundades på att PB under taxeringsåren 2001, 2003 och 2004 hade lämnat 

oriktiga uppgifter till Skatteverket ifråga om sina tjänsteinkomster. Åtalet mot PB beträffande 

det grova skattebrottet väcktes den 24 februari 2005. Skatteverket beslutade den 4 april 2005 

att påföra PB skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som låg till grund för åtalet. 

Skattetilläggsbeslutet överklagades av PB till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, 

vilka båda avslog PB:s respektive överklagan. I förevarande mål yrkade PB att HFD skulle 

undanröja Skatteverkets skattetilläggsbeslut eftersom, skattetilläggsbeslutet enligt PB:s 

mening, stred mot art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. Skatteverket yrkade att HFD 

skulle bifalla PB:s talan och hänvisade till HD:s dom i PMP-fallet d.v.s. att det svenska 

systemet med kombinerat ansvar enligt SkBrL och skattetillägg inom dubbla förfaranden 

strider mot EMKR.  

HFD inledde sin bedömning med att konstatera att såväl art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR som art. 50 EU:s rättighetsstadga utgör hinder mot att döma en och samma person till 

                                                 
171 HD beslut mål Ö 3634-13, p. 6–8. 
172 HD beslut mål Ö 3634-13, p. 9.  
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straffrättslig påföljd för ett brott som samma person redan blivit dömd eller lagförd för. I 

förevarande fall hade åtal redan väckts mot PB innan tidpunkten när Skatteverket beslutade 

om skattetillägg avseende samma oriktiga uppgift. HFD prövade därför huruvida förbudet 

mot dubbelbestraffning även omfattar en omvänd situation jämfört med situationen i PMP-

fallet. HFD konstaterade inledningsvis att de svenska skattetilläggen har straffrättslig 

karaktär, vilket enligt HFD:s mening skulle förstås mot bakgrund av Europadomstolens beslut 

i målet Rosenquist mot Sverige173, varför principen ”Ne bis in idem” var tillämplig i den 

aktuella situationen. HFD hänvisade därefter till HD:s dom i PMP-fallet vari HD fastslog att 

det svenska systemet strider mot såväl art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR som art. 50 

EU:s rättighetsstadga. I förevarande fall när situationen var den omvända jämfört med PMP-

fallet fastslog HFD att ”[f]rån det att åtal väcks bör det föreligga hinder mot att besluta om att 

påföra skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet”.174 Till följd av att 

det i aktuellt hänseende var fråga om samma oriktiga uppgifter som låg till grund för åtalet 

som det därefter beslutade skattetillägget stod skattetillägget i strid, enligt HFD:s bedömning, 

med art. 4.1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. HD beslutade således att undanröja skatte-

tillägget.175  

3.8. HD mål B 1174-13 (KK-fallet) 

HD:s mål B 1174-13 (hädanefter benämnt KK-fallet) gällde personen KK som den 4 februari 

2013 dömdes i hovrätten för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Det grova 

skattebrottet bestod, enligt hovrättens mening, i att KK uppsåtligen hade underlåtit att 

redovisa inkomst och mervärdesskatt inom ramen för sin näringsverksamhet vilket ledde till 

fara för undandragande av skattemedel. Skatteverket hade dessförinnan den 20 december 

2007 tagit ut skattetillägg genom beslut respektive genom omprövningsbeslut den 20 

november 2008 till följd av att KK lämnat oriktiga uppgifter avseende perioden 2006–2008. 

Skatteverket beslutade därutöver den 15 oktober 2009 att ta ut skattetillägg till följd av beslut 

om skönstaxering för taxeringsperioden 2009. Åklagaren väckte sedermera åtal mot KK den 

12 oktober 2011, d.v.s. efter tidpunkten då skattetilläggen vann laga kraft. KK yrkade i HD att 

åtalet skulle avvisas i sin helhet eftersom det väckts i strid med principen ”Ne bis in idem”. 

Riksåklagaren yrkade att hovrättsdomen avseende det grova skattebrottet, i den del åtalet 

avsåg oriktiga uppgifter, skulle undanröjas, medan åtalet i övriga delar skulle stå fast.   

                                                 
173 Rosenquist mot Sverige (no. 60619/00, den 14 september 2004).  
174 HFD 2013 ref. 71, p. 10. 
175 HFD 2013 ref. 71, p. 11. 
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HD konstaterade inledningsvis att såväl art. 4.1. sjunde tilläggsprotokollet EKMR som art. 50 

EU:s rättighetsstadga innebär ett förbud mot att en och samma person lagförs två gånger för 

samma gärning. Beträffande åtalet mot KK gällande det grova skattebrottet som grundades på 

oriktigt lämnade uppgifter ifråga om inkomstskatt uttalade HD sammanfattningsvis följande. 

Med hänsyn till att besluten om skattetillägg i den delen fattades redan den 15 oktober 2009 

d.v.s. innan åtalet väcktes förelåg hinder för hovrätten att pröva den aktuella delen av åtalet.176 

Beträffande åtalet mot KK avseende oriktiga uppgifter gällande mervärdesskatt uttalade HD 

däremot i korthet följande. Till följd av att Skatteverkets skattetilläggsbeslut uteslutande 

avsåg inkomstskatt uppstod i detta sammanhang frågan huruvida sådant beslut kunde 

föranleda ett förbud mot att pröva åtal om grovt skattebrott som grundas på samma oriktiga 

uppgifter. HD prövade sålunda huruvida det var ”samma faktiska omständigheter” som låg till 

grund för skattetillägget respektive åtalet i mervärdesskattedelen. HD fastslog därvidlag att 

deklarationer av inkomster respektive mervärdesskatt utgör två skilda beräkningsunderlag. 

Detta till följd av att inkomster ger underlag för inkomstbeskattning till skillnad från 

mervärdesskatten som grundar sig på den skattskyldiges redovisning av ingående och 

utgående mervärdesskatt. Enligt HD har deklarationer gällande inkomstskatt respektive 

redovisning av mervärdeskatt två helt skilda ”karaktärer”,177 varför åtalet beträffande 

mervärdesskatt inte kan sägas grunda sig ”på samma faktiska omständigheter” som 

skattetilläggen vilka uteslutande avsåg inkomskatt. HD fastslog således att åtalet för grovt 

skattebrott avseende lämnade av oriktiga uppgifter om mervärdesskatt inte utgjorde hinder för 

hovrättens gjorda prövning.178  

3.9. HFD mål nr 4990–4992-13 (AA1-fallet)  

HFD:s mål 4990–4992-13 (hädanefter benämnt AA1-fallet) gällde personen AA som den 13 

december genom Skatteverkets omprövningsbeslut påfördes skattetillägg beträffande 

inkomståren 2002–2004 till följd av att AA underlåtit att redovisa tjänsteinkomst för nyss 

nämnda inkomstår. AA överklagade Skatteverkets beslut till såväl förvaltningsrätten som 

kammarrätten. Kammarrätten fastställde Skatteverkets beslut i dom meddelad 6 april 2010. 

Åklagare hade dessförinnan väckt åtal mot AA den 31 maj 2006 gällande misstanke om grovt 

skattebrott. Till grund för åtalet låg samma oriktiga uppgifter beträffande den löneinkomst 

som AA inte redovisat till Skatteverket och som låg till grund för ovan nämnda beslut om 

                                                 
176 HD dom B 1174-13, p. 3.  
177 HD dom B 1174-13, p. 6. 
178 HD dom B 1174-13, p. 7. 
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skattetillägg. Svea hovrätt dömde AA för grovt skattebrott den 15 juli 2009 och domen vann 

sedermera laga kraft. I anledning av hovrättsdomen ansökte AA i förevarande mål om resning 

hos HFD på grunden att vederbörande utsatts för dubbelbestraffning för samma gärning.  

HFD inledde sin bedömning med att konstatera att det, enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen 

krävs ”synnerliga skäl” för att få pröva saken på nytt. HFD hänvisade därefter till HFD 2013 

ref. 71 (ovan benämnt PB-fallet) vari HFD fastslog att ”från det att åtal väcks föreligger 

hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som 

åtalet”.179 I förevarande fall väcktes emellertid åtalet först efter att Skatteverket meddelat 

beslut om att påföra AA skattetillägg. På nyss angivna skäl och med hänvisning till HFD:s 

ställningstagande i PB-fallet beslutade HFD att inte bevilja AA resning.180  

3.10. HFD mål nr 6645-13 (AA2-fallet)  

HFD:s mål 6645-13 (hädanefter benämnt AA2-fallet) gällde personen AA som den 18 mars 

2008 dömdes i hovrätten för grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. Det grova skattebrottet bestod 

i att AA i egenskap av företrädare för ett aktiebolag hade lämnat oriktiga uppgifter som skulle 

ligga till grund för aktiebolagets beskattning för inkomståret 2007. De oriktiga uppgifterna 

utgjordes av att AA yrkat avdrag för aktiebolagets räkning för mervärdesskatt grundade på 

falska fakturor samt att AA för aktiebolagets räkning redovisat arbetsgivaravgifter till för låga 

belopp. I anledning av nyss nämnda omständigheter väcktes åtal mot AA den 14 november 

2008. Den 30 november, d.v.s. efter tidpunkten då åtal väcktes mot AA, beslutade 

Skatteverket i ett omprövningsbeslut att höja AA:s redovisade tjänsteinkomst från 

aktiebolaget med en halv miljon kr. Grunden för de påförda skattetilläggen var att AA i sin 

egen inkomstdeklaration underlåtit att redovisa sin tjänsteinkomst. AA överklagade därefter 

beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm, vilka avslog AA:s 

begäran. HFD beslutade därefter, efter ansökan från AA, att inte meddela prövningstillstånd. I 

förevarande mål ansökte AA därför om resning hos HFD och anförde till grund för sin talan 

att Skatteverkets beslut om att påföra AA skattillägg efter att AA fällts för skattebrott stod i 

strid med förbudet mot dubbelbestraffning enligt EKMR alternativt EU:s rättighetsstadga.  

HFD inledde sin bedömning med att redogöra för resningsförutsättningarna i HFD nämligen 

att det, enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291), krävs att det föreligger särskilt 

                                                 
179 HFD beslut mål nr 4990–4992-13, p. 1–2. 
180 HFD beslut mål nr 4990–4992-13, p. 3.  
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förhållande som grundar ”synnerliga skäl” för att HFD ska pröva saken på nytt.181 Därefter 

konstaterade HFD att HFD i PB-fallet (se avsnitt 3.7.) slagit fast att det tidigare tillåtna 

systemet med kombination av ansvar enligt SkBrL och påförande av skattetillägg inom ramen 

för två olika förfaranden strider mot art. 4.1 i EKMR:s sjunde tilläggsprotokoll, under 

förutsättning att såväl det straffrättsliga som det skatterättsliga förfarandet grundar sig på 

”samma oriktiga uppgift”. I enlighet med PB-fallet förelåg enligt HFD:s mening, under nyss 

angivna förutsättningar, hinder mot att besluta om skattetillägg från tidpunkten när åtal 

väcktes.182 Vidare motiverade HFD sin bedömning med att förbudet mot det andra förfarandet 

endast blir tillämpligt om det andra förfarandet ”härrör från identiska fakta eller från fakta 

som i allt väsentligt är desamma som beträffande första förfarandet”, vilket följer av 

Zolotukhin-målet.183 Prövningen huruvida det är fråga om identiska fakta eller fakta som i allt 

väsentligt är desamma som beträffande första förfarandet ska vidare enligt HFD:s uppfattning, 

jämlikt med Zolotukhin-målets punkter 80–84, utgå ifrån vad som ”bildar en uppsättning 

konkreta fakta som avser samma person och är oupplösligt förbundna med varandra i tid och 

rum”.184  Därefter hänvisade HFD till HD:s avgörande i PMP-fallet beträffande vad som utgör 

”samma oriktiga uppgifter”. I PMP-fallet p. 38–39, fastslog HD att samma faktiska 

omständigheter utgörs av ”skattillägg och ansvar för skattebrott som baserar sig på en och 

samma deklarationsuppgift”.185 I förevarande fall hade emellertid AA först dömts för grovt 

skattebrott till följd av att AA i egenskap av företrädare för ett aktiebolag hade lämnat oriktiga 

uppgifter om aktiebolagets mervärdesskatt och arbetsgivaruppgifter. Därefter hade AA påförts 

skattetillägg för att AA underlåtit att i sin självdeklaration redovisa tjänsteinkomst från det 

aktuella aktiebolaget. Enligt HFD:s mening utgjorde uppgifterna i aktiebolagets deklaration 

om mervärdesskatt respektive arbetsgivaruppgifter inte samma oriktiga uppgift som AA:s 

självdeklaration om tjänsteinkomst, varför HFD beslutade att avslå AA:s resningsansökan 

eftersom principen Ne bis in idem inte kunde anses vara tillämplig.186  

                                                 
181 HFD beslut mål nr 6645-13, p. 1.  
182 HFD beslut mål nr 6645-13, p. 2.  
183 Se därom under avsnitt 2.1.2. 
184 HFD beslut mål nr 6645-13, p. 3. 
185 HFD beslut mål nr 6645-13, p. 4. 
186 HFD beslut mål nr 6645-13, p. 5. 
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4. Rättssäkerhetskrav i svensk skatte- och strafflagstiftning  

4.1. Allmänna rättssäkerhetskrav  

Det finns inte en enda entydig definition om vad som avses med rättssäkerhet. De grund-

läggande rättssäkerhetskrav som brukar lyftas fram som centrala för en rättsstat är bl.a. kravet 

på förutsebar lagstiftning och förutsebar rättstillämpning samt skyddet av personlig integritet 

vid maktutövning från det allmännas sida.187 Kravet på förutsebar lagstiftning är en del av den 

s.k. legalitetsprincipen som stadgas i 1 kap. 1 § tredje stycket RF. Legalitetsprincipen i 1 kap. 

1§ stycket RF föreskriver att ”[d]en offentliga makten utövas under lagarna”. Det är således 

ett grundlagsstadgat krav att det under alla omständigheter måste finnas en lag till stöd för att 

det allmänna ska kunna ålägga en enskild något. Enligt Zila ska lagen för att uppfylla de krav 

som legalitetsprincipen innebär vara ”klar och tydlig”.188 Enligt Sveriges advokatsamfunds 

rättssäkerhetsprogram ska lagen förutom att vara klar och tydlig, inte vara ”generell eller 

svepande till sin utformning så att den lämnar utrymme till godtycke”.189 Att förvaltnings-

myndigheter och domstolar ska beakta den s.k. objektivitetsprincipen d.v.s. allas likhet inför 

lagen samt iaktta opartiskhet i sin myndighetsutövning följer explicit av 1 kap. 9 § RF och 

utgör även det en central del av enskildas rättssäkerhet i förhållande till det allmänna.  

4.2. Skatterättsliga och straffrättsliga rättssäkerhetsaspekter  

Åklagaren ansvarar för själva förundersökningsfasen inom ramen för ett brottmål under 

förutsättning att denne är förundersökningsledare, detta enligt 1 a § 2 st. Förundersöknings-

kungörelse (1947:948). Av nyss nämnda bestämmelse följer att det åligger 

förundersökningsledaren att tillvarata misstänktas rättssäkerhetsintressen samt att se till att 

förundersökningen bedrivs effektivt. Enligt Danielsson innebär det att förundersöknings-

ledaren ska se till att befintliga resurser används så effektivt som möjligt samt att den 

enskildes rättssäkerhet ”alltid sätts i centrum”.190 Åklagaren omfattas av legalitetsprincipen i 1 

kap. 1 § tredje stycket RF och måste därför ha lagstöd till grund för sin myndighetsutövning. 

Under förundersökningen måste åklagaren särskilt följa tre grundläggande principer vilka 

stadgas i 23 kap. 4 § RB. Dessa är: (i) hänsynsprincipen, (ii) snabbhetsprincipen samt (iii) 

objektivitetsprincipen. Hänsynsprincipen innebär att en förundersökning ska bedrivas på så 

sätt att ingen person utsätts för brottsmisstankar i onödan. Snabbhetsprincipen innebär att en 

                                                 
187 Zila, J, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284.  
188 Ibid, s. 297.  
189 Sveriges advokatsamfund, Rättssäkerhetsprogram, Grafo-Tryck AB, Simrishamn, 1988, s. 4.  
190 Danielsson, S, Förunder§ökning i brottmål, 4 uppl., AB Otto KR Bruun, Mölnlycke, 2012, s. 33.  
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eventuell rättegång ska hållas inom skälig tid. Objektivitetsprincipen innebär att åklagaren har 

en skyldighet att beakta såväl omständigheter som talar till den misstänktes nackdel som 

omständigheter som talar till den misstänktes fördel.191 Enligt Borison m.fl. har åklagaren ”ett 

stort ansvar för upprätthållandet av rättssäkerheten och det ankommer på denne att tillvarata 

misstänktas och tilltalades intressen”. 192 

Om åklagaren kan förvänta sig att de fakta som åklagaren har för handen avseende ett 

misstänkt brott leder till fällande dom, har åklagaren inte en möjlighet utan till och med en 

skyldighet att väcka åtal, vilket följer av 20 kap. 6 § RB och 15 kap. 5 § RB. Åklagaren har 

alltid bevisbördan för att en tilltalad begått viss gärning. Beviskravet för att åtal ska leda till 

fällande dom är att ”det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att den misstänkte begått 

brottet”.193 Enligt Lavén innebär nyss nämnda beviskrav ”att den av åklagaren åberopade 

bevisningen med styrka ska utesluta alternativa händelseförlopp”.194 Principen ”Ne bis in 

idem” utgör som ovan konstaterats en viktig rättsstatlig och straffrättslig princip till skydd för 

enskilda.195 Bestämmelsen om brottmålsdomens rättskraft i RB 30 kap. 9 § medför verkningar 

för åklagares arbete under förundersökningsfasen ifråga om att tillvarata enskildas 

rättssäkerhetsintressen. Eklöf m.fl. menar att RB 30 kap. 9 § ”utgör… ett incitament för 

åklagaren att – innan han eller hon åtalar – noggrant undersöka om inte förundersökningen 

bör fortsätta”.196 Enligt Eklöf m.fl. bör därför åklagaren inte väcka åtal när bevisningen i ett 

enskilt fall är svag. Detta eftersom åklagaren vid situationen att domstolen finner att 

bevisningen inte når upp till beviskravet för fällande dom ”förbrukat sin rätt att åtala den 

ifrågavarande gärningen”.197 

Under skatteförfarandet har Skatteverket en utredningsskyldighet, vilken stadgas i 40 kap. 1 § 

SFL. Skatteverket ska enligt nyss nämnda lagrum ”se till att ärendena blir tillräckligt 

                                                 
191 Lavén, H, Hur domstolar dömer i brottmål – Om domare, rättegång, bevisning och påföljder, 1 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 60, Cassne, H, Diesen, C, Hammarström, F, Schauman, J, Prövning 

av skattemål, BEVIS 3, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999, s. 158–162.  
192 Borison, B, Lindkvist, G, Matsson, M, Objektivitet vid skatteutredning - en jämförelse mellan skatte- och 

brottmål del 2, SN 2013 s. 164.  
193 Lavén, H, Hur domstolar dömer i brottmål – Om domare, rättegång, bevisning och påföljder, 1 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 77.  
194 Ibid, s. 77–78.  
195 Se avsnitt 2.1.1.  
196 Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, Rättegång tredje häftet, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2006, s. 242.  
197 Ibid, s. 242.  
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utredda.”  Vad som innebär ”tillräckligt utredda” får enligt förarbetena till skatteförfarande-

lagens föregångare bedömas från fall till fall.198 Kravet på ”tillräcklig utredning” omfattar 

såväl omständigheter som är till nackdel för den skattskyldige som omständigheter som är till 

fördel för den skattskyldige.199 Syftet med Skatteverkets utredningsskyldighet är att en 

eventuell skattetvist ska ”stämma överens med de verkliga förhållandena i det enskilda fallet 

och målet är sålunda att de beslut Skatteverket meddelar ska vara materiellt korrekta.200 Enligt 

Almgren & Leidhammar ska skatteförfarandet särskilt präglas av ”objektivet, opartiskhet, 

förutsebarhet och legalitet.” 201 Enligt Borison m.fl. föreligger emellertid väsentliga skillnader 

mellan hur en förundersökning respektive skatteutredning bedrivs. Förundersökningen 

fokuseras till betydelsen av viss gärning till skillnad mot skatteutredning som fokuserar på 

visst projekt och tenderar till att fokusera på personer eller en krets av personer. Borison m.fl. 

menar att skatteutredningen riskerar att inte vara lika präglad av objektivitet jämfört med 

förundersökningen.202 Höglund har i syfte att öka objektiviteten i skatteförfarandet förslagit 

att skatteärenden bör handläggas av tjänstemän med särskilda specialistfunktioner mer tydligt 

jämfört med hur det fungerar i dag. Det skulle, enligt Höglund, motiveras med att det 

”förmodligen skulle upplevas mer rättssäkert av den skattskyldige”.203 En ytterligare åtgärd 

för att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet vore, enligt Höglund, att införa en lagstadgad 

rätt för enskilda att ”byta ut en tjänsteman mot en annan tjänsteman på ett annat 

skattekontor”.204 Vidare menar Höglund att det skulle stärka enskildas rättssäkerhet om det 

hos Skatteverket infördes policydokument som anger skattskyldigas rättigheter.205  

von Sydow anser att det ifråga om skattemål ”finns… särskilda skäl att beakta aspekter om… 

kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet”.206 Enligt von Sydow är skälen till detta att i skattemål 

är staten ”både part och domare”.207 von Sydow har anfört att rättssäkerheten för enskilda vid 

skattemål skulle förbättras om en ökad specialisering skedde hos domstolarna ifråga om 

                                                 
198 Prop. 1989/90:74 s. 283–284.  
199 Borison, B, Lindkvist, G, Matsson, M, Objektivitet vid skatteutredning - en jämförelse mellan skatte- och 

brottmål del 2, SN 2013 s. 166.  
200 Prop. 1989/90:74 s. 283, Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2012, s. 18.  
201 Almgren, K, Leidhammar, B, Skatteprocessen, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 17.  
202 Borison, B, Lindkvist, G, Matsson, M, Objektivitet vid skatteutredning - en jämförelse mellan skatte- och 

brottmål del 2, SN 2013 s. 166.  
203 Höglund, M, Ska Skatteverket vara opartisk i skatteärenden?, SN 2012 s. 42.  
204 Ibid, s. 42.  
205 Ibid, s. 42.  
206 von Sydow, H, Stärk domstolarnas specialisering i skattemål för ökad kvalitet och effektivitet, SN 2012 s. 

642.  
207 Ibid, s. 642.  
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skattelagstiftning, vilket i sin tur skulle leda till effektivitetsvinster för det allmänna. För att 

uppnå sådana effektivitetsvinster menar von Sydow att skattemålen borde handläggas vid 

specialiserade avdelningar vid domstolarna.208 

5. Det föreslagna regelverket för att förhindra dubbelbestraffning  

5.1. Övergripande beskrivning av det nya lagförslaget gällande förbudet mot 

dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet 

Mot bakgrund av den oförutsebarhet som det nuvarande svenska systemet med kombinerat 

ansvar enligt SkBrL och påförande av skattetillägg enligt SFL givit upphov till, tillsatte 

regeringen den 8 mars år 2012 en statlig utredning om hur rättssäkerheten kan förbättras i 

skatteförfarandet och därigenom bli förenlig med EKMR:s och EU:s rättighetsstadgas förbud 

mot dubbla förfaranden. I september 2013 lämnade utredningen om rättssäkerhet i skatte-

förfarandet (RIS-utredningen) ett förslag till regeringen om hur lagstiftningen bör utformas 

för att i fortsättningen vara förenligt med principen ”Ne bis in idem”.209 Nedan följer en 

övergripande beskrivning av de mest centrala förändringar som utredningen föreslagit 

beträffande regleringen av skattetillägg och skattebrott. RIS-utredningen föreslår att vid 

situationen att en oriktig uppgift kan leda till både en administrativ och en straffrättslig 

sanktion, ska båda sanktionerna samordnas inom ett om samma förfarande, genom att 

åklagaren i samband med att åtal väcks för skattebrott även yrkar på att skattetillägg tas ut.210 

Ett alternativ till det av RIS-utredningen föreslagna systemet hade varit att istället införa ett 

s.k. ”vägvalssystem”. 

Utgångspunkten för ett vägvalssystem är att en enskild endast kan påföras endast en sanktion 

för en och samma oriktiga uppgift, d.v.s. antingen skattetillägg eller straffrättslig sanktion. I 

Nederländerna fungerar vägvalssystemet på så vis att en särskild ”brottskoordinator” 

tillhandahålls anmälan om skattebrott från nederländsk skattemyndighet och kallar därefter till 

ett s.k. urvalsmöte. Vid urvalsmötet bedöms huruvida kriterier för brottsanmälan är uppfyllda. 

Är dessa kriterier uppfyllda skickas ärendet vidare till en s.k. trepartskonsultation. Vid 

trepartskonsultationen bedöms varje ärende enligt en prioriteringslista. Ju högre upp ett 

ärende hamnar på prioriteringslistan ju tidigare går ärendet vidare till beslut om åtal. Inom 

                                                 
208 von Sydow, H, Stärk domstolarnas specialisering i skattemål för ökad kvalitet och effektivitet, SN s. 643–644.  
209 SOU 2013:62 – Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet.   
210 SOU 2013:62 s. 21–22.  
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ramen för det nederländska vägvalssystemet kan ärendet skickas tillbaka till skatte-

myndigheten från såväl urvalsmötet som trepartskonsultationen om någon av dessa instanser 

bedömer att ärendet saknar grund för åtal.211 I Norge fungerar vägvalssystemet på så vis att 

”Skattedirektoratet” identifierar huruvida misstänkt brott ska anmälas till åklagare. Åklagaren 

väljer i sin tur huruvida ärendet ska leda till åtal eller om ärendet ska skickas tillbaka till 

Skattedirektoratet för vidare handläggning. Om ärendet skickas tillbaka till Skattedirektoratet 

är det den myndigheten som avgör om s.k. tilleggskatt ska påföras. Den norska lagstiftaren 

har funnit sitt system som oproblematiskt i förhållande till principen ”Ne bis in idem”.212 I 

Finland ges deras motsvarighet till Skatteverket möjlighet att vid beskattningsbeslutet ta 

ställning till huruvida s.k. ”skatteförhöjning” ska på föras den enskilde. Sådan skatte-

förhöjning ska inte påföras av den aktuella myndigheten om den finner att det föreligger 

förutsättningar för inledande av förundersökning. Efter att ärendet skickats vidare till 

förundersökningsmyndighet, kan skatteförhöjning endast komma ifråga om förunder-

sökningen läggs ned eller om åklagaren återkallar åtalet.213 Skälen till varför RIS-utredningen 

funnit att vägvalssystemet är olämpligt för svenskt vidkommande är att vid ett sådant system 

skulle sanktioneringen av t.ex. lämnande av oriktig uppgift riskera att få en för svag skärpa 

samt att vid ett vägvalssystem skulle en enskild helt kunna undgå sanktion trots att det funnits 

materiella förutsättningar för att påföra en av två tänkbara sanktioner.214 RIS-utredningen har 

istället funnit att ett system med ett kombinerat förfarande i allmän domstol bäst tillgodoser 

syftet att uppnå en väl avvägd sanktion vid lämnande av t.ex. oriktig uppgift.215  

RIS-utredningen föreslår att det nya förfarandet gällande påförande av skattetillägg i allmän 

domstol ska regleras genom en ny lag. Den föreslagna skattetilläggslagen216 (hädanefter 

benämnd STL) föreslås vara tillämplig vid uttag av skattetillägg vid allmän domstol, vilket 

följer av 1 § STL. Precis som enligt det befintliga systemet ska Skatteverket anmäla misstanke 

om brott enligt 17 § SkBrL till åklagarmyndigheten. Enligt 3 § STL ska åklagare som väcker 

åtal för skattebrott enligt SkBrL vara behörig att samtidigt föra talan om skattetillägg enligt 

bestämmelserna i 49 kap. SFL, under förutsättning att skattetillägget avser ”samma felaktighet 

eller passivitet som ligger till grund för åtalet”. En följd av detta är att Skatteverket därefter 

endast är förhindrade att meddela skattetillägg beträffande sådan felaktighet alternativt 

                                                 
211 SOU 2013:62 s. 201–202. 
212 SOU 2013:62 s. 201.  
213 SOU 2013:62 s. 202.  
214 SOU 2013:62 s. 218–219. 
215 SOU 2013:62 s. 219.  
216 Förslag till lag (2014:000) om skattetillägg och tulltillägg i allmän domstol. 
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passivitet som tidigare prövats i en brottmålsprocess. Det föreligger även möjlighet för 

åklagaren att påföra skattetillägg i samband med strafföreläggande. Vid situationen att 

åklagaren utfärdat strafföreläggande alternativt väckt åtal är Skatteverket slutligt förhindrade 

från att påföra skattetillägg. Vid situationen att åklagaren beslutar om att inte inleda en 

förundersökning avseende misstänkt brott, lägger ned en påbörjad utredning eller på annat sätt 

inte tar ställning i skuldfrågan avseende den misstänkte ska Skatteverket meddelas därom. 

Därefter får således Skatteverket meddela beslut om att påföra skattetillägg om de materiella 

förutsättningarna enligt SFL är uppfyllda.217  

Det är tingsrätten som enligt 5 § STL ska besluta om skattetillägg och frågan om skattetillägg 

ska således behandlas inom ramen för samma rättegång som talan om skattebrott. Förfarandet 

ska som ovan angivits, enligt 6 § STL, styras av RB:s straffprocessuella bestämmelser. Vad 

gäller påförandet av skattetillägg ska emellertid tingsrätten tillämpa 49 kap. och 51 kap. SFL, 

vilket följer av 8 § första stycket STL. Det är således de materiella bestämmelserna i SFL som 

inom ramen för det föreslagna systemet ska tillämpas ifråga om påförandet av skattetillägg. 

Det innebär att den allmänna domstolen föreslås hantera sådana materiella skattefrågor som 

tidigare förvaltningsdomstolarna hanterat vid fallet att dubbla sanktioner kan komma att 

aktualiseras i det enskilda fallet.218 Konsekvensen av detta är att en situation kan uppstå 

varvid en brottmålstalan ogillas men att ett skattetillägg beträffande samma oriktiga uppgift 

som åtalet avsåg likväl tas ut.219  

Angående den vidare saken i brottmålsprocessen jämfört med det nuvarande skattetilläggs-

förfarandet föreslår RIS-utredningen igen ändring. Det medför enligt RIS-utredningen ”att de 

omständigheter som åklagaren får lägga till grund för den straffrättsliga talan efter det att åtal 

väckts, dvs. de omständigheter som straffprocessrättsligt kan åberopas utan att det är fråga om 

ändring av talan, även får utgöra grund för skattetillägg… i brottmålsprocessen”.220 Det 

innebär annorlunda uttryckt att en brottmålsdoms negativa rättskraft inte utgör processhinder 

för att skattetillägg påförs för annan felaktighet eller passivitet gällande t.ex. en deklaration än 

den som legat till grund alternativt prövats genom dom.221  

                                                 
217 Bjerström, A-M, Olsson, M, Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, SN 2013 s. 768.  
218 SOU 2013:62 s. 255–256.  
219 Bjerström, A-M, Olsson, M, Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, SN 2013 s. 768–769. 
220 Ibid, s. 769.  
221 SOU 2013:62 s. 249.  
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Enligt 11 § första stycket STL ska beslut om skattetillägg meddelas av tingsrätten ”inom den 

tid som påföljd får ådömas enligt 35 kap. 1 § RB eller 14 och 14 a §§ skattebrottslagen 

(1971:69) för den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för åtalet”. Vad gäller 

möjligheterna att överklaga sådant skattetilläggsbeslut som fattats med stöd av STL gäller 

RB:s regler enligt 13 § första stycket STL. Det krävs dock inte prövningstillstånd om det 

endast är skattetilläggsbeslutet som ska överklagas, vilket följer av 13 § andra stycket STL.  

Utöver förslaget om att införa STL har RIS-utredningen även föreslagit en ändring av SkBrL 

genom att införa en 13 b §. Enligt den föreslagna 13 b § SkBrL ska åklagaren vara förhindrad 

att väcka åtal, besluta om strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse från tidpunkten 

när Skatteverket beslutat att påföra skattetillägg avseende den felaktighet eller passivitet som 

ligger till grund för åtalet.   

5.2. Remissyttranden avseende det nya lagförslaget enligt SOU 2013:62 om en 

kombinerad brottmål- och skatteprocess  

I anledning av SOU 2013:62 har flera remissinstanser lämnat yttranden. Skatteverket och 

Justitiekanslern (hädanefter benämnd JK) har genom sina remissyttranden tillstyrkt den 

föreslagna lagstiftningen.222 Ekobrottsmyndigheten (hädanefter benämnt EBM) och 

Justitieombudsmannen (hädanefter benämnt JO) har däremot riktat skarp kritik mot det 

föreslagna systemet som framarbetats i SOU 2013:62. EBM har sammanfattat det föreslagna 

systemet som ”svåröverskådligt och komplicerat för såväl den enskilde som för åklagare och 

domare vilket kan komma att påverka effektiviteten i brottsbekämpningen”.223 EBM anser att 

det ”föreligger en uppenbar risk att det vid genomförandet av utredningens förslag kvarstår 

sådana oklarheter att systemets förenlighet med Europakonventionen även fortsättningsvis 

kommer att ifrågasättas vid tillämpningen”.224 I det sammanhanget pekar EBM särskilt på att 

utredningens förslag ”inte har tillräcklig marginal till vad som kan anses stå i strid med 

Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden”.225 Sveriges advokatsamfund är den 

                                                 
222 Skatteverkets yttrande 2013-11-18, Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, 131 591240–13/112, s. 1, Justitiekanslerns yttrande 2013-

11-22, Remissyttrande över betänkande Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, 6095-13-80, s. 1.  
223 Ekobrottsmyndighetens yttrande 2013-11-19, Yttrande över delar av betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, EBM A-

2013/0554, s. 1.  
224 Ibid, s. 1.  
225 Ekobrottsmyndighetens yttrande 2013-11-19, Yttrande över delar av betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, EBM A-

2013/0554, s. 5.  
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remissinstans som varit mest långtgående i sin kritik av RIS-utredningen. Advokatsamfundet 

anser att utredningen är bristfällig p.g.a. att utredningen varit för snäv i angelägna frågor samt 

att beslutsunderlaget är otillräckligt, varför advokatsamfundet valt att avstryka förlaget i sin 

helhet. Advokatsamfundet konkretiserar inte sin kritik i sitt remissyttrande utan hänvisar till 

Leidhammars expertutlåtande i utredningen.226 Leidhammar har i ifrågavarande expert-

utlåtande anfört att beviskravet för påförande av skattetillägg bör vara detsamma som för 

brottmål d.v.s. ställt bortom rimligt tvivel. Leidhammar motiverar en sådan ordning med att 

det skulle leda till att ”beviskravet blir lika för de objektiva förutsättningarna att påföra 

skattetillägg respektive utkräva ansvar för skattebrott”.227 

Brottsförebyggande rådet (hädanefter benämnt Brå) har riktat kritik mot RIS-utredningen för 

att ambitionen med utredningen ”inskränkts till att hitta en teknisk lösning för att tillgodose 

Europakonventionens krav”.228 Brå menar att utredningen istället borde ha inriktats på att se 

över systemet som sådant vad gäller dubbla sanktioner och därvid utreda ifrågavarande 

sanktionssystem ”i ett större sammanhang”.229 Brå anser att skattetillägg bör vara den 

dominerande sanktionsformen även framledes, men att nivån för när överträdelser på 

skatteområdet ska hanteras straffrättsligt bör höjas avsevärt. Enligt Brå bör endast sådana 

lagöverträdelser som kan leda till fängelse hanteras av åklagarmyndigheten. Brå förordar 

annorlunda uttryckt ett vägvalssystem framför det system som RIS-utredningen föreslagit.230 

JK har i sitt remissyttrande konstaterat att ett vägvalssystem förvisso vore enklare att 

genomföra och tillämpa, men att det inte föreligger något konventionsrättsligt hinder mot att 

även i framtiden ålägga en och samma person såväl skattetillägg som straff enligt SkBrL. JK 

uttalar vidare i sitt remissyttrande att Europakonventionens förbud mot dubbel lagföring inte 

är klarlagd beträffande icke slutliga avgöranden. Att så är fallet medför enligt JK att: 

”konventionen kan i sig inte anses utesluta att en prövning av frågor om skattetillägg 

respektive skattebrottsåtal handläggs i parallella – men tydligt samordnade – förfaranden”.231  

                                                 
226 Sveriges advokatsamfunds yttrande 2014-01-21, Betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, R-2013/1777, s. 1.  
227 SOU 2013:62, s. 515.  
228 Brottsförebyggande rådets yttrande 2013-11-22, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, 0327/13, s. 1.  
229 Ibid, s. 1.  
230 Ibid, s. 1–2. 
231 Justitiekanslerns yttrande 2013-11-22, Remissyttrande över betänkande Förbudet mot dubbla förfaranden och 

andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, 6095-13-80, s. 2.  
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JO har i sitt remissyttrande sammanfattat RIS-utredningens förslag som ”en mycket 

komplicerad lösning”.232 Det främsta skälet därtill är, enligt JO, uppdelningen av 

beslutsfattandet beträffande skattetilläggen i första instans mellan Skatteverket och 

tingsrätterna. Enligt JO leder en sådan lösning till ett stort behov av att lämna över uppgifter 

och handlingar mellan olika myndigheter, vilket i sin tur riskerar att leda till att lika fall 

behandlas olika.233  

Domstolsverket har yttrat att systemet som RIS-utredningen föreslagit ”även fortsättningsvis 

kommer att framstå som svåröverskådligt för den enskilde”. Det föranleder enligt Domstols-

verket att det vid införandet av det föreslagna systemet kommer krävas att Åklagar-

myndigheten, Skatteverket, förvaltningsdomstolarna respektive de allmänna domstolarna ger 

kontinuerlig och tydlig information till den enskilde om vilka rättsfrågor som behandlas av 

respektive myndighet så att den enskilde ”ska kunna förstå processen och kunna ta tillvara sin 

rätt”.234 Domstolsverket anser vidare att RIS-utredningens förslag föranleder höga 

samordningskrav mellan Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Domstolsverket pekar i det 

sammanhanget särskilt på att förslaget förutsätter inrättande av nya rutiner mellan berörda 

myndigheter vad gäller kommunikationen avseende pågående och avslutade brottsutredningar 

samt skattetilläggsutredningar.235  

En av de stora brister som EBM lyfter fram i sitt yttrande är att det föreligger oförutsebarhet 

avseende vid vilka situationer systemet med två sanktioner ska tillämpas. Av förslaget 

framgår att ett påfört skattetillägg ska utgöra hinder mot åtal i anledning av samma aktivitet 

eller passivitet. Enligt EBM framgår det emellertid inte av lagtexten och hänvisar till den till 

SkBrL föreslagna 13 b § att skattetillägget och det straffrättsliga förfarandet måste avse 

samma person för att förbudet mot dubbla förfaranden ska bli tillämpligt. Enligt EBM vore 

det önskvärt med ett förtydligande om att förbudet mot dubbla förfaranden måste avse samma 

person. Vidare anser EBM att det vore önskvärt att det av lagtexten framgick att även 

situationen omfattas av den föreslagna 13 b § när en företrädare för en juridisk person påförts 

ett skattetillägg som primärt riktats mot den juridiska personen och därefter åtalas för samma 

oriktiga uppgift. En annan brist som EBM pekar på är att det inte överhuvudtaget framgår av 

                                                 
232 Justitieombudsmannens yttrande 2013-11-14, Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, JO R 97-2013, s. 2.  
233 Ibid, s. 2.  
234 Domstolsverkets yttrande 2013-11-15, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, DV 1923-2013, s. 1. 
235 Ibid, s. 1–2. 
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utredningen huruvida situationen omfattas när en juridisk person påförts skattetillägg och 

åklagaren därefter yrkar på att den juridiska personen ska påföras en företagsbot för samma 

felaktighet alternativt passivitet.236 Nyss nämnda kritik delar Skatteverket i sitt yttrande. 

Skatteverket anser vidare att den ovan angivna föreslagna bestämmelsen borde klargöra att 

det inte föreligger hinder mot att åtala, besluta om åtalsunderlåtelse eller utfärda ett 

strafföreläggande vid situationen att nya omständigheter tillkommit efter beslutet om 

skattetillägg. 237  

EBM har även riktat kritik mot utredningens förslag om att bedömningen ska vara så likartad 

som möjligt oavsett vem som beslutar om skattetilläggen samt att saken i skattetilläggs-

processen enligt förslaget ska bestämmas enligt skattesprocessreglerna. Enligt EBM riskerar 

en sådan ordning att leda till att olika praxis kan komma att utvecklas i HD respektive HFD 

och att oförutsebarhet därigenom riskerar att uppstå. Detta enligt EBM eftersom de allmänna 

domstolarna och de allmänna åklagarna för närvarande saknar tillräcklig kompentens inom 

det förvaltningsrättsliga området beträffande de materiella reglerna för skatteförfarandet samt 

den praxis som förvaltningsrätterna skapat.238 Nyss nämnda kritik delar även Skatteverket och 

JO i sina yttranden till RIS-utredningens förslag.239 Risken för olikformig praxis och 

oförutsebar rättstillämpning menar Skatteverket föreligger främst vid friande brottmålsdomar, 

eftersom de allmänna domstolarna i dessa fall måste göra en bedömning av huruvida en 

oriktig uppgift lämnats enligt de materiella reglerna i SFL. Därför krävs det enligt såväl 

Skatteverket som JK ett närmare samarbete mellan Skatteverket och EBM jämfört med 

tidigare för att det föreslagna systemet överhuvudtaget ska kunna fungera. 240 Även 

Domstolsverket har riktat kritik mot förslagets konsekvens av två prejudikatinstanser och har 

uttryckt att förslaget i den delen utgör en försämring jämfört med det nuvarande systemet. 

                                                 
236Ekobrottsmyndighetens yttrande 2013-11-19, Yttrande över delar av betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, EBM A-

2013/0554, s. 8.  
237 Skatteverkets yttrande 2013-11-18, Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, 131 591240–13/112, s. 3–4. 
238 Ekobrottsmyndighetens yttrande 2013-11-19, Yttrande över delar av betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, EBM A-

2013/0554, s. 5–6.  
239 Skatteverkets yttrande 2013-11-18, Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, 131 591240–13/112, s. 1, Justitieombudsmannens yttrande 

2013-11-14, Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, JO R 97-2013, s. 2.  
240 Skatteverkets yttrande 2013-11-18, Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, 131 591240–13/112, s. 3–4, Justitiekanslerns yttrande 

2013-11-22, Remissyttrande över betänkande Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, 6095-13-80, s. 1.   
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Domstolsverket anser dock att nyss nämnda risk bör kunna hanteras av de olika domstolarna 

eftersom de ”noga kommer följa den samlade praxisutvecklingen”.241 

JO har kritiserat RIS-utredningen eftersom förslaget medför att åklagares beslut om 

åtalsunderlåtelse utgör res judicata för beslut om skattetillägg som annars kunde ha utgått. JO 

delar förvisso RIS-utredningens tolkning ifråga om att åtalsunderlåtelse utgör prövning av 

skuldfråga i EKMR art. 4 sjunde tilläggsprotokollets mening. Vad JO däremot finner 

problematiskt är att det föreslagna regelverket bygger på en förhoppning om att åklagare i det 

enskilda fallet ska tolka regelverket på så sätt att åklagarna väljer att väcka åtal i sådana 

situationer när skattetillägg kan aktualiseras.242  

JO har vidare riktat kritik mot RIS-utredningens förslag om att de allmänna domstolarna ska 

tillämpa olika beviskrav för straffrättsliga skuldfrågan respektive skattetilläggsfrågan. För att 

en åtalad person ska dömas till straffansvar enligt SkBrL p.g.a. lämnande av oriktig uppgift 

krävs att ”det är ställt utom rimligt tvivel” att uppgiften är felaktig. För att samma åtalade 

person ska påföras skattetillägg krävs däremot endast att ”det klart framgår” att uppgiften är 

felaktig enligt 49 kap. 5 § SFL. Det är enligt JO svårt för en enskild att förstå ett system med 

två olika beviskrav gällande samma oriktiga uppgift.243 Vidare riktar JO kritik mot att RIS-

utredningen föreslår ett system med olika subjektiva rekvisit för straffansvar respektive 

påförande av skattetillägg. Enligt det föreslagna systemet kan nämligen en person frias under 

en brottmålsrättegång avseende en oriktig uppgift, eftersom inte åklagaren fullgjort sin 

bevisbörda, men likväl kan samma person påföras skattetillägg till följd av att det klart 

framgår att denne lämnat oriktig uppgift. JO menar att det är svårt att motivera en sådan 

ordning utifrån det allmännas och den tilltalades perspektiv.244  

En mer övergripande men likväl så allvarlig risk som EBM lyfter fram i sitt yttrande är att 

ekobrottsmålen som redan för närvarande är omfattade och komplicerade riskerar att svälla 

ytterligare. Nyss nämnda risk består, enligt EBM, i att åklagare i större omfattning än tidigare 

i syfte att upprätthålla brottsbekämpningen kan tänkas välja att lägga ned förundersökningar 

avseende brott mot SkBrL eller välja att inte ens inleda sådan förundersökning vid de fall 

                                                 
241 Domstolsverkets yttrande 2013-11-15, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, DV 1923-2013, s. 2. 
242 Justitieombudsmannens yttrande 2013-11-14, Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, JO R 97-2013, s. 3. 
243 Ibid, s. 4.  
244 Justitieombudsmannens yttrande 2013-11-14, Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, JO R 97-2013, s. 4.  
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även skattetillägg aktualiseras. EBM går så långt i sin kritik att de anser att förslaget i ett 

längre perspektiv riskerar att leda till en avkriminalisering av brotten i SkBrL.245 Även Skatte-

verket har i sitt yttrande uppmärksammat risken att arbetsbördan skulle minska hos 

Skatteverket respektive öka hos EBM och de allmänna domstolarna. Skatteverket menar dock 

att arbetsbördan riskerar att öka även för Skatteverket vid införande av det föreslagna 

systemet.  Detta eftersom en skattebrottsanmälan som inte leder till åtal enligt den föreslagna 

lagstiftningen kommer att skickas tillbaka till Skatteverket för ny behandling.246 Domstols-

verket finner att arbetsbördan hos de allmänna domstolarna kommer att öka om förslaget 

genomförs. Domstolsverket menar att den förväntade arbetsbelastningsökningen kommer bli 

särskilt problematisk att hantera vid situationer när det tilltalade är frihetsberövad och den 

allmänna domstolen av den anledningen har olika tidsfrister att följa. I synnerhet riskerar 

sådana situationer att uppstå när målet är omfattande och komplicerat. Enligt Domstolsverket 

riskerar därför det föreslagna systemet att leda till ett ökat antal inställda mål vad gäller 

sådana mål som inte utgör s.k. förtursmål.247 

6. Konsekvensanalys av det förändrade rättsläget  

6.1. Vilka huvudsakliga konsekvenser har 2013 års ”Ne bis in idem”-domar 

föranlett för skatteförfarandet respektive skattebrottsprocessen?  

I tidigare avsnitt i denna framställning har jag beskrivit, dels det tidigare rättsläget, dels 2013 

års praxis beträffande skatteförfarandet i ljuset av principen ”Ne bis in idem”. Innan PMP-

fallet företrädde HD uppfattningen att inte klart framgick att det svenska systemet stred mot 

förbudet mot dubbel bestraffning/dubbla förfaranden.248 EU-domstolens dom Åkerberg 

Fransson blev upprinnelsen till det förändrade rättsläge som uppkom under år 2013.249 I 

PMP-fallet fastslog HD, för första gången, att det klart framgick att det svenska systemet 

strider mot förbudet mot dubbelbestraffning/dubbla förfaranden.250 I PMP-fallet angav 

nämligen HD att skattetilläggen har s.k. straffrättslig karaktär samt att sanktioner som har 

                                                 
245 Ekobrottsmyndighetens yttrande 2013-11-19, Yttrande över delar av betänkandet Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, EBM A-

2013/0554, s. 6–7. 
246 Skatteverkets yttrande 2013-11-18, Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, Fi2013/3266, 131 591240–13/112, s. 8–9. 
247 Domstolsverkets yttrande 2013-11-15, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden 

och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), Fi2013/3266, DV 1923-2013, s. 3. 
248 Se avsnitten 2.3.1. och 2.3.2. angående HD:s ställningstaganden i NJA 2010 s. 168 I och II respektive NJA 

2011 s. 444.  
249 Se avsnitten 2.1.3 och 3.1. angående Åkerberg Fransson-målet respektive PMP-fallet.  
250 NJA 2013 s. 502, p. 60. Se avsnitt 3.1. för en mer utförlig beskrivning av HD:s ställningstagande.  
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samband med mervärdesskatt faller inom ramen för vad som utgör EU-rätt. Vidare angav HD 

att art. 50 EU:s rättighetsstadga enligt huvudregeln i art. 51 EU:s rättighetsstadga ska 

tillämpas så fort en intern bestämmelse (t.ex. en sanktion) har samband med EU:s rätts-

bildande område.251 HD fastslog vidare att även direkta skatter i form av t.ex. inkomstskatter 

och arbetsgivaravgifter, ska omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning/dubbla förfaranden, 

trots att förbudet i art. 50 EU:s rättighetsstadga som huvudregel endast gäller vid tillämpning 

av EU-rätt.252 Med andra ord underkände HD det svenska systemet betydligt mer långtgående 

än vad som hade varit fallet om underkännandet endast skulle ha gällt indirekta skatter. 

Skälen till HD:s långtgående underkännande var att det samlade svenska systemet med 

skattetillägg och skattebrott redan i väsentliga delar urholkats. HD drog därför slutsatsen att 

det var rimligare att underkänna hela det svenska systemet jämfört med att göra olika rätts-

tillämpningar för olika skatter och avgifter.253 HD angav vidare till stöd för sitt ställnings-

tagande att art. 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR och art. 50 EU:s rättighetsstadga ska ges 

fullt genomslag ifråga om enskildas rättssäkerhet samt att ett underkännande av hela det 

svenska systemet bäst upprätthåller kraven om likabehandling och förutsebarhet i rätts-

tillämpningen.254 Den mest genomgripande konsekvensen som följer av PMP-avgörandet och 

som bekräftats genom efterföljande avgöranden i såväl HD som HFD är att det svenska 

systemet numera inte ska anses vara förenligt med vare sig EKMR eller EU:s rättighetsstadga. 

I doktrin har Asp välkomnat PMP-avgörandet och uttalat att ”avgörandet är enhälligt, tydligt 

och klargörande”.255 Asp har av PMP-fallet dragit slutsatsen att frågan om hur starkt stöd som 

krävs för åsidosättande av nationell lagstiftning till förmån för EKMR eller EU:s 

rättighetsstadga i en normprövningssituation får anses vara ”i viss utsträckning 

situationsbunden”.256 Asps slutsats är logisk och okontroversiell mot bakgrund av att förbudet 

i art. 50 EU:s rättighetsstadga, enligt huvudregeln i art. 51 EU:s rättighetsstadga, ska tillämpas 

endast om en sanktion/prövning av lagöverträdelse har samband med EU-rätten. Asp har 

vidare välkomnat PMP-avgörandet eftersom det skulle leda till en ”osammanhängande 

ordning” att inte utsträcka förbudet mot dubbelprövning och dubbelbestraffning till att även 

omfatta den direkta skattelagstiftningen, särskilt mot bakgrund det nära sambandet mellan 

                                                 
251 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 47–48.  
252 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 61.  
253 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 58–59. 
254 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 58–59. 
255 https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/premium/straffratt/ekobrott/article194257, Asp, P, Vid vägs 

ände - vad säger Högsta domstolen om dubbelbestraffningen? Hämtad:2013-11-12. Se avsnitt 3.1. 
256 https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/premium/straffratt/ekobrott/article194257, Asp, P, Vid vägs 

ände - vad säger Högsta domstolen om dubbelbestraffningen? Hämtad:2013-11-12. Se avsnitt 3.1.  
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EKMR och EU:s rättighetsstadga samt nödvändigheten att iaktta likabehandlingsprincipen 

och förutsebarhetsprincipen.257 Det är, enligt min mening, svårt att argumentera emot Asps 

uppfattning om att det välkommet med en enhetlig rättstillämpning och att HD:s ställnings-

taganden i stora delar uppfyller kraven på likabehandling och förutsebarhet. HD:s 

underkännande av hela det svenska systemet torde även ligga i linje med lagstiftarens 

ursprungliga avsikt vid införandet av skattetilläggen om att skapa ett enhetligt regelverk.258 

Gulliksson har varit desto mer kritisk mot PMP-avgörandet, eftersom HD tillerkände EKMR 

retroaktiv effekt. Gulliksson lämnar dock visst utrymme i sin tolkning för att PMP-fallet kan 

ses som ett uttryck för HD:s vilja att rätta till ett misstag. Enligt Gulliksson bör därför 

faktumet att HD tillerkände EKMR retroaktiv effekt i PMP-fallet tolkas restriktivt vid 

framtida rättstillämpning.259 I detta sammanhang kan det, enligt min mening, vara en god idé 

att påminna sig om vad HD uttalade i de kritiserade avgörandena NJA 2010 s. 168 I och II 

vari HD kom fram till slutsatsen att det inte klart framgick att det svenska systemet var 

oförenligt med principen ”Ne bis in idem”. HD uttalade i NJA 2010 s. 168 I bl.a. att ”[d]et får 

anses uteslutet att Europadomstolen med tillämpning av sin nya praxis skulle anse att 

förfaranden som gäller sanktioner för samma oriktiga uppgiftslämnande med hänsyn till 

skillnader i de subjektiva rekvisiten inte avsåg samma [brott]”.260 HD fann emellertid att 

Europadomstolens praxis261, trots nyss nämnda uttalanden om Zolotukhin-målet, lämnade 

utrymme för att ha ”flera sanktioner avseende samma brott [min egen kursivering] som 

dessutom kan beslutas av olika organ vid olika tillfällen”.262 HD reserverade sig därefter i sitt 

ställningstagande genom följande uttalande: ”I vad mån det svenska systemet med 

skattetillägg på denna grund kan anses vara konventionsenligt kan vara föremål för olika 

bedömningar.”263 Med ledning av nyss angivna yttranden i NJA 2010 s. 168 I kan alltså 

konstateras att en betydande osäkerhet förelåg huruvida det svenska systemet var förenligt 

med EKMR. Att HD genom PMP-fallet tvingades tvärvända i frågan samt att HD redan år 

2010 bedömde att det till viss mån var oklart huruvida det svenska systemet var 

konventionsenligt, bör enligt min uppfattning tas i beaktning vid ett ifrågasättande av 

                                                 
257 https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/premium/straffratt/ekobrott/article194257, Asp, P, Vid vägs 

ände - vad säger Högsta domstolen om dubbelbestraffningen? Hämtad:2013-11-12. Se avsnitt 3.1.  
258 Se avsnitt 2.2.2.1. angående lagstiftarens ändamål med införandet av skattetilläggen.  
259 Gulliksson, M, Klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, SvJT 2013 s. 645–685. Se avsnitt 

3.1. angående Gullikssons yttranden.  
260 NJA 2010 s. 168 I, p. 18 och p. 35. 
261 Nilsson mot Sverige, (no. 73661/01, den 13 december 2005), Maszni mot Rumänien, (no. 59892/00, den 21 

september 2006), Phillips mot Förenade konungariket (no. 41087/98, den 5 juli 2001). 
262 NJA 2010 s. 168 I, p. 19, p. 20–24 och p. 36.  
263 NJA 2010 s. 168 I p. 33.  
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omständigheten att HD givit EKMR retroaktiv verkan. Jag delar Gullikssons uppfattning till 

så måtto att faktumet att HD gav EMKR retroaktiv verkan bör tolkas restriktivt. Skälet till 

detta är att Sverige de facto saknar skyldighet att tillerkänna EMKR retroaktiv verkan, vilket 

ensamt torde motivera en restriktiv tolkning. Jag menar dock, till skillnad mot Gulliksson, att 

HD hade anledning att vara långtgående i den aktuella situationen, d.v.s. att tillerkänna 

EKMR retroaktiv verkan, i just frågan om det svenska systemets konventionsförenlighet. 

Anledningen till detta består, enligt min mening, i den betydande osäkerhet och den 

oförutsebarhet som förelåg vid t.ex. 2010 respektive 2011 års avgöranden i jämförelse med 

den tydlighet som kommit till uttryck genom PMP-fallet.  En central konsekvens som följer 

av att HD tillerkände EKMR retroaktiv verkan är att ett stort antal resningsärenden inletts vid 

domstolarna. Mer om vilka resningsförutsättningar som framkommit genom 2013 års ”Ne bis 

in idem” avgöranden behandlas nedan under huvudavsnitt 6.2.264  

 

6.2. Resningsmöjligheter för enskilda som drabbats av Sveriges överträdelser av 

principen ”Ne bis in idem” inom ramen för skatteförfarandet 

6.2.1. HD:s införande av ny resningsgrund  

Som framgått av tidigare avsnitt har det svenska systemet föranlett kränkningar av personers 

rätt att inte bli straffad två gånger för samma brott.265 I JS-fallet fastslog HD, för första 

gången, att överträdelser av principen ”Ne bis in idem” under vissa förutsättningar kan utgöra 

grund för resning. I nyss nämnda prejudikat yttrade dock HD att det inte är tillräckligt med ett 

nytt avgörande för att bevilja resning enligt någon av grunderna att ny bevisning tillkommit 

enligt 58 kap. 2 § p. 4 RB eller att den tidigare domen uppenbart strider mot lag enligt 58 kap. 

2 § p. 5 RB. Av denna anledning prövade HD därefter huruvida europarätten kunde föranleda 

en tillämpning av extraordinärt rättsmedel d.v.s. resning. HD hänvisade i det sammanhanget 

till art. 13 EKMR som föreskriver var och ens rätt till effektivt rättsmedel vid överträdelse av 

konventionen. HD hänvisade även till Europadomstolens praxis om att en pågående 

kränkning av de rättigheter som föreskrivs i EKMR kan utgöra grund för tillämpning av extra-

ordinärt rättsmedel. HD tillade i aktuellt hänseende att sådana förutsättningar föreligger vid 

situationen att en viktig konventionsrättighet överträtts vilket lett till ingripande verkningar 

för enskilda, exempelvis i form av frihetsberövande. HD angav att rätten att inte straffas två 

                                                 
264 Se avsnitt 6.2.1., 6.2.2., och 6.2.3.  
265 Se avsnitt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., och 3.10.  
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gånger för samma brott utgör en sådan viktig rättighet som bör föranleda tillämpning av 

extraordinärt rättsmedel. Med andra ord införde HD genom JS-fallet en ny resningsgrund som 

hittills inte finns föreskriven i lag. Den nya resningsgrunden innebär sålunda att kränkningar 

av viktiga rättigheter som följer av EKMR kan utgöra grund för resning. En tänkvärd fråga 

som uppkommer i anledning av införandet av resningsgrunden är vilka konsekvenser 

införandet kan leda till för den framtida rättstillämpningen. En tänkbar utveckling är, enligt 

min mening, att personer som påförts både straffrättslig sanktion och administrativ sanktion (i 

andra former än ansvar enligt SkBrL och skattetillägg) kommer söka att åberopa rätten att inte 

bli straffad två gånger för samma brott till grund för resning. En annan tänkbar utveckling är 

att även andra rättigheter än ”Ne bis in idem” som föreskrivits i EKMR, i större omfattning 

jämfört med tidigare, kommer att åberopas av parter som blivit missnöjda med avgöranden i 

tidigare instanser. Detta eftersom kränkning av dessa rättigheter, mot bakgrund av JS-fallet, 

kan utgöra grund för resning. Huruvida HD förutsåg en sådan eventuell rättsutveckling vid 

införandet av nämnda resningsgrund får tiden utvisa. Det är åtminstone, enligt min mening, 

högst troligt att domstolarna kommer att behöva tydliggöra vad som utgör kränkning av viktig 

konventionsrättighet, eftersom det av HD:s domskäl i JS-fallet får sägas vara vägledande för 

huruvida resning ska beviljas i det enskilda fallet. Vidare torde införandet av den nya 

resningsgrunden starkt tala för att de principer som EKMR vilar på fått en förstärkt ställning i 

den svenska rättsordningen. Införandet av den nya resningsgrunden torde vidare utgöra ett 

ytterligare medel för rättstillämparen vad gäller att upprätthålla fysiska och juridiska 

personers rättighetsskydd. Med andra ord föreligger det till följd av den nya resningsgrunden 

stärkta incitament för den svenska lagstiftaren att, vid stiftandet av ny lag som rör rätts-

områden som aktualiserar europarätten, utreda dess förenlighet med de rättigheter som följer 

av EKMR respektive EU:s rättighetsstadga.  

6.2.2. Överträdelse efter brytpunkten – en förutsättning för resning 

Som framgått i tidigare avsnitt266 fastslog HD i JS-fallet vilken brytpunkt som ska gälla vid 

framtida bedömningar huruvida den svenska staten kränkt enskildas rätt att inte prövas två 

gånger för samma brott. HD fann att brytpunkten är den 10 februari 2009, d.v.s. datumet för 

avgörandet av Zolotukhin-målet. I domskälen lyfte HD fram att det inte föreligger någon 

skyldighet för Sverige att ge EMKR retroaktiv verkan. Avsaknaden av sådan skyldighet 

innebar, enligt HD:s enhälliga mening, att det inte var fråga om konventionskränkningar 

innan ovan nämnda brytpunkt. I ett obiter dictum-uttalande påpekade HD att EU-domstolens 

                                                 
266 Se avsnitt 3.2. angående HD:s ställningstaganden i JS-fallet.  
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dom Åkerberg Fransson inte ska tas till intäkt såsom ett förändrat rättsläge. Det förändrade 

rättsläget uppkom istället redan vid Zolotukhin-målets avgörande. HD har efter JS-fallet varit 

konsekventa ifråga om att statens överträdelse av var och ens rätt att inte prövas två gånger 

för samma brott måste ha skett efter den 10 februari 2009 för att resning överhuvudtaget ska 

beviljas. Att kränkning måste ha skett efter den 10 februari 2009 blev särskilt tydligt genom 

HD:s beslut i Rosbäck-fallet. 267 I Rosbäck-fallet avslutades nämligen det andra förfarandet 

(som den sökande åberopade som överträdelse av förbudet mot dubbla förfaranden) den 9 

februari 2009, d.v.s. en dag innan brytpunkten. I sammanhanget bör uppmärksammas att HD i 

Rosbäck-fallet tillade att det inte hade spelat någon roll om domen hade meddelats först den 

11 februari 2009. Detta eftersom Rosbäck inte personligen hade påförts det skattetillägg som 

beslutades innan brottmålsdomen gällande grovt skattebrott. En intressant fråga är huruvida 

utgången hade blivit annorlunda ifall Rosbäck personligen hade påförts det aktuella skatte-

tillägget. Vad som talar för att Rosbäck hade beviljats resning är att det får sägas vara 

slumpartat att det andra förfarandet (brottmålsdomen) skulle avgöras just den 9 februari 2009 

istället för t.ex. den 11 februari 2009. Vad som talar emot att Rosbäck under ovan nämnda 

förutsättningar skulle ha meddelats resning är HD:s uttalade i JS-fallet om att det inte 

föreligger någon skyldighet för Sverige att ge EKMR retroaktiv verkan, varför HD på 

processrättsliga grunder hade rätt avvisa Rosbäcks resningsyrkande. Sammantaget anser jag 

det vara positivt att HD varit stringenta beträffande brytpunktens verkan. Ett viktigt skäl till 

detta är att HD:s konsekventa inställning till brytpunktens verkan uppfyller kravet på att lika 

fall ska behandlas lika. Ett ytterligare skäl som talar för HD:s konsekventa inställning till 

brytpunktens verkan är att antalet resningsansökningar som saknar rättslig grund därigenom 

sannolikt begränsas, vilket får sägas vara positivt ur effektivitetssynvinkel för det allmänna.  

6.2.3. Resningsmöjligheter enligt nuvarande rättsläge 

I förra avsnittet redogjorde jag för att en förutsättning för att resning överhuvudtaget ska 

aktualiseras är att kränkningen av en persons rätt att inte bli straffad två gånger för samma 

brott skett efter den 10 februari 2009. I detta avsnitt ämnar jag analysera vilka situationer HD 

funnit vara föremål för resning enligt den praxis som skapats under år 2013. Av PMP-fallet,268 

som var det första av 2013 års ”Ne bis in idem”-avgöranden, kan ett antal centrala 

                                                 
267 Se avsnitt 3.4. angående HD:s uttalanden i Rosbäck-fallet.  
268 Se avsnitt 3.1. angående PMP-fallet.  
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förutsättningar för resning urskiljas. I PMP-fallet gjorde nämligen HD viktiga ställnings-

taganden beträffande vad som utgör dubbelbestraffning respektive vad som inte utgör dubbel-

bestraffning i EKMR:s respektive EU:s rättighetsstadgas mening.  

I PMP fallet fastslog att ett beslutat skattetillägg normalt sett inte utgör hinder för att åtala 

eller döma någon för bokföringsbrott.269 I detta sammanhang ska dock särskilt påpekas att HD 

har meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör en enskild näringsidkare som påförts 

skattetillägg och sedermera åtalats för bokföringsbrott.270 Dessutom pågår för närvarande två 

mål271 vid Europadomstolen som rör just förhållandet mellan beslutade skattetillägg och 

efterföljande åtal för bokföringsbrott.272 Rättsläget får därför, beträffande förenligheten av att 

påföra skattetillägg och därefter åtala/döma en person för bokföringsbrott, anses som osäkert 

trots HD:s ställningstagande i PMP-fallet.  

Vad gäller situationen när en person påförts ett skattetillägg avseende oriktig uppgift ifråga 

om mervärdesskatt och därefter åtalas avseende samma oriktiga uppgift har HD varit tydliga. 

I PMP-fallet fastslog HD uttryckligen att den ifrågavarande situationen omfattas av förbudet 

mot dubbelbestraffning och dubbla förfaranden.273 Följaktligen föreligger det stora 

förutsättningar för personer som drabbats av en sådan kränkning att vinna framgång i en 

eventuell resningsprocess. Även vad gäller situationen när en person påförts ett skattetillägg 

avseende oriktig uppgift ifråga om inkomstskatt eller arbetsgivaruppgifter och därefter åtalas 

avseende samma oriktiga uppgift har HD varit tydliga. I PMP-fallet fastslog HD uttryckligen 

att även sådana situationer omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla 

förfaranden.274 Med andra ord kan det föreligga stora förutsättningar för personer som 

drabbats av sådana former av kränkningar att vinna framgång i en eventuell resningsprocess. I 

PMP-fallet tog HD ställning i frågan huruvida förbudet mot dubbelbestraffning även omfattar 

den s.k. företrädarsituationen. HD kom även fram till ståndpunkten att situationen när en 

företrädare för en juridisk person krävts på betalning för ett skattetillägg som en juridisk 

personen primärt är ansvarig för och företrädaren därefter åtalas för samma oriktiga 

                                                 
269 Jfr NJA 2013 s. 502 s. 43. För en mer utförlig beskrivning av HD:s ställningstaganden se avsnitt 3.1.  
270 HD meddelade prövningstillstånd den 13 november 2013 i målet B 5191-13. Bakgrunden till HD:s 

prövningstillstånd är att Hovrätten för Västra Sverige funnit att ett bokföringsbrott avsåg samma gärning som ett 

tidigare oriktigt uppgiftslämnande när de oriktiga uppgifterna legat till grund för ett meddelat skattetilläggs-

beslut.  
271 Lucky Dev mot Sverige, application no. 7356/10 och Shibendra Dev mot Sverige, application no.7362/10.  
272 http://www.aklagare.se/PageFiles/12311/am2013-7451_overklagande_bokforingsbrott.pdf Hämtad: 2014-01-

02.  
273 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 48. För en mer utförlig beskrivning av HD:s domskäl se avsnitt 3.1.  
274 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 61. För en mer utförlig beskrivning av HD:s domskäl se avsnitt 3.1.  
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uppgiftslämnande omfattas av dubbelbestraffningsförbudet.275 Företrädarsituationen som HD 

åsyftade i PMP-fallet avser, dels företrädaransvaret i 59 kap. SFL, dels annan lagstiftning om 

företrädaransvar; t.ex. 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 2 kap. 20 § lagen (1980:1120) om 

handelsbolag och enkla bolag eller 11 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Följaktligen kan företrädarsituationen komma ifråga i ett stort antal situationer. I sådana 

företrädarsituationer torde företrädarna följaktligen ha stora möjligheter att vinna i en 

eventuell resningsprocess.  

Vid vilka situationer är resningsmöjligheterna mindre eller uteslutna enligt 2013 års ”Ne bis 

in idem”-praxis? En av dessa situationer belyste HD i PMP-fallet. Om ett skattetillägg primärt 

riktats mot en juridisk person för vilken en fysisk person blir sekundärt betalningsskyldig för 

varefter den fysiska personen åtalas beträffande samma oriktiga uppgift som låg till grund för 

skattetillägget så gäller inte förbudet mot dubbelbestraffning. Som framgått i avsnittet om 

PMP-fallet så gäller endast förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla förfaranden när 

samma person drabbats av två sanktioner alternativt två förfaranden.276 Att det måste vara 

samma person som drabbats av dubbla sanktioner eller dubbla förfaranden avseende samma 

oriktiga uppgift bekräftades även i Douglas-fallet277 och Rosbäck-fallet278. Med andra ord 

föreligger det enligt hittillsvarande praxis inte resningsmöjligheter när det är olika personer 

som drabbats av två sanktioner eller två förfaranden.  

Föreligger det resningsmöjligheter när samma person påförts skattetillägg och åtalats för brott 

mot SkBrL när de olika förfarandena gällt olika oriktiga uppgifter? HD tog, som framgått av 

tidigare avsnitt,279 ställning i denna fråga i KK-fallet. I KK-fallet påfördes den fysiska 

personen KK skattetillägg avseende oriktig uppgift som uteslutande gällde inkomstskatt. 

Därefter åtalades KK för grovt skattebrott avseende oriktiga uppgifter som uteslutande gällde 

mervärdesskatt. HD fann att det inte var fråga om ”samma faktiska omständigheter” som låg 

till grund för de lika sanktionerna. Detta, dels eftersom deklarationer av inkomster respektive 

mervärdesskatt utgör två skilda beräkningsunderlag, dels eftersom deklarationer av 

inkomstskatt respektive mervärdesskatt har två skilda ”karaktärer”. Med andra ord fann HD 

att det inte var fråga om någon överträdelse av förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla 

                                                 
275 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 66. För en mer utförlig beskrivning av HD:s domskäl se avsnitt 3.1.  
276 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 62–63. För en mer utförlig beskrivning av HD:s domskäl se avsnitt 3.1.  
277 Jfr HD beslut mål Ö 2952-13, p. 3.  
278 Jfr HD beslut mål Ö 2952-13, p. 9.  
279 Se avsnitt 3.8. angående KK-fallet.  
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förfaranden i aktuellt hänseende. 280 Med ledning av KK-fallet är det sålunda möjligt att dra 

slutsatsen att en förutsättning för resning är att båda sanktionerna/båda förfarandena grundat 

sig på ”samma faktiska omständigheter”. Vidare är det, med ledning av KK-fallet, möjligt att 

dra slutsatsen att oriktiga uppgifter om mervärdesskatt respektive inkomstskatt inte utgör 

”samma faktiska omständigheter”.  

Från vilken tidpunkt gäller förbudet mot dubbelbestraffning/dubbla förfaranden vid prövning i 

allmän domstol? Som framgått i tidigare avsnitt,281 fastslog HD i PMP-fallet att lis pendens 

inträder redan i och med att Skatteverket (i det första förfarandet) meddelat beslut om att 

påföra skattetillägg. Med andra ord inträder lis pendens redan innan ett skattetillägg vunnit 

laga kraft.282 Vilka slutsatser är sammantaget möjliga att dra av HD:s nya praxis gällande 

förbudet mot dubbelbestraffning/dubbla förfaranden? Respektive sanktion/förfarande ska 

avse: (i) samma person, (ii) samma faktiska omständigheter och (iii) det är tillräckligt att 

Skatteverket beslutat att påföra skattetillägg innan ett efterföljande åtal väcks och (iv) 

kränkningen måste ha skett efter brytpunkten.  

Vid vilka situationer kan en person vinna resning hos förvaltningsdomstolarna med ledning av 

2013 års ”Ne bis in idem”-praxis? I PB-fallet fastslog HFD att den omvända situationen 

jämfört med PMP-fallet är tillämpligt. HFD:s avgörande i PB-fallet innebär således att om en 

person genom lagakraftvunnen dom dömts för brott mot SkBrL och därefter påförs 

skattetillägg av Skatteverket inom ett efterföljande förfarande är förbudet mot dubbel-

bestraffning och dubbla förfaranden tillämpligt. Förbudet mot att påföra skattetillägg gäller, 

enligt HFD:s ställningstagande, redan från tidpunkten när åtal väckts.283 I överenstämmelse 

med hur HD bedömde PMP-fallet fann HFD i PB-fallet att det måste vara fråga om ”samma 

faktiska omständigheter” och samma person för att förbudet mot dubbelbestraffning och 

dubbla förfaranden ska gälla ett efterföljande beslut om att påföra skattetillägg.284 Av PB-

fallet går således att dra slutsatsen att om en person ska vinna framgång i en resningsprocess 

vid förvaltningsdomstolarna förutsätter det: (i) att åtal väcktes innan beslutet om att påföra 

skattetillägg, (ii) att det måste vara fråga om ”samma faktiska omständigheter” som ligger till 

grund för respektive sanktion/förfarande, (iii) att det måste vara samma person som är föremål 

för respektive sanktion/förfarande och (iv) kränkningen måste skett efter brytpunkten. I 

                                                 
280 Jfr HD dom B 1174-13, p. 6–7. 
281 Se avsnitt 3.1. angående PMP-fallet.  
282 Jfr NJA 2013 s. 502, p. 70–71. 
283 Jfr HFD 2013 ref. 71, p. 10. För en mer utförlig beskrivning av HFD:s domskäl se avsnitt 3.7.  
284 Jfr HFD 2013 ref. 71, p. 11.  
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sammanhanget bör uppmärksammas att HFD:s ställningstaganden i PB fallet fastställts genom 

såväl AA1-fallet285 som AA2-fallet286.  

6.3. Konsekvensanalys av ett genomförande av lagförslagen i SOU 2013:62  

6.3.1. Risken att även den föreslagna lagstiftningen medför överträdelser av EKMR och 

EU:s rättighetsstadga  

Det svenska systemet har, som framgår av tidigare delar av denna framställning, befunnits 

vara oförenligt med såväl EKMR som EU:s rättighetsstadga i ljuset av principen ”Ne bis in 

idem”.287 RIS-utredningens uppgift har varit att utforma ett system som är förenligt med 

förbudet mot dubbelbestraffning och dubbla förfaranden, utan att mer än nödvändigt avvika 

från det nuvarande systemet.288 De skilda bedömningar som HD företrätt i NJA 2010 s. 168 I 

och II respektive i NJA 2013 s. 502 påvisar att det förelegat osäkerhet och oförutsebarhet vid 

tolkningen av huruvida det svenska systemet stred mot förbudet mot dubbelbestraffning. Mot 

bakgrund av att det förelegat oförutsebarhet torde det vara av stor vikt att en ny lagstiftning är 

tydlig och att en sådan lagstiftning har god marginal till vad som anses förenligt med EKMR 

och EU:s rättighetsstadga. Som redan angivits i denna framställning har flertalet remiss-

instanser varit kritiska till RIS-utredningens lagförslag.289 EBM har varit kritiska och yttrat att 

det ”föreligger en uppenbar risk att det vid genomförandet av utredningens lagförslag kvarstår 

sådana oklarheter att systemets förenlighet med Europakonventionen även fortsättningsvis 

kommer att kunna ifrågasättas vid tillämpningen”.290 

En av de oklarheter som EBM varit kritiska mot är att utredningen inte överhuvudtaget utrett 

situationen när en juridisk person inom ramen för ett första förfarande påförts skattetillägg av 

Skatteverket och därefter inom ramen för ett andra förfarande påförs företagsbot för samma 

oriktiga uppgiftslämnande som skattetillägget gällde.291 Bestämmelsen om företagsbot som 

framförallt skulle kunna aktualiseras finns i BrB 36:7 första stycket p. 2 och stadgar följande: 

”För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamheten skall, på yrkande av allmän 

åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff 

än penningböter och brottet har begåtts av a) en person i ledande ställning grundad på 

                                                 
285 Se avsnitt 3.9. angående HFD:s bedömning i AA1-fallet. 
286 Se avsnitt 3.10. angående HFD:s bedömning i AA2-fallet.  
287 Se särskilt avsnitt 3.1. vari det framgår att HD i NJA 2013 s. 502 underkände det svenska systemet.  
288 Jfr Dir. 2012:14. 
289 Se avsnitt 5.2. angående några utvalda remissinstansers yttranden beträffande SOU 2013:62.  
290 Se avsnitt 5.2.  
291 Se avsnitt 5.2. angående Ekobrottsmyndighetens kritik.  
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befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller b) 

en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.” Låt 

säga att AB X påförs skattetillägg avseende oriktig uppgifter gällande mervärdesskatt efter 

beslut från Skatteverket och att skattetilläggsbeslutet vinner laga kraft. Efter att skattetillägget 

vunnit laga kraft yrkar åklagar inom ramen för ett brottmål att AB X ska åläggas företagsbot 

till följd av att den fysiska personen Y på AB X:s vägnar lämnat felaktiga uppgifter till 

Skatteverket avseende AB X:s inkomster. I en sådan situation omfattar båda förfarandena 

samma juridiska person, i form av AB X. I samma situation omfattar båda förfarandena 

samma felaktighet/passivitet i form av oriktigt lämnade uppgifter avseende mervärdesskatt. 

Respektive sanktion avser överträdelse av mervärdesskattelagstiftningen och överträdelsen 

skedde vid samma tidpunkt d.v.s. när deklarationen lämnades till Skatteverket. Huruvida 

skattetillägg och företagsbot avser samma rättsliga intressen och därmed aktualiserar 

principen ”Ne bis in idem” är en bedömningsfråga och kommer säkerligen att prövas 

framöver. En tänkbar argumentation i det sammanhanget är, enligt min mening, att 

företagsboten primärt avser det rättsliga intresset ”upprätthållande av effektiv konkurrens” 

medan skattetillägget primärt avser det rättsliga intresset ”upprätthållande av effektiv 

skatteuppbörd”.292 Hur som helst står det, enligt min uppfattning, klart att den utpekade 

situationen åtminstone utgör en gråzon till förbudet mot dubbel bestraffning/dubbla 

förfaranden. Därför borde RIS-utredningen, enligt min uppfattning, åtminstone ha utrett 

huruvida skattetillägg och företagsbot ska omfattas av den föreslagna lagstiftningen eller inte. 

Detta i syfte att minska risken för framtida överträdelser av EMKR eller EU:s rättighets-

stadga.  

6.3.2. Dubbel prejudikatbildning avseende oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg 

I avsnitt 5.2. har jag redogjort för att olika remissinstanser varit kritiska till att RIS-

utredningens lagförslag riskerar att leda till dubbel prejudikatbildning till följd av att såväl de 

allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna som Skatteverket föreslås avgöra vad som 

utgör oriktig uppgift. Enligt det nuvarande systemet skapas praxis uteslutande i förvaltnings-

domstolarna beträffande vad som utgör oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg. Som 

                                                 
292 Jfr prop. 2005/06:54 vari syftet med sanktionen företagsbot motiveras vara bl.a. av strävan om att upprätthålla 

”effektiv konkurrens”.  
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ovan angivits anser dock Domstolsverket att risken för dubbel prejudikatbildning bör kunna 

hanteras av domstolarna eftersom de ”noga kommer följa den samlade praxisutvecklingen”.293  

Fördelarna med det nuvarande systemet är uppenbara – nämligen, dels att domare med 

särskild kompetens i skatterätt handlägger sådana ärenden, dels att ett system med endast en 

instanskedja torde ha större förutsättningar för enhetlig och förutsebar rättstillämpning. En 

stor fördel med att domare med särskild kompetens i skatterätt avgör vad som utgör oriktig 

uppgift vid påförande av skattetillägg är att förutsättningarna för att sådana avgöranden blir 

materiellt riktiga sannolikt är större jämfört med ett system som innebär att domare utan 

särskild skattekompetens handlägger sådana ärenden. Precis som von Sydow har anfört anser 

jag att det vid skattemål finns särskilda skäl att beakta effektivitetskrav och rättssäkerhetskrav 

eftersom att i skattemål är det allmänna både part och domare. von Sydow har vidare anfört 

att effektiviteten för det allmänna och rättssäkerheten för enskilda sannolikt skulle öka om 

skattemål i framtiden, i större grad jämfört med idag, handläggs av domstolsavdelningar med 

särskild skattekompetens.294 Det är, enligt min mening, svårt att argumentera emot nyss 

nämnda ståndpunkt, eftersom det torde ligga i sakens natur att skatterätt inte sällan är 

komplicerat och därför förutsätter särskild kompetens hos skattemålens olika aktörer. Som 

ovan angivits innebär den föreslagna lagstiftningen att frågor om vad som utgör oriktig 

uppgift vid påförande av skattetillägg ska handläggas i vissa situationer av allmänna 

domstolar.295 Den föreslagna lagstiftningen innebär sålunda att de allmänna domstolarna 

föreslås hantera rättsfrågor som de tidigare inte hanterat. Det är med andra ord lätt att inse att 

den föreslagna lagstiftningen förutsätter en ökad kompetens hos de allmänna domstolarna vad 

gäller rättsläget om bl.a. vad som utgör oriktig uppgift. Denna typ av svårighet torde särskilt 

riskera att uppstå vid fall när domstolen måste avgöra komplicerade periodiseringsfrågor. Vad 

som talar för riktigheten i nyss nämnda tes är EBM:s remissyttrande till RIS-utredningen om 

att de allmänna domstolarna och de allmänna åklagarna för närvarande saknar tillräcklig 

kompetens inom det förvaltningsrättsliga området beträffande de materiella reglerna för 

skatteförfarandet samt den praxis som förvaltningsrätterna skapat.296 Hur bör denna 

problematik lösas med beaktande av RIS-utredningens lagförslag? En lösning till denna 

problematik vore, enligt min mening, att ifrågavarande typ av mål handläggs av domare med 

                                                 
293 Se avsnitt 5.2. angående Ekobrottsmyndighetens, JO:s, Skatteverkets och Domstolsverkets remissyttrande 

avseende dubbel prejudikatbildning.  
294 Se avsnitt 4.2 angående von Sydows förslag om stärkt rättssäkerhet för skattemål.  
295 Se avsnitt 5.1. angående lagförslagen som presenterats i SOU 2013:62, särskilt om förslag till lag (2014:000) 

om skattetillägg och tulltillägg i allmän domstol.  
296 Se avsnitt 5.2. angående Ekobrottsmyndighets remissyttranden.  
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särskilda kompetenser. Sådana mål bör följaktligen, enligt min mening, handläggas av dels 

domare med särskild kompetens inom ekobrott dels domare med särskild kompetens inom 

den materiella skatterätten. En sådan ordning torde stärka effektivitet för det allmänna till 

följd av ett sannolikt större antal materiellt riktiga avgöranden, vilket i sin tur torde leda till 

färre överklaganden. Som redan påpekats i denna framställning utgör upprätthållandet av 

likabehandlingsprincipen en central del av enskildas rättssäkerhet.297 Med andra ord är det 

motiverat utifrån målsättningen att behandla lika fall lika att risken för dubbel prejudikat-

bildning i möjligaste mån begränsas. Enligt min mening, torde med andra ord en ökad 

kompetens hos de allmänna domstolarna om den materiella skatterätten öka möjligheterna för 

upprätthållandet av likabehandlingsprincipen om den föreslagna lagstiftningen genomförs.  

Som ovan påpekats är det emellertid inte endast hos de allmänna domstolarna som det för 

närvarande saknas erforderlig kompetens om den materiella skatterätten för ett genomförande 

av den föreslagna lagstiftningen. Enligt den föreslagna lagstiftningen ska som ovan angivits 

åklagare vid åtal för skattebrott avseende oriktig uppgift samtidigt yrka på påförande av 

skattetillägg, vilket följer av 3 § STL.298 Vid upprättandet av sådan talan kommer 

åklagarsidan således behöva beakta såväl straffrättsliga bestämmelser enligt SkBrL som 

materiella skatterättsliga regler enligt SFL. En ofrånkomlig konsekvens av detta torde vara att 

de allmänna åklagarna vid antagande av den föreslagna lagstiftningen, i större uträckning 

jämfört med idag, kommer behöva särskild kompetens gällande den materiella skatterätten. 

Sanningshalten i nyss nämnda iakttagelse torde vara hög mot bakgrund av att iakttagelsen 

bygger på EBM:s invändning om RIS-utredningens lagförslag. Skälet till att EBM:s 

invändning bör tillmätas stor tillit är att EBM är en av de myndigheter som särskilt utreder 

och har till uppgift att beivra den typen av skattebrott som det i aktuellt hänseende är fråga 

om. Sammantaget finns det således starka skäl som talar för att ett antagande av den 

föreslagna lagstiftningen, från såväl effektivitetssynpunkt som rättssäkerhetssynpunkt, 

förutsätter en kompetenshöjning även hos de allmänna åklagarna beträffande den materiella 

skatterätten.  

6.3.3. Avsaknaden av subjektivt rekvisit för påförande av skattetillägg  

Som ovan angivits har JO i sitt remissyttrande till RIS-utredningen riktat kritik mot att det 

föreslagna systemet, precis som enligt dagens system, inte innehåller krav på subjektivt 

rekvisit för påförande av skattetillägg till skillnad mot de subjektiva rekvisiten som 

                                                 
297 Se avsnitt 4.1. angående skatterättsliga rättssäkerhetskrav.  
298 Se beskrivningen av det föreslagna systemet enligt SOU 2013:62 i avsnitt 5.1.  
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föreskrivits för ansvar enligt SkBrL.299 Det ska dock i sammanhanget uppmärksammas att 

regeringen i sitt direktiv300 till RIS-utredningen inte gav utredarna något utrymme för att 

föreslå införande av subjektivt rekvisit vid påförande av skattetillägg. Av det skälet borde 

kritiken beträffande att förslaget saknar införande av subjektivt rekvisit vid påförande av 

skattetillägg rimligtvis inte riktas mot utredningen utan istället mot direktivet. Vilka 

konsekvenser innebär avsaknaden av subjektiva rekvisit för påförande av skattetillägg om 

lagförslagen genomförs? En tänkbar situation som kan uppstå ämnar jag belysa genom 

följande exempel. Personen Z åtalas för skattebrott enligt 2 § SkBrL på grunden att Z 

uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration avseende inkomstskatt. 

Åklagaren yrkar på påförande av skattetillägg avseende samma oriktiga uppgift enligt 3 § 

STL. Domstolen bedömer att det klart framgår att Z lämnat oriktiga uppgifter, varför de 

objektiva förutsättningarna för såväl ansvar enligt SkBrL som påförande av skattetillägg 

enligt SFL är uppfyllda. Domstolen finner emellertid att Z inte lämnat de oriktiga uppsåtligen 

utan endast av vårdslöshet. Åklagaren lyckas alltså inte fullgöra sin bevisbörda eftersom 

uppsåt krävs för ansvar enligt 2 § SkBrL. Men eftersom domstolen finner att det ”klart 

framgår” att Z lämnat de oriktiga uppgifterna påförs Z likväl skattetillägg med t.ex. 100 000 

kr.  

Nyss nämnda scenario skulle, enligt min uppfattning, troligen inträffa om RIS-utredningens 

lagförslag genomförs. JO har i sitt remissyttrande yttrat att en sådan ordning är svår att 

motivera utifrån det allmännas och den tilltalades perspektiv.301 Om man beaktar 

rättsutvecklingen ifråga om skattetilläggen blir skälen till JO:s kritik åtminstone i viss mån 

befogad. Den ursprungliga avsikten med skattetilläggen var att skattetilläggen skulle tillämpas 

som en administrativ avgift parallellt med de straffrättsliga sanktionerna. Syftet med skatte-

tilläggen var att de tillsammans med SkBrL skulle möjliggöra en effektiv rättstillämpning 

med hög grad av kontinuitet och enhetlighet. Ursprungligen skulle skattetilläggen tillämpas 

vid ringa fall av fel eller försummelse från den skattskyldige.302 Numera är det däremot inte 

enbart ringa fall av fel eller försummelse som kan leda till skattetillägg. HD har dessutom i 

PMP-fallet slagit fast att skattetilläggen har straffrättslig karaktär.303 Mot bakgrund av att 

syftet med införandet av skattetilläggen var att skapa hög grad av enhetlighet och kontinuitet i 

                                                 
299 Se avsnitt 5.2. om JO:s remissyttrande till SOU 2013:62.  
300 Dir. 2012:14 – Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet.  
301 Se avsnitt 5.2. angående kritiken mot avsaknaden av subjektivt rekvisit för påförande av skattetillägg.  
302 Se avsnitten 2.2.1.1. och 2.2.2.1. angående syftet med införandet av skattetilläggen.  
303 NJA 2013 s. 502, p. 26–27.  
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förhållande till skattebrotten i SkBrL bör faktumet att HD numera funnit att skattetilläggen 

har straffrättslig karaktär starkt motivera ett införande av subjektiva rekvisit för påförande av 

skattetillägg. Om lagstiftaren införde subjektivt rekvisit för påförande av skattetillägg skulle 

det, enligt min mening, framförallt leda till att enhetligheten i systemet stärks. En konsekvens 

av ett sådant införande skulle dock vara att bl.a. Skatteverket skulle behöva pröva 

skattskyldigas uppsåt/vårdslöshet vid påförande av skattetillägg. Om en person påförts 

skattetillägg och därefter överklagat till förvaltningsrätten, skulle förvaltningsrätten behöva 

pröva även de subjektiva rekvisiten. Om sådan ordning vore lämplig eller inte är enligt min 

mening svårt att uttala sig om. I vart fall skulle risken för dubbel prejudikatbildning 

aktualiseras vad gäller de subjektiva rekvisiten, vilket i sin tur kan tänkas innebära ett 

svåröverskådligt system för skatteförfarandets olika aktörer.  

En ytterligare risk med en sådan ordning torde vara att Skatteverkets handläggning skulle 

försvåras och fördröjas, vilket kan sägas vara negativt ur effektivitetssynvinkel för såväl det 

allmänna som för enskilda. Sammantaget är det, enligt min uppfattning, svårt att avgöra om 

det vore fördelaktigt med införande av subjektivt rekvisit vid påförande av skattetillägg. 

Ändamålet med skattetilläggen i ljuset av nuvarande rättsläge motiverar dock, enligt min 

mening, att det fortsatta lagstiftningsarbetet beaktar och analyserar den aktuella 

problematiken. Detta eftersom det är en fråga som söker svar för att systemet inte även i 

fortsättningen ska framstå som oenhetligt och svårtillämpat. 

6.3.4. Olika beviskrav för skattebrott och påförande av skattetillägg avseende oriktiga 

uppgifter 

I avsnitt 5.2. har jag redogjort för att olika remissinstanser riktat kritik mot RIS-utredningen 

för att den föreslår att olika beviskrav ska gälla för ansvar enligt SkBrL respektive för 

påförande av skattetillägg enligt SFL. Enligt det föreslagna systemet ska nämligen bevis-

kravet för skattebrott vara att det är ”ställt bortom rimligt tvivel” att den tilltalade lämnat 

oriktig uppgift medan det för påförande av skattetillägg räcker att det ”klart framgår” att den 

skattskyldige lämnat oriktig uppgift. Leidhammar har i sitt särskilda yttrande till RIS-

utredningen föreslagit att samma beviskrav som gäller för brottmål bör gälla vid påförande av 

skattetillägg eftersom de objektiva förutsättningarna för ansvar enligt SkBrL skulle motsvara 

förutsättningarna för påförande av skattetillägg.304  

                                                 
304 SOU 2013:62 s. 516–517.  
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Fråga uppkommer därför huruvida det är ett problem att olika beviskrav ställs för påförande 

av skattetillägg respektive för skattebrott. Följande exempel tjänar syftet att förtydliga 

situationen. ”Åklagaren P yrkar att personen Q ska dömas för skattebrott enligt 2 § SkBrL 

samt påföras skattetillägg uppgående till beloppet 40 000 kr. Till grund för åtalet anför 

åklagaren att Q uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter avseende sin inkomstdeklaration och att 

fara därför förelegat för undandragande av skatteintäkter för det allmänna. Utredningen visar 

att Q förvisso redovisat för låg tjänsteinkomst för inkomståret 2014, men att Q inte förfarit 

vårdslöst när Q lämnande oriktiga uppgifter. Eftersom åklagaren inte lyckats ställa det bortom 

rimligt tvivel att Q lämnat de oriktiga uppgifterna vare sig uppsåtligen eller genom vårdslöshet 

når åtalet inte upp till brottmålets beviskrav och Q ska följaktligen frias. Utredningen visade 

dock att det klart framgår att Q lämnade de oriktiga uppgifter som låg till grund för åtalet. 

Åklagarens bevisbörda för skattetillägg är i sådan situation således fullgjord varför Q påförs 

skattetillägg uppgående till det yrkade beloppet.” Med nyss angivna exempel ämnade jag 

belysa vilken situation som de olika remissinstanserna och Leidhammar hänvisat till när de 

riktat kritik mot RIS-utredningens lagförslag gällande de olika beviskraven för skattebrott 

respektive skattetillägg. Vad som enligt min mening framförallt motiverar att samma 

beviskrav bör gälla för påförande av skattetillägg som straffansvar enligt SkBrL är att 

skattetilläggen är en sanktion med straffrättslig karaktär.305 Det är enkelt att inse att det för 

enskilda är svårt att förstå varför två olika sanktioner, båda med straffrättslig karaktär och som 

avser samma oriktiga uppgift, ska ha olika beviskrav. Ett mer enhetligt system vore att i linje 

med Leidhammars förslag tillämpa beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” även vid 

påförande av skattetillägg. En tänkbar konsekvens till ett högre beviskrav för påförande av 

skattetillägg är att det skulle kräva mer omfattande utredningar från t.ex. Skatteverkets sida. 

Skatteverket skulle sannolikt, i större omfattning jämfört med idag, behöva utreda alternativa 

scenarion om hur oriktiga uppgifter lämnats. Ett högre beviskrav, menar jag, skulle bidra till 

en stärkt objektivitet hos Skatteverket och därmed en förbättring av enskildas rättssäkerhet. 

En sådan stärkt rättssäkerhet skulle även öka förutsättningarna för färre personer felaktigt 

påförs skattetillägg. Efterfrågan av stärkt objektivitet inom ramen för skatteförfarandet har jag 

beskrivit i avsnitt 4.2. Bland annat har Borison m.fl. yttrat att skatteutredningen präglas av 

mindre objektivitet jämfört med förundersökningar.306  

                                                 
305 NJA 2013 s. 502, p. 26–27.  
306 Se avsnitt 4.2. angående skatterättsliga och straffrättsliga rättssäkerhetsaspekter. Se särskilt kritiken från 

Borison m.fl. mot att skatteutredningar präglas av lägre objektivitet jämfört med förundersökningar.  
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6.3.5. Otydligheter i den föreslagna lagstiftningen  

I avsnitt 5.2. har jag redogjort för att bl.a. EBM riktat skarp kritik mot att den föreslagna 

lagstiftningen är otydlig och riskerar att leda till oförutsebar rättstillämpning. EBM är särskilt 

kritiska mot att det i den föreslagna lydelsen till 13 b § SkBrL inte framgår att förbudet mot 

dubbla förfaranden måste avse samma person. Den föreslagna lydelsen till 13 b § SkBrL är: 

”[o]m Skatteverket har beslutat att ta ut skattetillägg får åklagaren inte avseende den 

felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget väcka åtal, utfärda 

strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse.” Precis som EBM påpekat i sitt remiss-

yttrande stadgar lagförslaget inte explicit att förbudet mot dubbla förfaranden måste avse 

samma person. Som jag redogjort för ovan i denna framställning följer det däremot av 2013 

års Ne bis in idem-domar/beslut, med all önskvärd tydlighet, att förbudet för åklagare att 

inleda ett andra förfarande avseende samma felaktighet eller passivitet endast aktualiseras om 

båda förfarandena avser samma person.307 I avsnitt 4.1. har jag redogjort för att Zila är av 

uppfattningen att ett centralt rättssäkerhetskrav är att lagstiftningen är ”klar och tydlig”. I nyss 

nämnda avsnitt framgår vidare att Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram stadgar 

att lagen förutom att den ska vara ”klar och tydlig” inte ska vara ”generell eller svepande till 

sin utformning så att den lämnar utrymme till godtycke”.308 Eftersom det inte framgår av den 

föreslagna 13 b § SkBrL att förbudet mot dubbla förfaranden endast gäller om båda 

förfarandena avser samma person upprätthåller inte den föreslagna lagstiftningen kravet på 

klarhet och tydlighet. Med andra ord uppfyller lagförslaget inte kravet på förutsebarhet. Det 

bör således, precis som EBM anfört, framgå av ordalydelsen till 13 b § SkBrL att förbudet 

mot dubbla förfaranden gäller samma person. EBM har som i angivits i avsnitt 5.2. även riktat 

kritik mot att det av 13 b § SkBrL inte heller framgår huruvida situationen omfattas när en 

företrädare för en juridisk person påförts ett skattetillägg som primärt riktats mot den juridiska 

personen och därefter åtalas för samma oriktiga uppgift. Av 2013 års Ne bis in idem-

domar/beslut följer att även den nyss angivna situationen omfattas av förbudet mot dubbla 

förfaranden.309 Därför föreligger det, enligt min mening, starka skäl för ett tydliggörande i det 

föreslagna lagrummet att även företrädaransvarssituationen omfattas av förbudet mot dubbla 

                                                 
307 Se NJA 2013 s. 502 p. 72, NJA 2013 s. 746 p. 2, HD Mål nr Ö 2952-13 p. 4, HD mål nr Ö 3494-13 p. 5 och 

NJA 2013 s. 780 p. 4.  
308 Se avsnitt 4.1. om allmänna rättssäkerhetskrav.  
309 Se NJA 2013 s. 502 p. 72, NJA 2013 s. 746 p. 2, HD Mål Ö 2952-13 p. 4, HD mål nr Ö 3494-13 p. 5 och 

NJA 2013 s. 780 p. 4.  
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förfaranden. Motivet till nyss nämnda ställningstagande är att en sådan ordalydelse skulle 

stärka förutsebarheten jämfört med den föreslagna ordalydelsen.  

6.3.6. Problematiken att åtalsunderlåtelse utgör hinder för att påföra skattetillägg  

JO har kritiserat RIS-utredningens föreslagna regelverk eftersom förslaget innebär att 

åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse utgör res judicata avseende påförande av skattetillägg 

som skulle ha utgått om åklagaren istället väckt åtal.310 RIS-utredningen har tolkat EKMR art. 

4 sjunde tilläggsprotokollet på så vis att det inte är säkert att åtalsunderlåtelse utgör prövning 

av skuldfråga i den mening som avses i art. 4 sjunde tilläggsprotokollet EKMR. RIS-

utredningens utredare anser emellertid att ett nytt system av försiktighetsskäl bör innebära att 

åtalsunderlåtelse utgör hinder för en ny prövning av samma oriktiga uppgift.311 I RIS-

utredningen konstateras att åtalsunderlåtelse förutsätter att åklagaren klarlagt skuldfrågan, 

vilket som huvudregel förutsätter att den misstänkte erkänt gärningen. Ett erkännande är dock 

inget formellt krav. Det måste dock för åklagaren stå klart att den misstänkte begått det 

aktuella brottet.312 En möjlig förutsättning för åtalsunderlåtelse är att sådant beslut inte 

innebär ”något väsentligt åsidosättande av allmänt intresse” och ”det kan antas att brottet inte 

skulle föranleda någon annan påföljd än böter”, vilket framgår av RB 20 kap. 7 §. Vad gäller 

rekvisitet att åtalsunderlåtelsen inte får innebära ”något väsentligt åsidosättande av allmänt 

intresse” hänvisar RIS-utredarna till ett uttalande från en departementschef i rättsfallet NJA II 

1985 s. 13. I nyss nämnda rättsfall uttalade departementschefen att ”[a]vsikten är naturligtvis 

att det nya grundrekvisitet skall utöka utrymmet för åtalsunderlåtelse i förhållande till 

gällande rätt. Liksom för närvarande bör dock en vägledande synpunkt vara att åtals-

underlåtelse inte bör få medföra att likartade fall bedöms olika. Intresset av att tilltron till 

rättsväsendets objektivitet upprätthålls kan alltså göra ett åtal påkallat”.313 RIS-utredningens 

utredare tolkar nyss nämnda uttalande på sätt att ”åklagare normalt inte får besluta om 

åtalsunderlåtelse avseende en felaktighet eller passivitet i de situationer då förutsättningarna 

är sådana att även skattetillägg… kan tas ut avseende den felaktigheten eller passiviteten 

eftersom ett väsentligt allmänt intresse då skulle åsidosättas”.314 Det föreligger med andra ord 

en viss risk för att åtalsunderlåtelse, i linje med JO:s kritik, kan medföra att skattetillägg inte 

                                                 
310 Se avsnitt 5.2. angående JO:s kritik.  
311 SOU 2013:62 s. 241–242.  
312 SOU 2013:62 s. 241 med hänvisning till Riksåklagarens riktlinjer, RåR 2008:2, Förundersöknings-

begränsning och åtalsunderlåtelse, s. 37.  
313 SOU 2013:62 s. 242 med hänvisning till departementschefens uttalande om rekvisitet ”allmänt intresse” i RB 

20 kap. 7 § i rättsfallet NJA II 1985 s. 13.  
314 SOU 2013:62 s. 242–243.  
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kan tas ut trots att materiella förutsättningar förelegat för påförande av skattetillägg. En sådan 

ordning är naturligtvis oacceptabel mot bakgrund av att det föreslagna regelverket i formell 

mening riskerar att leda till ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Tolkningen som 

RIS-utredningens utredare gjort avseende rekvisitet ”allmänt intresse” framstår dock, enligt 

min mening, som rimlig. JO:s kritik kan därför möjligen ses som överdriven ur praktisk 

synvinkel. För att minimera den risk som JO belyst vore det enligt min mening lämpligt om 

riksåklagaren, vid ett eventuellt genomförande av lagförslaget, gick ut med riktlinjer om att 

åtalsunderlåtelse inte bör meddelas om det i samma ärende föreligger förutsättningar för att 

påföra skattetillägg.  

6.3.7. Risk för att skattebrottsärendena kompliceras ytterligare  

I tidigare avsnitt har jag redogjort för att EBM varit kritiskt mot RIS-utredningens lagförslag 

eftersom förslaget riskerar att leda till en avkriminalisering av brott mot SkBrL. Som grund 

för nyss nämnda avkriminaliseringsrisk har EBM lyft fram att ekobrottmålen redan idag är 

komplicerade och omfattande men att ett genomförande av lagförslagen skulle leda till att 

dessa ekobrottsmål svällde ytterligare. Det skulle i sin tur enligt EBM eventuellt leda till att 

fler åklagare, i syfte att upprätthålla brottsbekämpningen, väljer att lägga ned förunder-

sökningar eller väljer att inte ens inleda förundersökningar när skattetillägg kan aktualiseras i 

samma ärende.315 En avkriminalisering av brotten enligt SkBrL kan inte anses vara en 

eftersträvansvärd följd av det föreslagna systemet. Om konsekvensen av ett genomförande av 

lagförslaget blir att färre åtal väcks och att fler åtal läggs ned har, enligt min uppfattning, 

själva kärnan i lagförslaget urholkats. Skälet till detta är att ändamålet med lagförslaget är att 

underlätta – inte att försvåra – för det allmänna att utkräva såväl straffansvar som skattetillägg 

av personer som bryter mot skattelagstiftningen. Om ett genomförande av lagförslaget innebär 

att färre åtal kommer att väckas för brott mot SkBrL till följd av att ärendena kompliceras 

torde det föreslagna systemet utgöra en försämring av det allmännas verktyg beivra sådana 

brott.316 Härutöver bör i sammanhanget påpekas att ett av de mest centrala ändamålen med 

införandet av skattetilläggen var att de skulle leda till ett enkelt skatteförfarande för det 

allmänna att tillämpa och verka som ett ökat ekonomiskt tryck mot de skattskyldiga.317 

                                                 
315 Se avsnitt 5.2. angående Ekobrottsmyndighetens kritik.  
316 Se avsnitt 2.2.1.3. gällande statistik för anmälda brott mot SkBrL och angående uppklarningsprocenten av 

sådana ärenden.  
317 Se avsnitt 2.2.2.1. angående ändamålen med införandet av skattetilläggen i det svenska skatteförfarandet.  
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EBM:s kritik får därför, enligt min mening, sägas peka mot att den föreslagna lagstiftningen 

inte innebär ett enklare skatteförfarande för det allmänna utan snarare tvärtom.  

Domstolsverket har i sitt remissyttrande påpekat att ett genomförande RIS-utredningens 

lagförslag skulle innebära en ökad arbetsbelastning för de allmänna domstolarna. 

Domstolsverket lyfter fram att den ökade arbetsbelastningen skulle bli särskilt problematisk 

vid de situationer när personer sitter frihetsberövade eftersom det vid den situationen 

föreligger särskilda tidsfrister som domstolen måste förhålla sig till. Problematiken blir 

särskilt stor ju större och ju mer omfattande ett sådant ärende är, eftersom det innebär ökade 

svårigheter att hitta tider för huvudförhandling. Nyss nämnda problematik skulle i sin tur, 

enligt Domstolsverkets uppgift, riskera att leda till att ett större antal mål som inte utgör s.k. 

förtursmål kommer att behöva ställas in.318 Det är, enligt min mening, tveksamt om en sådan 

ordning är önskvärd med ett större antal inställda mål mot bakgrund av att det får antas 

allmänt veterligt att domstolsprocessen vid allmän domstol redan för närvarande är högt 

belastad och att det redan för närvarande kan ta lång tid för enskilda att få sin sak prövad. 

Slutsatsen av Domstolsverkets påpekande är således att ett genomförande av den föreslagna 

lagstiftningen riskerar att belasta de allmänna domstolarna i högre grad jämfört med tidigare 

och att det kan få tidsmässigt negativa konsekvenser för de allmänna domstolarnas 

handläggning. I sammanhanget bör härutöver påpekas att ändamålet med införandet av 

skattetilläggen i det svenska skattesystemet var att skatteförfarandet skulle bli enklare, 

billigare, och snabbare för det allmänna och de skattskyldiga.319 Därför pekar Domstols-

verkets kritik, enligt min mening, på att ett genomförande av lagförslaget riskerar att i viss 

mån urholka de ändamål som lagstiftaren avsåg att uppnå med införandet av skattetilläggen i 

skatteförfarandet. Munck har som framgått av tidigare avsnitt anfört att det vore praktiskt 

omöjligt för domstolarna att hantera en sanktionsapparat som innebär att alla sanktioner mot 

skatteundandragande ska beslutas av domstol. 320 I jämförelse med ett sådant system som 

innebär att alla sanktioner mot skatteundandragande beslutas av domstol torde den ökade 

belastning som domstolarna skulle behöva hantera vid genomförande av lagförslagen anses 

som mindre genomgripande.  

                                                 
318 Se avsnitt 5.2. om Domstolsverkets remissyttrande.  
319 Se avsnitt 2.2.2.1. angående ändamålen med införandet av skattetilläggen i det svenska skatteförfarandet.  
320 Se avsnitt 2.4. angående Muncks kritik.  
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Jag har tidigare i denna framställning redogjort för att det finns rättsordningar som valt att 

använda sig av ett s.k. ”vägvalssystem”.321 I ett vägvalssystem kan personer endast påföras en 

sanktion avseende samma oriktiga uppgift, d.v.s. antingen skattetillägg eller straffrättslig 

sanktion. Inom ramen för vägvalssystemen behöver således inte domstolarna eller 

åklagarmyndigheterna hantera skattetilläggsfrågor, vilket kan sägas vara en fördel eftersom 

vägvalssystemen synes vara enklare och mindre resurskrävande för domstolarna i jämförelse 

med RIS-utredningens föreslagna system. RIS-utredningen har dock kortfattat avfärdat ett 

införande av vägvalssystem med motiveringen att ett sådant system skulle riskera att leda till 

att enskilda som lämnat oriktig uppgift i vissa situationer helt kan undgå sanktion trots att det 

funnits materiella förutsättningar för att påföra en av två tänkbara sanktioner.322 Huruvida ett 

vägvalssystem vore lämpligare än RIS-utredningens föreslagna system finner jag svårt att ta 

ställning till i denna framställning. Ett sådant ställningstagande fordrar nämligen en 

djupgående komparativ analys, vilket jag inte avsett att genomföra i denna framställning. Det 

vore därför, enligt min mening, värdefullt för det vidare lagstiftningsarbetet att en mer 

djupgående och förutsättningslös utredning tillsattes beträffande fördelar och nackdelar om 

vägvalssystemen.  

6.4. I vad mån uppfyller lagförslagen i SOU 2013:62 grundläggande 

rättssäkerhetskrav?  

Under huvudavsnitt 6.3. har jag redogjort för några av de risker som jag anser att RIS-

utredningens lagförslag skulle medföra vid ett genomförande enligt dess nuvarande 

utformning. I förevarande avsnitt ämnar jag analysera i vad mån RIS-utredningens lagförslag 

uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav. I avsnitt 4.1. har jag redogjort för att ett grund-

läggande rättssäkerhetskrav som yttrats i doktrin av Zila är att lagen ska vara ”klar och tydlig” 

för att uppfylla legalitetsprincipens förutsebarhetskrav.323 Enligt Sveriges advokatsamfunds 

rättssäkerhetsprogram ska lagen förutom att vara klar och tydlig, inte vara ”generell eller 

svepande till sin utformning så att den lämnar utrymme till godtycke”.324 Nedan kommer jag 

analysera huruvida den föreslagna lagen är ”klar och tydlig” och huruvida ”lagen inte är 

svepande eller generell till sin utformning”.  

                                                 
321 Se avsnitt 5.1. angående en översiktlig beskrivning av några befintliga vägvalssystem.  
322 Se avsnitt 5.1. angående RIS-utredningens överväganden om införande av vägvalssystem.  
323 Zila, J Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 297. För en mer utförlig beskrivning av begreppet rättssäkerhet se 

avsnitt 4.1.  
324 Sveriges advokatsamfund, Rättssäkerhetsprogram, Grafo-Tryck AB, Simrishamn, 1988, s. 4.  
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I avsnitt 6.3.1. har jag redogjort för att det föreligger en risk att den föreslagna lagstiftningen 

även fortsättningsvis kommer att strida mot EKMR och EU:s rättighetsstadga. Exempelvis har 

jag belyst att RIS-utredningen inte överhuvudtaget har behandlat skattetilläggen i förhållande 

till företagsbot i ljuset av förbudet mot dubbelbestraffning/dubbla förfaranden. Huruvida lag-

förslaget uppfyller kravet på förutsebarhet i den delen kan diskuteras. Om även en sådan 

situation ska omfattas av lagförslaget bör det framgå av lagstiftning och tillhörande 

förarbeten. I annat fall kan inte lagförslaget anses tillräckligt förutsebart utifrån de ovan 

nämnda rättssäkerhetskraven.  

I avsnitt 6.3.5. har jag redogjort för att det föreligger vissa otydligheter enligt lagförslagets 

nuvarande ordalydelse. Exempelvis har jag belyst att det inte av lagförslagets ordalydelse går 

att utläsa att förbudet endast aktualiseras när dubbelbestraffningen/dubbelprövningen avser 

samma person d.v.s. samma rättssubjekt. Enligt min mening är därför lagförslaget, i nyss 

nämnda delar, inte tillräckligt förutsebar. Vidare har jag i avsnitt 6.3.5. belyst att det inte av 

lagförslagets ordalydelse framgår att förbudet gäller även när en fysisk person blivit 

betalningsskyldig för ett skattetillägg som en juridisk person primärt påförts och det 

efterföljande förfarandet avseende samma oriktiga uppgift riktas mot den fysiska personen. 

Nyss nämnda situation bör som jag ovan påpekat explicit framgå av lagtexten för att uppfylla 

grundläggande rättssäkerhetskrav om förutsebarhet och för att enskilda ska kunna tillvarata 

sina rättigheter på bästa tänkbara vis. I avsnitt 6.3.5. har jag även belyst att det av lagtexten 

inte framgår att företrädaransvar kan medföra hinder för en efterföljande sanktion/prövning. 

Även i denna del föreligger sålunda brister i lagförslagets nuvarande lydelse. Med andra ord 

förespråkar jag även en tydligare och mer förutsebar ordalydelse även ifråga om företrädar-

ansvarssituationen i syfte att undvika missförstånd och för att upprätthålla grundläggande 

rättssäkerhetskrav.  

I avsnitt 4.2. har jag redogjort för att åklagare under förundersökning, enligt 23 kap. 4 § RB, 

måste iaktta den s.k. snabbhetsprincipen, vilken innebär att en eventuell rättegång måste 

hållas inom skälig tid. Vad som är skälig tid beror på omständigheterna i det enskilda fallet, 

men strävan är att en eventuell rättegång ska hållas så snart som möjligt efter väckt åtal.325 I 

avsnitt 6.3.7. har jag belyst att flertalet remissinstanser till RIS-utredningen däribland 

Domstolsverket och EBM påpekat att skattebrottsmålen riskerar att svälla ytterligare och 

                                                 
325 Lavén, H, Hur domstolar dömer i brottmål – Om domare, rättegång, bevisning och påföljder, 1 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 60, Cassne, H, Diesen, C, Hammarström, F, Schauman, J, Prövning 

av skattemål, BEVIS 3, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999, s. 158–162.  
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kompliceras vid ett genomförande av lagförslaget. Det torde därför föreligga en beaktansvärd 

risk för ett försvårande för såväl åklagare som de allmänna domstolarna om lagförslaget 

genomförs vad gäller att kunna upprätthålla kravet på att en eventuell rättegång ska hållas 

inom skälig tid.  

Jag vill emellertid påpeka, att trots ovan nämnda rättssäkerhetsbrister är förslaget betydligt 

mer rättssäkert än den nuvarande lagstiftningen som föranlett ett stort antal kränkningar av 

rätten att inte bli straffad/prövad två gånger beträffande samma sak. Om de ovan behandlade 

rättssäkerhetsbristerna undanröjs i det fortsatta lagstiftningsarbetet samt om frågorna gällande 

olika subjektiva rekvisit respektive olika beviskrav åtgärdas skulle lagförslaget, enligt min 

uppfattning, förmodligen kunna genomföras. Jag vill dock särskilt understryka att lagförslaget 

i dess nuvarande utformning skulle riskera att medföra betydande tillämpningssvårigheter för 

skatteprocessens olika aktörer. Lagförslaget kan inte heller i dess nuvarande utformning, i 

tillräcklig mån, anses uppfylla grundläggande rättssäkerhetskrav.   

7. Slutsats 

Frågan om huruvida det svenska systemet med dubbla sanktioner inom skilda förfaranden vid 

lagöverträdelse av den svenska skattelagstiftningen nådde under år 2013 vägs ände. Efter en 

mycket omfattande kritik från doktrin och efter avgöranden från såväl Europadomstolen som 

EU-domstolen fann HD till slut i NJA 2013 s. 502 att hela det svenska systemet var att anse 

som oförenligt med var och ens rätt att inte bli straffad eller prövad två gånger för samma 

brott. HD:s avgörande i NJA 2013 s. 502 är, enligt min uppfattning, välkommet eftersom 

avgörandet huvudsakligen är klargörande och tydligt. Det står numera klart att rätten att inte 

bli straffad eller prövad avseende samma oriktiga uppgift omfattar såväl mervärdesskatt som 

inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Det står vidare klart att förbudet mot dubbelbestraffning 

endast gäller om båda straffen eller båda förfarandena riktar sig mot samma rättssubjekt. Det 

står även klart att förbudet gäller endast om respektive straff eller förfarande grundar sig på 

samma faktiska omständigheter. Det föreligger trots ovan nämnda klargöranden frågor som 

söker svar. I NJA 2013 s. 502 etablerade HD en huvudregel om att skattetillägg normalt sett 

inte hindrar ett efterföljande åtal för bokföringsbrott. Rättsläget i denna del får dock anses 

vara osäkert mot bakgrund av att HD meddelat prövningstillstånd i ett fall som gäller 

förhållandet mellan skattetillägg och bokföringsbrott samt att det pågår två mål avseende nyss 

nämnda rättsfråga vid Europadomstolen. Det är vidare osäkert huruvida förhållandet mellan 
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skattetillägg och företagsbot omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning respektive dubbla 

förfaranden.  

2013 års ”Ne bis in idem”-avgöranden har inte bara lett till ett underkännande av det svenska 

systemet. I NJA 2013 s. 746 fastslog HD att rättsläget förändrades den 10 februari 2009 när 

Europadomstolen avgjorde det s.k. Zolotukhin-målet. Att HD fastslog att rättsläget 

förändrades vid ovan nämnda brytpunkt har inneburit att de svenska domstolarna låtit 

meddela resning vid de fall varvid kränkningar skett efter brytpunktsdatumet. I denna 

framställning har jag utrett vilka omständigheter som hittilldags utgjort respektive inte utgjort 

grund för resning. Av 2013 års rättspraxis finner jag det möjligt att dra slutsatsen om att 

förbudet mot dubbla förfaranden gäller om det varit fråga om dubbelbestraffning alternativ 

dubbelprövning av samma rättssubjekt grundat på samma faktiska omständigheter som 

inneburit brott mot SkBrL och samtidigt överträdelse av SFL. Vidare finner jag det vara 

möjligt att dra slutsatsen att förbudet gäller endast om det första förfarandet slutligt avgjorts. 

Med andra ord har det enligt 2013 års rättspraxis inte varit fråga om dubbelbestraffning eller 

dubbelprövning om det andra förfarandet inletts innan det första förfarandet avslutats. 

Rättsläget beträffande icke slutliga avgöranden får dock fortfarande anses som osäkert, 

eftersom vare sig Europadomstolen eller EU-domstolen behandlat frågan huruvida även icke 

slutliga avgöranden omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning.  

Till följd av 2013 års praxis har ett lagförslag framarbetats under beteckningen RIS-

utredningen. Syftet med RIS-utredningen var att ett lagförslag skulle presenteras som skulle 

undanröja risken för att Sverige även i fortsättningen överträder var och ens rätt att inte bli 

straffad eller prövad två gånger för samma sak. Jag har dock i min analys funnit att ett 

genomförande av lagförslaget i flertalet avseenden skulle innebära tillämpningssvårigheter för 

skatteprocessens olika aktörer. Jag har funnit att det föreligger risk för att ett genomförande av 

lagförslaget skulle leda till dubbel prejudikatbildning och därmed utgöra risk för att 

oförutsebarhet uppstår ifråga om vad som utgör bl.a. oriktig uppgift. Utifrån ett de lege 

ferenda-resonemang har jag kommit fram till att ett behov föreligger om att sådana mål 

avgörs av domare med delad kompentens i såväl materiell skatterätt som skattebrottsrätt. Jag 

har vidare funnit att lagförslaget inte behandlar flertalet centrala frågeställningar såsom bl.a. 

huruvida förhållandet mellan skattetillägg och företagsbot ska omfattas av den framtida 

lagstiftningen. Utifrån ett de lege ferenda-resonemang har jag kommit fram till att RIS-

utredningen i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör behandla denna frågeställning i syfte att 

undanröja otydligheter och för att upprätthålla kravet på förutsebar lagstiftning.  
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Jag har även kommit fram till att det föreligger en risk för att den framtida lagstiftningen blir 

otydlig och svår att förstå för enskilda. Detta eftersom det föreslagna regelverket innebär att 

olika subjektiva rekvisit samt olika beviskrav ska gälla för påförande av skattetillägg 

respektive straffansvar för brott mot SkBrL. Utifrån en konsekvensanalys har jag funnit att det 

sammantaget vore mest fördelaktigt att den framtida lagstiftningen innebar att samma 

subjektiva rekvisit samt samma beviskrav bör gälla för såväl påförande av skattetillägg som 

vid åläggande av straffansvar för brott mot SkBrL. Vidare har jag funnit att det av den 

föreslagna lagstiftningens ordalydelse inte framgår att dubbelbestraffningsförbudet endast 

gäller om båda straffen/prövningarna riktats mot samma rättssubjekt. I syfte att undanröja 

risken för att lagstiftningen leder till oförutsebarhet, vore det enligt min uppfattning av stor 

vikt att en framtida lagstiftning tydligt föreskriver att det ska vara fråga om samma rätts-

subjekt.  En ytterligare otydlighet som jag uppmärksammat är att det av den föreslagna 

lagtexten inte framgår att förbudet även gäller situationen när en fysisk person blivit 

betalningsskyldig för ett skattetillägg som primärt riktats mot en juridisk person. I min 

konsekvensanalys har jag, mot bakgrund av 2013 års rättspraxis, kommit fram till slutsatsen 

att det tydligt bör framgå av lagtexten att även nyss nämnda situation omfattas. Om en sådan 

ändring inte vidtas, menar jag, att lagförslaget inte uppfyller det grundläggande rättssäkerhets-

kravet om att lagstiftning ska var förutsebar för såväl enskilda som det allmänna. 

Jag har vidare belyst att lagförslaget innebär att åtalsunderlåtelse medför hinder för att 

därefter påföra skattetillägg trots att det förelegat materiella förutsättningar för sådant beslut. 

Jag har i min konskevsanlys redogjort för att en sådan ordning riskerar att leda till ett 

åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Jag har därför i ett de lege ferenda-resonemang 

anfört att det vore önskvärt om riksåklagaren i ett direktiv instruerade åklagarna, vid ett 

genomförande av lagförslaget, om att väcka åtal i sådana situationer för att undvika att 

gärningar som inneburit fara för att det allmänna undandras skatteintäkter inte blir prövade.  

Jag har härutöver analyserat risken att ett genomförande av lagförslaget innebär att 

skattebrottsmålen kompliceras och sväller. Jag har i min framställning redogjort för att såväl 

EBM som Domstolsverket har påtalat att det föreligger en sådan risk. Jag har bl.a. redogjort 

för att EBM anser att ett genomförande av lagförslaget på sikt skulle leda till en 

avkriminalisering av brotten i SkBrL. Jag har funnit att en sådan konsekvens stå i strid med de 

ändamål som lagstiftaren avsåg att åstadkomma med det ursprungliga införandet av skatte-

tilläggen. Ett alternativ till RIS-utredningen lagförslag vore att införa ett s.k. vägvalssystem. 

Vad som emellertid starkt talar emot en sådan ordning är att vissa gärningar skulle riskera att 
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inte bli sanktionerade. Som jag anmärkt i konsekvensanalysen anser jag att det vore till gagn 

för det fortsatta lagstiftningsarbetet om en djupare komparativ analys tillsattes jämfört med 

den RIS-utredningen presenterat.  

Sammantaget anser jag att RIS-utredningens lagförslag, i dess nuvarande utformning, inte bör 

genomföras. De främsta skälen emot ett genomförande består, enligt min uppfattning, dels i 

att lagförslaget inte tillräcklig grad behandlat frågor som söker svar, dels i att den föreslagna 

lagtexten inte är tillräckligt tydlig utan framstår som alltför svepande och generell. Om 

däremot de brister som jag redogjort för utreds och eventuellt åtgärdas, är lagförslaget 

betydligt mer rättssäkert jämfört med den nuvarande lagstiftningen. Avslutningsvis vill jag 

välkomna HD:s ändrade uppfattning och 2013 år rättspraxis gällande principen ”Ne bis in 

idem” med att citera Ekelöf: ”[i]nte ens en frikänd, som i själva verket är skyldig, skall 

behöva leva i ständig oro för att hans sak tas upp på nytt”.326  

                                                 
326 Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, Rättegång tredje häftet, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2006, s. 242.  
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