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Sammanfattning 
Från det att de första reglerna om anstånd med betalning av skatt infördes 
1953 och fram till i dag så har regelverket sakta men säkert förändrats. 
Varje förändring av anståndsreglerna har i princip inneburit gynnsammare 
regler för den skattskyldige. De regler som numera gäller beträffande 
anstånd finns  samlade i SBL 17 kap.  
 
Enligt SBL 17 kap 2 § p1 så kan anstånd beviljas i det fall att det kan antas 
att den skattskyldige kommer att bli befriad från att betala skatten helt eller i 
vart fall delvis. Detta avser sådana fall där den skattskyldige och SKV eller 
förvaltningsdomstolen i princip är överens i den sakfråga vilken ligger till 
grund för det skattebelopp vilket anståndet omfattar. 
 
I sådana fall där det föreligger tveksamhet angående huruvida den 
skattskyldige kommer att bli skyldig att erlägga skatten så kan enligt SBL 
17 kap 2 § p2 anstånd beviljas. Vid anståndsbedömningen skall 
sannolikheten bedömas för att den skattskyldige kan få rätt i sitt yrkande. 
Det finns i tveksamhetsfallen ett visst utrymme för att bevilja anstånd även 
om det skulle väga över något till den skattskyldiges nackdel. Anstånd kan 
dock ej beviljas om det är uppenbart att den skattskyldige icke kommer att 
ha framgång med sitt yrkande. En förutsättning för att anstånd skall kunna 
beviljas enligt tveksamhetsrekvisitet är att omprövning har begärts eller att 
ett överklagande har skett. 
 
Det finns vidare en möjlighet att erhålla anstånd enligt SBL 17 kap 2§ p3 
om en skattebetalning skulle medföra betydande skadeverkningar för den 
skattskyldige eller eljest framstå som oskälig. Exakt i vilka situationer som 
denna reglering skulle kunna vara tillämplig är dock oklart. Detta då det ej 
finns någon praxis som kan ge vägledning och förarbetena endast nämner en 
framtvingad fastighetsförsäljning som exempel på betydande skade-
verkningar. I förarbetena till SBL yttrar dessutom departementschefen att 
det faktum att en skattskyldig skulle tvingas att sälja fast egendom talar 
emot att bevilja anstånd!1  En förutsättning här liksom beträffande 
tveksamhetsfallen är att omprövning har begärts eller att ett överklagande 
har skett.  
 
Det finns ett antal i SBL 17 kap 3a-6 §§ särskilt angivna situationer när 
anstånd med betalning av skatt kan medges. Det är vid återföring av 
periodiseringsfonder, vid avyttring, med punktskatter, vid totaltjänstgöring 
samt vid handläggning av dubbelbeskattningsärende. 
 
Det finns dessutom en möjlighet att erhålla anstånd med skattebetalning 
enligt SBL 17 kap 7 § i det fall att synnerliga skäl föreligger. Denna 
paragraf är tänkt att fungera som en slags ”ventil” vilken skall kunna 
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tillämpas på sådana fall vilka ej faller in under någon av de andra reglerna 
för anstånd. SBL 17 kap 7 § är ganska närbesläktad med 2 § p3 dock med 
den skillnaden att 7 § kan tillämpas även om det ej föreligger vare sig en 
omprövnings-begäran eller ett överklagande. Det framgår ej av vare sig 
lagtext, förarbeten eller praxis vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl. 
Den enda säkra slutsats som kan dras är att avsikten är att tillämpningen 
skall vara ytterst restriktiv.  
 
Beträffande skattetillägg så finns här en ovillkorlig rätt att erhålla anstånd 
med själva skattetilläggsbeloppet. Detta framgår av SBL 17 kap 2a §. 
 
Rättsäkerheten är av största vikt vid all rättstillämpning, så även vid 
handläggningen av anståndsärenden. Den grundläggande principen inom 
skatterätten är legalitetsprincipen vilken är en förutsättning för att 
skatteuttag överhuvudtaget skall kunna ske. Denna princip finns beträffande 
skatter kodifierad i RF 8 kap 3 §.  
 
Förutsebarhetsprincipen vars innebörd är att reglerna skall vara utformade 
på ett sådant sätt att det är möjligt att förutse vilka konsekvenser ett visst 
handlande får riktar sig först och främst till lagstiftaren. Det är dennes sak 
att utforma sådana regler vilka ger en god förutsebarhet. I de fall när 
reglerna är oklara är det således ytterst lagstiftarens skyldighet att åtgärda 
bristerna. 
 
Andra principer vilka är av betydelse vid anståndshandläggningen är 
objektivitet, likabehandling samt officialprincipen. Innebörden av den 
senare är att SKV och förvaltningsdomstolarna har en skyldighet att se till 
att ärendet blir tillräckligt utrett. Kravet på objektivitet innebär att SKV och 
förvaltningsdomstolarna är skyldiga att behandla ärendena objektivt och att 
lika fall skall behandlas lika. Likabehandlings- och objektivitetsprincipen 
finns kodifierade i RF 1 kap 9 §. 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att en avvägning skall göras mellan den 
enskildes och det allmännas intressen samt mellan den skada och nytta som 
en viss åtgärd kan innebära. Denna princip finns kodifierad som en allmän 
princip i RF 2 kap 12 § 2st. Proportionalitetsprincipen har fått en större 
aktualitet under senare år efter Sveriges inträde i EU och inkorporeringen av 
EKMR i grundlagen samt efter det att RR har berört den i ett antal 
avgöranden. Särskilt vid tillämpningen av SBL 17 kap 2 § p3 och 7 § är 
denna princip tillämplig.  
 
Även om reglerna för anstånd med betalning av skatt successivt har 
förändrats i en för den skattskyldige gynnsam riktning så är reglerna trots 
allt fortfarande ganska restriktiva utom beträffande skattetillägg. Denna 
restriktivitet beror på att utgångspunkten är att beslutad skatt skall betalas 
oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller ej. Här borde enligt min 
mening hela synsättet ändras så att utgångspunkten i stället skulle vara att 
ett omtvistat belopp för vilket omprövning har begärts eller ett överklagande 
har skett automatiskt borde medföra anstånd. Endast i sådana fall där det är 

 2



uppenbart att det av den skattskyldige gjorda yrkandet icke kan bifallas 
borde anstånd vägras. 
 
Vidare borde det enligt min mening finnas en möjlighet att erhålla anstånd 
med betalning av skatt av sociala skäl. Den reglering som finns i SBL 17 
kap 7 § är så restriktiv att det förefaller som om avsikten är att den i princip 
aldrig skall tillämpas. 
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Förord  
Anståndsproblematiken var inget ämne som jag hade funderat över förrän 
termin 7 när jag gick en tiopoängskurs i förvaltningsprocessrätt. Jag skrev 
där en uppsats om inhibition och det var efter detta som jag började 
intressera mig för vilka anståndsmöjligheterna var beträffande skatter och 
avgifter. 
 
Jag vill tacka min handledare Christina Moëll för det tålamod och den 
entusiasm hon har visat under examensarbetets färdigställande. Vidare vill 
jag tacka min familj, min fru, min son och mina föräldrar för det stöd som 
jag har erhållit under de senaste årens studier vid juridicum. Vidare vill jag 
på detta sätt tacka Mats Höglund som trots att jag ej har haft personlig 
kontakt med honom har haft en stor betydelse för mitt examensarbete då 
hans avhandling om betalningsanstånd med skatt har utgjort en stor 
inspirationskälla. 
 
 
Vollsjö i januari 2006 
 
Bengt Jönsson 
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Förkortningar 
EGF Romfördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
 
EKMR Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
 
FL Förvaltningslagen (1986:223) 
 
FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
 
FT  Förvaltningsrättslig tidskrift 
 
JO Justitieombudsmannen 
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SN Skattenytt 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SST Svensk skattetidning 
 
TaxL Taxeringslagen (1990:324) 
 
UBL  Uppbördslagen (1953:272) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är en mycket stor mängd skatteärenden som årligen hanteras av 
skatteverkets personal. Då detta dessutom många gånger sker under  
tidspress föreligger det en viss risk att ett ärende kanske ej blir tillräckligt 
utrett vilket kan resultera i ett felaktigt beslut. För den skattskyldiges 
vidkommande finns det då möjlighet att begära omprövning av beslutet eller 
att överklaga ett beslut som vederbörande anser vara felaktigt. Skatteverkets 
beslut är dock omedelbart verkställbara vilket innebär att den skattskyldige 
skall erlägga det i beslutet fastställda beloppet även om storleken på detta 
belopp är tvistigt. 
 
Ett verkställande av ett beslut angående skatter och avgifter kan få mycket 
stora konsekvenser för den skattskyldige och därför finns det regler om 
anstånd med betalning beträffande sådana belopp för vilka omprövning har 
begärts eller där ett överklagande har skett. Det finns här inbyggt två mot 
varandra diametralt olika intressen. Dels den skattskyldiges krav på 
rättssäkerhet, dels statens intresse av att få in sina skatteintäkter. Det är 
således frågan om en avvägning mellan dessa båda parters intressen. 
 
Sett ur den skattskyldiges perspektiv så talar rättsäkerhetskravet för att 
reglerna för anstånd med betalning av skatter och avgifter bör vara generöst 
utformade. Detta för att ej skatter och avgifter skall drivas in före det att en 
omprövning skett eller att ett överklagande har avgjorts. Om den 
skattskyldige visar sig få rätt när ärendet slutligen avgörs är det ju en klen 
tröst om vederbörande under tiden som ärendehandläggningen pågått har 
blivit försatt i konkurs i samband med skatteindrivningen. 
 
Sett ur statens perspektiv innebär ett beviljat anstånd med erläggande av 
skatter och avgifter alltid en viss risk för en kreditförlust. Vidare är det av 
effektivitetsskäl icke tillfredställande om en skattskyldig begär omprövning 
eller överklagar ett beslut utan att ha några godtagbara sakskäl utan bara för 
att erhålla en skattekredit. Sett ur endast  denna aspekt så bör reglerna för 
anstånd med betalning av skatter och avgifter vara restriktivt utformade. 
 
Vilken parts intressen – den skattskyldiges eller statens- som bör väga 
tyngst vid skatteindrivningen är något som kan diskuteras. Under 1970-talet 
med de politiska vindar som då blåste var det nog statens intressen som 
ansågs väga tyngst medan det under de senaste två decennierna torde ha 
skett en viss  omsvängning till den skattskyldiges förmån. Jag kommer 
beträffande rättsäkerheten vid beviljande av anstånd med betalning av 
skatter och avgifter att helt utgå från den skattskyldiges perspektiv. 
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Någon komparativrättslig jämförelse gör jag ej men hänvisar för den som är 
intresserad av detta till Höglunds avhandling med titeln Anstånd med 
betalning av skatt. Han gör här en jämförelse mellan anståndsreglerna i 
Danmark, Norge, Tyskland och England. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för nu gällande 
rätt beträffande reglerna för anstånd med betalning av skatter och avgifter 
samt att granska rättssäkerheten för detta. Därigenom kommer förhopp-
ningsvis föjande frågeställningar att besvaras: 
• Vilka förutsättningar skall föreligga för att skattskyldig skall kunna 

erhålla anstånd med verkställighet av skatteverkets beslut angående 
skatter och avgifter? 

• Följdfrågan till ovanstående är huruvida detta kan ske på ett för den 
skattskyldige rättsäkert sätt? 

• Bör nuvarande lagreglering angående anstånd ändras på något sätt?  
• Hur bör i så fall en sådan ändrad lagstiftning vara utformad? 
 

1.3 Metod och material 

Den metod som jag har använt mig av är att med hjälp av lagtext, 
förarbeten, praxis samt doktrin fastställa vad som är nu gällande rätt 
beträffande anstånd med betalning av skatter och avgifter. Bland materialet 
vill jag särskilt framhålla Höglunds avhandling2 vilken utgjort en mycket 
stor inspirations-källa under mitt arbete med uppsatsen. 
 

1.4 Disposition 

Jag börjar med att ta upp själva taxeringen då det ju är den som ligger till 
grund för de beslut som skatteverket fattar. Därefter beskriver jag vad som 
gäller beträffande anstånd där jag börjar med historiken för att sedan 
redogöra för nu gällande rätt. Även inhibition och uppskov vilka är när-
besläktade med anståndsinstitutet beskrivs helt kort. Rättsäkerhetsfrågor i 
samband med beskattning och verkställighet av skattebeslut tas därefter upp 
i ett kapitel i vilket även europarätten med avseende på EG-rätten och 
Europakonventionen3 behandlas.  
 

                                                 
2 Höglund, 2004, Anstånd med betalning av skatt, Stockholm 2004. 
3 EKMR art 6. 
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1.5 Forskningsläget beträffande 
anståndsfrågor 

Enligt Höglund så finns det oerhört litet skrivet inom doktrinen angående 
anstånd med betalning av skatter och avgifter. En förklaring till detta kan 
vara att det tidigare ej fanns möjlighet att överklaga skattemyndighetens 
anståndsbeslut vilket medfört att antalet rättsfall från RR är få. Det var först 
1991 som det blev möjligt att överklaga ett anståndsbeslut från 
skattemyndigheten till LR. Från och med den 1 oktober 1994 infördes även 
besvärsrätt till KammR i det fall att prövningstillstånd meddelats.4  
 
En ytterligare förklaring till det svaga intresset inom doktrinen för 
anståndsfrågor kan enligt Höglund vara att det för stora företag finns bättre 
möjligheter att klara den påfrestning i likviditetshänseende som en 
skatteprocess kan innebära samt att större företag har lättare att erhålla 
anstånd med skattebetalning på grund av deras större betalningsförmåga 
jämfört med mindre företag.5

 
Anståndsfrågorna har dock på senare år i viss mån debatterats då det har 
framförts kritik mot anståndsreglerna vilka har ansetts vara alltför orättvisa 
och restriktiva.6

 
 

                                                 
4 Höglund, 2004, s38-39. 
5 Höglund, 2004, s39. 
6 Kritik har bland annat framförts av: Bojs i SST 1997 s715-720, Anttila i SN 1999 s122-
124 och i SN 2003 s162-165 samt av Schömer i SN 2000 s418-430 och i SN 2003 s414-
418. 
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2 Taxeringen 
 

2.1  Den årliga taxeringen 

Det finns i FL reglerat hur handläggningen av ärenden skall ske hos 
förvaltningsmyndigheterna samt hur domstolarna skall handlägga 
förvaltningsärenden. Det framgår av FL 3 § att i det fall att någon annan lag 
eller förordning omfattas av bestämmelser som avviker från FL så gäller den 
bestämmelsen. Innebörden av detta är alltså att FL är subsidiär i förhållande 
till TaxL (enligt lex specialis).7   
 
Enligt TaxL 4 kap 2 § så fattas grundläggande beslut om årlig taxering på 
grundval av de uppgifter som har lämnats i självdeklaration och 
kontrolluppgifter. Beträffande sådana frågor som är tvistiga som exempelvis 
skälighetsfrågor så avgörs tvisten i skattenämnd enligt TaxL 2 kap 4§. 
Underrättelse om taxeringsbeslut skall ske till den skattskyldige utan 
dröjsmål om detta icke är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till den 
skattskyldiges nackdel så skall dessutom underrättelse lämnas om hur 
omprövning kan begäras eller överklagande av beslutet kan ske.  
 

2.2  Skönstaxering 

I det fall deklaration ej har inlämnats av den skattskyldige eller det eljest 
saknas underlag för taxeringen så måste skönstaxering ske enligt TaxL 4 
kap 3 §. Skönstaxering är ett alternativ i sådana fall då den skattskyldige har 
underlåtit att deklarera.8 Syftet med en skönstaxering är att få fastställt ett 
underlag för skatter och avgifter.9 En skönstaxering skall medföra att en 
materiellt riktig taxering sker och får alltså icke utgöra en bestraffning av 
den skattskyldige.10

 
I praxis är kraven höga enligt Leidhammar på att kunna visa ett 
orsakssamband mellan deklarationsbrister och en inkomst vilken ej har 
kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt för att skönstaxering skall kunna ske. 
Detta kan vara mycket svårt då det ofta föreligger en stor osäkerhet om 
vilket orsakssambandet är mellan brister i deklarationen och inkomst-
beräkningens tillförlitlighet.11 Bevisbördan för att deklarationen eller dess 
underlag är förenade med brister ligger hos det allmänna.12

                                                 
7 Peczenik 1995 s281f. 
8 Prop. 1955:160 s2. 
9 Prop. 1955:160 s102. 
10 Lodin mfl 2005 s635. 
11 Leidhammar 1995 s192-195.  
12 se följande rättsfall: RÅ 1971 Fi 5, RÅ 1983 Aa 229, RÅ 1985 Aa 73 samt RÅ 1995 ref 
31. 
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2.3  Omprövning av taxeringsbeslut och 
eftertaxering 

En omprövning av ett taxeringsbeslut kan ske antingen på den 
skattskyldiges begäran eller genom SKV:s initiativ. Den skattskyldige kan 
begära omprövning via ansökan till SKV inom fem år efter taxeringsårets 
utgång. Om omprövningen sker på initiativ av SKV så får beslut meddelas 
inom fem år från taxeringsårets utgång under förutsättning att beslutet är till 
den skattskyldiges fördel. I det fall att beslutet är till nackdel för den 
skattskyldige så är huvudregeln att tiden för omrövning begränsas till ett år 
efter taxeringsårets utgång. Varje fråga som är av betydelse för 
beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna kan 
bli föremål för omprövning. Det framgår av RÅ 1996 ref 10213 att SKV 
fram till och med utgången av året efter taxeringsåret har möjlighet att 
företa omprövning vilken är till den skattskyldiges nackdel utan att det har 
tillkommit nya omständigheter. Reglerna om omprövning framgår av TaxL 
4 kap 7-22 §§.14

 
Även eftertaxering räknas till omprövningsbesluten. Innebörden av 
eftertaxering är att SKV under vissa förutsättningar får fatta beslut om 
omprövning till den skattskyldiges nackdel även efter utgången av den 
ettåriga fristen för omprövningar. Det kan bli aktuellt med eftertaxering i tre 
olika situationer. Det kan ske om den skattskyldige har förorsakat ett 
oriktigt taxeringsbeslut genom att lämna oriktiga uppgifter, om taxeringen 
har blivit oriktig genom felaktig kontrolluppgift eller på grund av uppenbara 
förbiseenden. Slutligen räknas till eftertaxering beslut om följdändringar i 
taxeringsbeslut vilka är till den skattskyldiges nackdel efter den ettåriga 
omprövningsperioden.15

 

2.4  Överklagande av taxeringsbeslut 

Ett grundläggande beslut kan förutom genom det i föregående avsnitt 
beskrivna omprövningsförfarandet även ändras genom ett överklagande till 
LR. Den skattskyldige kan också överklaga ett beslut om att avvisa en 
begäran om omprövning. De regler som gäller för överklagande framgår av 
TaxL 6 kap. Då detta ej är uttömmande så måste komplettering ske med de 
allmänna bestämmelserna i FPL. Tidsfristen är liksom vid en begäran om 
omprövning fem år och den skattskyldige kan även överklaga ett beslut 
vilket ej har gått vederbörande emot enligt TaxL 6 kap 3 §. Vid ett 
överklagande så skall beslutet först omprövas av SKV enligt TaxL 6 kap 6 § 
innan det prövas av LR.16

                                                 
13 Rättsfallet kommenterat av Leidhammar i SN 1997 s356ff. 
14 Lodin mfl 2005 s636f. 
15 Lodin mfl 2005 s636ff. 
16 Lodin mfl 2005 s641. 

 10



 
LR:s dom kan överklagas till KammR av den skattskyldige vilken vidare om 
prövningstillstånd erhålles kan överklaga KammR:s dom till RR. 
Beträffande dessa överklaganden så krävs här att domen har gått den 
skattskyldige emot enligt FPL 33 §.17 SKV kan ej överklaga sina egna 
beslut men det allmänna ombudet hos SKV kan överklaga verkets beslut. 
Denna överklaganderätt är främst avsedd beträffande sådana mål som kan 
vara av prejudikatintresse. Om överklagandet har skett på det allmänna 
ombudets initiativ så företräder denne det allmänna i såväl LR som i högre 
instanser. Annars så företräds det allmänna av SKV.18 Reglerna om allmänt 
ombud hos SKV framgår av särskild lag om detta.19

 

2.5  Skattetillägg 

Det finns inom skatteområdet två parallella sanktionssystem. Det ena är av 
straffrättslig art medan det andra är administrativt. Vid överträdelser vilka 
kan definieras såsom allvarligare så beivras dessa genom skattebrottslagen20 
medan SKV kan påföra skattetillägg och förseningsavgifter i andra fall. 
Syftet med att ha ett administrativt sanktionssystem är enligt förarbetena att 
dessa sanktioner skall drabba sådana skattskyldiga vilka har begått 
förseelser av mindre art.21 Tanken är dessutom att åklagarmyndigheterna 
och domstolarna skall avlastas genom det administrativa 
sanktionssystemet.22

 

2.5.1  Förutsättningar för skattetillägg 

Skattetillägg kan utgå enligt TaxL 5 kap 1-2 §§ vid oriktig uppgift, vid 
skönsmässig avvikelse från deklaration samt om skönstaxering har skett på 
grund av utebliven deklaration. Avgiften är som huvudregel 40% av 
skattebeloppet vid oriktig uppgift enligt TaxL 5 kap 4 §. En uppgift anses ej 
vara oriktig om den tillsammans med övriga uppgifter är tillräcklig för att 
kunna fatta ett riktigt taxeringsbeslut eller om uppgiften är så orimlig att det 
är uppenbart att den icke kan ligga till grund för ett beslut.23

 
Skattetillägg utgår om vissa objektiva rekvisit är uppfyllda. Det krävs 
således vare sig uppsåt eller oaktsamhet från den skattskyldiges sida för att 
vederbörande skall kunna påföras skattetillägg. I den utredning24 som 
föregick nuvarande reglering beträffande skattetillägg så föreslogs det att 
uttag av skattetillägg endast skulle ske om den oriktiga uppgiften lämnats 

                                                 
17 Lodin mfl 2005 s641f. 
18 Prop 2002/03:99 s287f. 
19 Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket. 
20 Skattebrottslag (1971:69). 
21 Prop. 1971:10 och SOU 1969:42. 
22 Prop. 1971:10 s199-201. 
23 Lodin mfl s651f. 
24 SOU 2001:25. 
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med uppsåt eller av oaktsamhet. Regeringen ansåg dock att de regler som 
finns om befrielse från skattetillägg innebär att hänsyn tas till den 
skattskyldiges subjektiva situation.25

 
I praxis har det visat sig att skattetillägg även kan utgå vid skattebrott vilket 
framgår av NJA 2000 s 622 och RÅ 2002 ref 79. Här skall dock 
understrykas att efter de ändringar beträffande reglerna för skattetillägg som 
gjordes inför taxeringsåret 2004 så framgår det numera av TaxL 5 kap 14 § 
3 st p3 att skattetillägget kan efterges helt eller delvis om den skattskyldige 
fällts som ansvarig enligt skattebrottslagen.26

 

2.5.2 Befrielse från skattetillägg helt eller delvis 

I övrigt så kan befrielse från skattetillägg ske helt eller delvis enligt TaxL 5 
kap 14 § om underlåtenheten från den skattskyldiges sida kan anses vara 
ursäktlig eller det kan anses vara oskäligt att ta ut en avgift. Vid 
bedömningen av ursäktligheten skall sådana faktorer vägas in som den 
skattskyldiges ålder, hälsa och liknande förhållanden vilka kan ha haft 
betydelse för om den skattskyldige har felbedömt en regel eller eljest lämnat 
felaktiga uppgifter. Vid bedömningen av om ett uttag av skattetillägg är 
oskäligt så skall särskilt beaktas huruvida avgiften kan anses stå i proportion 
till felaktigheten eller om det har förflutit en oskäligt lång tid.27

 
Det finns vidare enligt TaxL 5 kap 8 § fem situationer där skattetillägg icke 
skall utgå. Det är vid uppenbar felräkning eller misskrivning, om uppgiften 
kan rättas med hjälp av kontrolluppgift, om avvikelsen beror på ett yrkande, 
vid frivillig rättelse av uppgiften samt slutligen om uppgiften är obetydlig.28

 

                                                 
25 Prop. 2002/03:106 s136-139. 
26 Prop. 2002/03:106 s150.  
27 Prop. 2002/03:106 s140-149. 
28 Lodin mfl s653f. 
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3 Anstånd 

3.1  Historik 

Möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt var tidigare ytterst 
inskränkta. En utredning vilken tillsattes år 1949 föreslog därför att 
uppskovsmöjligheterna skulle utvidgas till att omfatta sådana situationer där 
den skattskyldige hade överklagat skattemyndighetens beslut och 
taxeringsintendenten i ett av denne avgivet yttrande tillstyrkte bifall till 
överklagandet helt eller i vart fall delvis.29

 
1953 infördes ändrade regler för skatteuppbörden varvid den skattskyldige 
gavs möjlighet att få anstånd med skattebetalning i samband med att 
överklagande hade skett av taxeringen. En förutsättning var dock att 
besvären hade tillstyrkts av taxeringsintendenten, om denne endast 
tillstyrkte en del av besvären så skulle anståndet endast avse den del av 
skatten som den tillstyrkta delen motsvarade. Det betonades av 
departementschefen att det uttalande som taxeringsintendenten gjorde i 
anståndsfrågan ej på något sätt skulle vara bindande beträffande dennes 
slutliga bedömning av besvären.30

 

3.1.1  Kritik mot de restriktiva anståndsreglerna 

Det framstod ganska snart klart för alltfler att reglerna om anstånd var 
otillräckliga. Den skattskyldige var helt beroende av att 
taxeringsintendenten gav ett positivt besked vilket ur rättsäkerhetssynpunkt 
knappast var någon lyckad lösning.31 Reglerna om anstånd med betalning 
av skatt utsattes för ständigt återkommande kritik i ett antal motioner i 
riksdagen utan att det vidtogs några förändringar.32

 
Även JO var starkt kritisk till de restriktiva reglerna för anstånd efter att ha 
granskat några skattemål där taxeringen hade höjts från omkring 18.000 
kronor till strax över 400.000 kronor. Någon möjlighet till anstånd med 
skattebetalningen hade ej getts här och så småningom hade den 
skattskyldige vunnit målen. JO sade i sin ämbetsberättelse att det framstod 
som en uppenbar brist i uppbördssystemet att möjligheterna till anstånd var 
så starkt begränsade för den skattskyldige. Det var enligt JO obilligt att 
driva in skatten före det att beslut vunnit laga kraft i sådana fall där besvär 

                                                 
29 SOU 1952:1 s36 och 265ff. 
30 Prop. 1953:100 s289. 
31 Höglund 2004 s68f. 
32 Motion 1953 I:170, BevU 1953:33 s54f, motion 1958 I:114 och II:132 och BevU 
1958:20 s3f. 

 13



anförts av den skattskyldige och det rådde tveksamhet om beslutets riktighet 
eller beloppets storlek.33

 
Kritiken mot de begränsade anståndsmöjligheterna fortsatte och en 
utredning34 som hade direktiv att se över anståndsbestämmelserna tillsattes. 
Det fanns enligt utredningen vissa brister i anståndssystemet och den 
föreslog att ett obillighetsstadgande skulle införas så att den skattskyldige ej 
skulle utsättas för ekonomiska skadeverkningar i onödan. Det avgörande för 
huruvida anstånd skulle beviljas föreslogs vara den skattskyldiges 
möjligheter att betala skatten då det enligt utredningen ej fanns ”anledning 
att bevilja anstånd åt skattskyldig, som utan svårigheter förmår att inbetala 
den i enlighet med den överklagade taxeringen påförda skatten”.35

 

3.1.2  1967 års anståndsreform 

I 1967 års reform så infördes ett obillighetsrekvisit där enligt UBL 49 § 4 
mom.  anstånd skulle beviljas i sådana fall där det ”skulle medföra 
betydande skadeverkningar eller eljest framstå som obilligt” om anstånd ej 
beviljades. Obillighetsfallen krävde beslut av länsstyrelse. Vidare infördes 
regler om krav på säkerhet för anståndsbeloppet i sådana fall som grundade 
sig på obillighet. I övriga fall krävdes för att anstånd skulle kunna beviljas 
att taxeringsintendenten hade anfört besvär till den skattskyldiges förmån 
eller tillstyrkt den skattskyldiges besvär eller dennes anståndsansökan. I 
dessa senare fall vilka ej grundade sig på obillighet så var det den lokala 
skattemyndigheten som beslutade om anstånd.36

 
Under 1980-talet kom förslag om betydande förändringar av reglerna för 
anstånd med betalning av skatt. Det föreslogs att anstånd skulle kunna 
medges i svårbedömda ärenden.37 Det föreslogs vidare att kravet på 
säkerhet skulle ersättas med att skattemyndigheten skulle ha möjlighet att 
ställa villkor om säkerhet vid anstånd samt att anståndsbeslut skulle kunna 
överklagas till LR.38

 

3.1.3 1990 års taxeringsreform 

I samband med 1990 års taxeringsreform så infördes betydande förändringar 
av anståndsinstitutet. Det krävdes ej längre att taxeringsintendenten 
tillstyrkte den skattskyldiges besvär för att anstånd skulle kunna beviljas 
utan det räckte med att det kunde antas att den skattskyldige skulle få 
nedsättning eller befrielse från det påförda beloppet. Ett nytt 
ovisshetsrekvisit infördes vilket innebar att om sannolikheten för bifall var 

                                                 
33 JO:s ämbetsberättelse 1959 s350. 
34 SOU 1965:23. 
35 SOU 1965:23 s76-80. 
36 Prop. 1967:130 s117f. 
37 SOU 1985:42 s153. 
38 SOU 1988:22 s244-247. 
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ungefär lika stor som för avslag så kunde anstånd beviljas. Innebörden av 
detta var att en generell regel om anstånd med betalning av skatt, 
kvarskatteavgift eller ränta infördes beträffande sådana fall där ovisshet 
rådde om lagens rätta innehåll eller om utgången var oviss på grund av 
bedömnings- eller bevisfrågor. Anståndsreglerna var placerade i UBL 49 § 
1 mom.39

 
Huvudregeln var dock fortfarande att påförda skatter skulle betalas även om 
beslutet ej hade vunnit laga kraft. Detta för att den skattskyldige icke skulle 
kunna skjuta upp betalningen bara genom att begära omprövning eller 
överklaga.40 Det obligatoriska kravet på säkerhet vid obillighetsfallen 
slopades. I stället infördes en allmän regel om att säkerhet skulle begäras i 
det fall att det kunde antas att beloppet ej skulle betalas in i rätt tid. Det var 
enligt departementschefen myndigheternas sak att föra fram omständigheter 
vilka talade emot att bevilja anstånd utan säkerhet.41

 
En ytterligare nyhet som infördes i samband med 1990 års taxeringsreform 
var att det infördes en rätt att överklaga anståndsbeslut till LR. Att det ej 
gick att överklaga LR:s beslut till KammR motiverade departementschefen 
med att det krävdes snabba besked i anståndsärenden och därför måste 
överklaganderätten begränsas till en instans.42  
 

3.1.4  Rättsäkerhetskommitténs förslag till förändringar av 
anståndsreglerna 

1992 tillsattes en utredning43 vilken kom med mycket radikala förslag inom 
anståndsområdet emedan man föreslog att huvudregeln skulle vara att 
bevilja anstånd med omtvistad skatt i samband med omprövning eller 
överklagande. Endast i sådana fall där det var uppenbart att yrkandet icke 
skulle kunna bifallas skulle anstånd vägras. Vidare ansågs det vara av vikt 
att även LR:s beslut i anståndsfrågor skulle vara överklagbara.44

 
Från och med den 1 juli 1994 blev det möjligt att överklaga LR:s beslut 
beträffande anstånd till KammR. För att få överklaga till KammR krävdes 
det dock prövningstillstånd. Orsaken till detta var enligt departementschefen 
att anståndsfrågor i sig som regel saknade prejudikatvärde utan det var den 
bakomliggande beskattningsfrågan som var intressant.45

 

                                                 
39 Prop. 1989/90:74 s340f. 
40 Prop. 1989/90:74 s339. 
41 Prop. 1989/90:74 s343. 
42 Prop. 1989/90:74 s345. 
43 SOU 1993:62. 
44 SOU 1993:62 s87-98. 
45 Prop. 1993/94:151 s127f. 
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3.1.5  Anståndsbestämmelserna flyttas till 
skattebetalningslagen 

När den nya skattebetalningslagen trädde i kraft 1997 så flyttades 
anståndsbestämmelserna över till SBL 17 kap. Ovisshetsrekvisitet ersattes 
med ett tveksamhetsrekvisit. Denna ändring uppgavs dock bara vara av 
redaktionell art.46 Beträffande anstånd på grund av sociala eller liknande 
skäl så blev reglerna här mer restriktiva då lagtexten ändrades från särskilda 
till synnerliga skäl.47

 

3.2  Anstånd enligt gällande rätt 

Reglerna om anstånd med betalning av skatter och avgifter finns numera i 
SBL. När denna lag trädde i kraft 1997 så ersatte den en rad olika lagar 
angående uppbörd av olika skatter och avgifter.48  
 

3.2.1  Anståndsreglerna enligt SBL 17 kap 

Anstånd får enligt SBL 17 kap 2 § beviljas av SKV: 
1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att få befrielse helt eller 

delvis från skatten, 
2. om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagar ett 

beskattningsbeslut och det är tveksamt om den skattskyldige kommer att 
bli skyldig att betala skatten, eller 

3. om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller 
ett sådant beslut överklagats och det skulle medföra betydande 
skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt 
att betala skatten. 

Enligt andra stycket samma paragraf så får SKV dessutom om det allmänna 
ombudet har ansökt om förhandsbesked49 bevilja anstånd med den del av 
skatten som är beroende av förhandsbeskedets utgång. 
Anståndstiden får enligt tredje stycket som längst vara tre månader efter det 
att beslut har fattats i omprövnings- eller överklagandeärendet eller med 
anledning av begäran om befrielse eller ansökan om förhandsbesked. 
 
Enligt SBL 17 kap 2a § vilken trädde i kraft den 1 januari 2004 så har den 
skattskyldige även om förutsättningarna i SBL 17 kap 2 § ej är uppfyllda 
rätt till anstånd med betalning av skattetillägg då omprövning har begärts 
eller ett överklagande har skett till LR. Anståndstiden får som längst vara tre 
månader efter det att SKV meddelade beslut i omprövningsärendet eller vid 
ett överklagande tre månader efter det att LR har meddelat beslut.50

 
                                                 
46 Prop. 1996/97:100 del 1 s419 och 611. 
47 Prop. 1996/97:100 del 1 s420f. 
48 Höglund 2004 s85. 
49 Enligt Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
50 Prop. 2002/03:106 s183. 
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Det finns även i SBL 17 kap regler beträffande anstånd i vissa specifika 
situationer. Enligt 3a § så får anstånd beviljas vid återföring av 
periodiseringsfonder under vissa villkor. Anstånd kan beviljas vid 
avyttring51 och med punktskatter enligt 4 § och 4a §. Vidare kan anstånd 
beviljas vid totaltjänstgöring enligt 5 §. Vid handläggning av dubbel-
beskattningsärende så kan anstånd beviljas enligt 6 §.  
 
Slutligen så kan anstånd beviljas enligt SBL 17 kap 7§ om det finns 
synnerliga skäl i sådana situationer vilka ej täcks in av övriga regler om 
anstånd. Denna paragraf torde finnas som en slags ”ventil”. 
 
Det framgår av SBL 17 kap 3 § att anstånd i sådana fall som avses i 2 § p 2 
och 3 icke får beviljas utan att säkerhet ställs om det kan antas att skatten ej 
kommer att betalas i rätt tid. Den skattskyldige måste då ställa säkerhet 
genom en garantiförbindelse eller någon annan form av borgen. 
 

3.2.2 Anstånd enligt SBL 17 kap 2 § p1 

Anstånd i dessa fall torde bygga på att SKV eller förvaltningsdomstolen och 
den skattskyldige i princip har samma uppfattning i sakfrågan beträffande 
det belopp vilket anståndet omfattar. Denna regel tar först och främst sikte 
på ändringar vilka gjorts av SKV på grund av omprövningsbeslut eller 
rättelse av debiteringsbeslut.52 Här kan vid fall som är uppenbara beslut 
fattas inom några få dagar.53

 
Enligt RSV:s rekommendation så kan beslut om anstånd, i sådana fall där 
behov om detta föreligger, fattas utan ansökan från den skattskyldige. Som 
exempel anges debiteringsfel där det ej är möjligt att göra omedelbar 
rättelse och begäran om indrivning är nära förestående. I det fall att skatten 
omedelbart kan sättas ned med ett belopp vilket motsvarar den 
skattskyldiges önskemål behöver något beslut om anstånd ej fattas utan en 
sådan ansökan avskrives lämpligen genom ett tillägg till omprövnings-
ansökan.54

 

3.2.3 Anstånd enligt tveksamhetsrekvisitet 

Anstånd kan enligt SBL 17 kap 2 § p2 beviljas när det är tveksamt huruvida 
den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten. Rekvisitet var 
tidigare ovisst i stället för tveksamt. Ändringen innebar dock enligt 
departementschefen ingen ändring i den då gällande rätten.55  
 

                                                 
51 Enligt prop. 1996/97:100 del 1 s612 så avses här fastigheter, bostadsrätter, 
näringsverksamhet, aktier och andelar i handelsbolag. 
52 Höglund 2004 s87. 
53 RSV 1998:13. 
54 RSV 1998:13. 
55 Prop. 1996/97:100 del 1 s419. 
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SKV har i tveksamhetsfallen möjlighet att bevilja anstånd då man anser sig 
ha rätt i fallet men är medveten om att det kan finnas andra uppfattningar. 
Det finns ett visst utrymme för anstånd i sådana tveksamhetsfall där 
sannolikheten för avslag väger över något. Anstånd bör dock ej beviljas om 
det kan förmodas att den skattskyldige kommer att få avslag på sitt 
yrkande.56

 
I förarbetena betonade departementschefen att villkoren för huruvida 
anstånd skulle beviljas borde ske via en fri bedömning av frågan i sin helhet. 
Om det då rent objektivt rådde en påtaglig osäkerhet beträffande 
tvistefrågans utfall så borde detta kunna ligga till grund för anstånd. Vidare 
framhölls att anstånd ej borde beviljas enbart på den grunden att ett ärende 
innehöll mer eller mindre komplicerade frågor eller att utredningsmaterialet 
var omfattande.57

 
Enligt förarbetena till SBL beror frågan om huruvida målets utgång skall 
anses vara tveksam eller ej på graden av visshet i olika typer av ärenden. 
Anståndsmyndigheten måste ställa sig frågan om det kan antas att det 
allmänna kommer att uppfylla beviskravet för att kunna få bifall för sin 
talan i taxeringsfrågan.58

 
Enligt RSV bör prövningen av om tveksamhet föreligger beträffande 
huruvida den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten avgöras 
i varje fråga för sig. Om den skattskyldige icke har kommit in med begärd 
komplettering så utgör detta ej något hinder mot att fatta beslut i 
anståndsfrågan. Vidare betonar RSV att det ej finns något som hindrar att 
skattemyndigheten beviljar anstånd enligt tveksamhetsgrunden samtidigt 
som myndighetens ståndpunkt i taxeringsfrågan vidhålles.59

 
I praxis kan RÅ 1998 not 206 nämnas. Det var här fråga om en skattskyldig 
vilken hade eftertaxerats beträffande förmån av fria hemresor och fri bil. 
Skattemyndigheten och LR beviljade ej anstånd och KammR meddelade 
icke prövningstillstånd. Den skattskyldige yrkade hos RR att prövnings-
tillstånd skulle meddelas med hänvisning till att utgången var att betrakta 
såsom oviss. RSV stödde denna uppfattning och ansåg att KammR borde ha 
meddelat prövningstillstånd eftersom reglerna beträffande avdrag för 
hemresor icke var helt lättolkade. RR upphävde det överklagade beslutet 
och meddelade prövningstillstånd. När anståndsfrågan senare avgjordes i 
KammR så medgavs anstånd med motiveringen att utgången var oviss.60

 

                                                 
56 Prop. 1989/90:74 s340. 
57 Prop. 1989/90:74 s341. 
58 Prop. 1996/97:100 del 1 s418f. 
59 RSV 1998:13. 
60 Kammarrättens i Stockholm dom den 5 november 1998 (mål nr 7788-1998). 
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3.2.4 Anstånd då det anses oskäligt att betala skatt 

Enligt SBL 17 kap 2 § p3 kan anstånd beviljas om det skulle medföra 
betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller eljest framstå som 
oskäligt att betala skatten. I den tidigare lagstiftningen användes ordet 
obilligt i stället för oskäligt.61 I förarbetena framhölls det som angeläget att 
så långt det var möjligt förhindra att den skattskyldige skulle utsättas för 
svåra ekonomiska skadeverkningar genom att vederbörande skulle tvingas 
att betala in en skatt vilken senare eventuellt skulle komma att undanröjas. 
Som exempel på vad som skulle kunna vara betydande skadeverkningar 
angavs att en skattetvist skulle bli orsak till en fastighetsförsäljning. 
Departementschefen underströk att han ansåg det vara obilligt att utkräva 
skatt i ett prejudikatmål innan det fanns ett slutligt beslut.62  
 
I rättsfallet RÅ 1993 ref 89 vilket handlade om anstånd med punktskatter 
var obillighet en av de anledningar som RR angav som skäl att medge den 
skattskyldige anstånd. Här angavs även ovisshet som en grund för att bevilja 
anstånd och det framgår ej klart av domen vilken av grunderna det var som 
avgjorde målet. 
 

3.2.5 Anstånd vid synnerliga skäl 

Anstånd kan medges vid synnerliga skäl enligt SBL 17 kap 7 §. I 
förarbetena till SBL yttrar departementschefen följande:  
”Avgörande för att ge anstånd bör vara att en viss tids betalningsanstånd är 
till fördel för både den enskilde och det allmänna. Det bör därför klart 
framgå bl.a. att betalningsanståndet inte leder till kreditförluster för det 
allmänna. Huvudsyftet kan sägas vara att ge den skattskyldige ett skäligt 
rådrum att skaffa fram medel till betalningen, t.ex. genom att kräva kunder 
på betalning eller att realisera tillgångar. Samtidigt bör sägas att i det 
enskilda fallet det förhållande att den skattskyldige behöver sälja egendom 
för att betala en skatteskuld kan tala mot att anse prognosen för betalning 
vara god. Att den skattskyldige har skulder för indrivning hos 
kronofogdemyndigheten talar givetvis mot att ge anstånd och det får i 
princip anses uteslutet med anstånd om andra fordringar ligger för 
indrivning. Även det förhållande att den skattskyldige varit aktuell hos 
kronofogdemyndigheten under senare år talar mot att betalningsproblemen 
är tillfälliga och därmed mot att ge anstånd.”63

 
Vad det gäller synnerliga skäl så anges i förarbetena fall där den 
skattskyldige behöver få rådrum för att kunna skaffa fram medel till 
betalningen. Syftet är att tvångsförsäljningar till underpris skall undvikas.64

 

                                                 
61 se avsnitt 3.1.2. 
62 Prop. 1967:130 s119. 
63 Prop. 1996/97:100 del 1 s422. 
64 Prop. 1996/97:100 del 1 s422. 
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Det finns ej angivet i lagtext eller praxis vad som avses med synnerliga skäl. 
RSV har därför föreslagit en tydligare utformning av lagtexten.65 Höglund 
framhåller i sin avhandling att det är angeläget att det i lagtext eller 
rättspraxis anges vad som avses med synnerliga skäl.66 Även Schömer anser 
att det finns ett behov av att få fastställt genom rättspraxis eller en 
lagändring vad som är innebörden av uttrycket synnerliga skäl.67

 

3.2.6 Anståndstidens längd 

Bestämmelsen om anståndstidens längd finns i SBL 17 kap 2 § 3st. Det 
framgår här att anstånd får lämnas som längst tre månader efter det att beslut 
fattats i det ärende där omprövning begärts eller överklagande har skett. När 
det gäller fall enligt SBL 17 kap 7 § finns det däremot ej angivet någon 
längsta anståndstid utan det får här avgöras i det enskilda fallet. 
 
Beslut om anstånd får omprövas enligt SBL 17 kap 11 § om en väsentlig 
förändring har skett av den skattskyldiges ekonomiska förhållanden. Ett 
tidigare beviljat anstånd kan alltså sättas ur spel.68 Detta gäller dock ej 
anstånd med skattetillägg vilket den skattskyldige alltid har rätt till i tre 
månader efter det att omprövningsbeslut fattats av SKV eller tre månader 
efter det att LR har beslutat i överklagandeärendet. 
 

3.2.7 Säkerhet vid anstånd 

Krav på säkerhet vid anstånd finns reglerat i SBL 17 kap 3 §. Huvudregeln 
är att säkerhet ej skall behöva ställas. Det är icke den skattskyldiges sak att 
visa att vederbörande kan betala skatten utan det åligger SKV att föra fram 
omständigheter vilka talar emot att bevilja anstånd utan säkerhet. Kravet på 
säkerhet kan skapa stora problem för skattskyldiga med dålig ekonomi.69

 
Krav på säkerhet vid anstånd gäller vid tveksamhets- och oskälighetsfallen, 
det vill säga anstånd enligt SBL 17 kap 2 § p2-3. Detta innebär att målets 
utgång skall vara tveksamt eller så skall ett uteblivet anstånd medföra 
betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller eljest framstå som 
oskäligt för att det skall vara aktuellt att kräva säkerhet.70

 
Vid SKV:s bedömning av om säkerhet skall krävas för att bevilja anstånd så 
bör anståndsbeloppets storlek och den tid vilken anståndet förväntas löpa 
beaktas. Om beloppet är ringa eller om beslut kan väntas inom kort skall 
SKV kunna underlåta att ställa krav på säkerhet.71 Förutsättningen härför är 

                                                 
65 RSV Rapport 1997:2 s28. 
66 Höglund 2004 s108. 
67 Schömer SN 2000 s427. 
68 Höglund 2004 s110. 
69 Prop. 1989/90:74 s343. 
70 Leidhammar SN 2003 s431. 
71 Prop. 1989/90:74 s343. 
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dock att statens möjligheter att erhålla betalning för sin fordran icke 
försämras.72  
 
1994 infördes en regel om att kostnader för ställd säkerhet skall ersättas av 
staten i det fall att yrkandet i ett omprövningsärende eller mål bifalles. 
Ersättningen kan jämkas om yrkandet endast bifalles delvis. För att få sina 
kostnader täckta måste den skattskyldige själv yrka om detta samt styrka 
sina kostnader.73

3.2.7.1 Praxis beträffande säkerhet vid anstånd 
Frågan om krav på säkerhet är prövad i ett antal rättsfall. I RÅ 1993 ref 89 
fann RR att det fanns anledning till att underlåta att ställa krav på säkerhet 
då skattefrågan skulle komma att avgöras inom kort. 
 
I RÅ 1998 not 216 hade ett bolag ansökt om anstånd med betalning av skatt. 
Skattemyndigheten medgav anstånd endast under förutsättning att säkerhet 
lämnades i form av bankgaranti. Detta beslut överklagades av bolaget vilket 
yrkade att anstånd skulle få lämnas utan säkerhet. LR avslog överklagandet 
och KammR beviljade ej prövningstillstånd. Det överklagade beslutet 
upphävdes av RR vilken meddelade prövningstillstånd för prövning i 
KammR. Det var enligt RR angeläget att lokutionen särskilda skäl blev 
klarlagd i praxis.  
 
När fallet sedan prövades i KammR så hävdade bolaget att man skulle vara 
tvunget att sälja ut sitt varulager samt att risk fanns för att bolaget skulle 
hamna i en obeståndssituation om säkerhet skulle krävas. Oaktat detta så 
fann KammR att särskilda skäl för att underlåta att kräva säkerhet icke 
förelåg. KammR:s dom överklagades sedan av bolaget till RR men denna 
meddelade ej prövningstillstånd så utslaget vann laga kraft.74

 
I RÅ 1998 not 143 var det fråga om ett utländskt bolags betalningsvilja och 
betalningsförmåga. RR slog här fast att bevisbördan för att skatten inte 
kommer att betalas i tid alltid åvilar skattemyndigheten. Bolaget i detta 
rättsfall kom att få anståndsärendet behandlat i RR ytterligare en gång.  
 
Samma bolag som i ovanstående rättsfall hade anståndsärende uppe i RÅ 
2002 ref 64. Bolaget hade sitt säte i ett skatteparadis vilket medförde att 
skattemyndigheten ej kunde få bistånd med utredning och indrivning av 
påförd skatt. Det var dessutom först efter anmaning som bolaget hade 
lämnat deklarationer. Vidare hade bolaget inte medverkat vid utredningen 
av dess ekonomi. Redan dessa faktorer talade enligt RR för att anstånd 
skulle vara förenat med krav på säkerhet. Dessutom hade bolaget avhänt sig 
fast egendom i Sverige. RR fann därför vid en samlad bedömning att 
skattemyndigheten hade fört fram tillräckliga skäl för att anstånd endast 
skulle medges om säkerhet ställdes. 
 
                                                 
72 Prop: 1996/97:100 del 1 s612. 
73 SOU 1993:62 s99f och prop. 1993/94:151 s126. 
74 Regeringsrättens underrättelse daterad den 26 november 2001 (mål 4512-1999). 

 21



I RÅ 2002 ref 55 var den klagande ett bolag i likvidation. Bolaget anförde 
att krav på säkerhet skulle medföra betydande skadeverkningar. Det hade 
enligt RR i tidigare instanser ej gjorts gällande annat än att taxeringsmålets 
utgång var oviss. Vidare låg bevisbördan på skattemyndigheten. Då detta 
dessutom var fråga om ett eftertaxeringsmål så var beviskraven här högre. 
RR betonade att om det i samband med en preliminär bedömning kan 
konstateras att det allmännas skattekrav i taxeringsfrågan är svagt grundad, 
om än ej i den grad att utgången är given, så skulle det framstå som stötande 
att kravet på att ställa säkerhet upprätthålls.  
 
Att den skattskyldige kunde riskera skadeverkningar genom att exempelvis 
tvingas i konkurs utgjorde dock enligt RR i sig ej något generellt skäl för att 
kravet på säkerhet skulle bortfalla. Å andra sidan så borde enligt RR 
proportionalitetsprincipen beaktas för att obilliga konsekvenser icke skulle 
uppstå för den skattskyldige. Även EKMR beaktades med avseende på 
skattetilläggsdelen. Det fanns enligt RR vid en samlad bedömning skäl för 
att medge anstånd utan krav på säkerhet. 
 
Utgången av målet var oviss i RÅ 2002 not 155 och det var därför endast 
fråga om huruvida skatten skulle bli inbetald i tid. Enligt RR så var 
underlaget i utredningen ej så tillförlitligt att det gick att bedöma om ett 
anstånd utan krav på säkerhet skulle försämra statens möjligheter att erhålla 
skatten. RR ansåg dock att anstånd utan säkerhet endast kunde beviljas för 
skattetillägget. En möjlig förklaring till utgången i detta mål kan ha varit att 
bolagets revisor de senaste två räkenskapsåren hade avlämnat s.k. orena75 
revisionsberättelser vilket framgår av KammR:s domskäl.76

 
I RÅ 2003 not 162 hade den skattskyldige genom eftertaxering blivit påförd 
tillkommande skatt och skattetillägg. Det fanns här enligt vad  såväl 
skattemyndigheten som LR ansåg förutsättningar för att bevilja anstånd men 
endast om säkerhet ställdes. Skälet för detta var att den skattskyldige var 
restförd hos kronofogdemyndigheten för betydande belopp (ca 30900kr). 
Uppgiften var felaktig enligt den skattskyldige då skulden hade blivit 
reglerad. KammR gav ej prövningstillstånd varvid den skattskyldige 
överklagade till RR med yrkande om att prövningstillstånd skulle meddelas. 
RR fann att KammR borde ha meddelat prövningstillstånd och den 
skattskyldige medgavs anstånd med betalning av tillkommande skatt utan 
säkerhet till dess att anståndsmålet hade prövats i KammR, dock som längst 
tre månader efter det att eftertaxeringsmålet hade avgjorts i KammR. 

3.2.7.2 Metod för bedömningen av huruvida säkerhet skall 
krävas 
Bedömningen av huruvida säkerhet skall ställas skall enligt RSV ske i tre 
steg. Först skall tveksamhetsrekvisitet prövas. Nästa steg är att pröva 
rekvisitet betydande skadeverkningar/oskäligt. Steg tre är att pröva om 
                                                 
75 Innebörden av detta är att revisorn ej kunde garantera räkenskapernas riktighet i alla dess 
delar. Det gällde här fordringar på ett utländskt bolag vilka enligt revisorn var mycket 
osäkra. 
76 Dom från Kammarrätten i Sundsvall den 18 december 2000 (mål nr 3052-3053-1999). 
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säkerhet krävs för anståndsbeloppet. Ett beslut om att ej kräva säkerhet kan 
omprövas i det fall att skattemyndigheten får kännedom om att den 
skattskyldige har nytillkomna skulder hos kronofogdemyndigheten eller har 
gjort en betalningsinställelse.77

 
Själva säkerheten bör enligt RSV som huvudregel vara i form av 
bankgaranti. Endast i undantagsfall kan annan form av säkerhet godtas. Det 
bör ej finnas någon tidsgräns för säkerheten och om flera personer ställer 
borgen för säkerheten så skall detta ske med solidariskt ansvar.78

 
Det kan enligt Hulgaard ofta inträffa en ”moment 22-situation” beträffande 
säkerhet för att kunna erhålla anstånd. Det är ofta så att det ställs krav på 
säkerhet av sådana skattskyldiga vilka  skulle drabbas hårdast av att ej få 
anstånd och som har störst problem med att ställa säkerhet. Det är därför 
ofta i dessa fall som ett avslag leder till en skada vilken icke kan botas om 
skatten sedan skulle falla bort. Detta på grund av att den skattskyldige under 
tiden som skatteärendet har behandlats har blivit exempelvis försatt i 
konkurs. Hulgaard konstaterar att det föreligger svårigheter beträffande 
tillämpningen av anståndsfrågan och hon anser att det egentligen är en 
lagstiftningsfråga.79

 

3.2.8 Bestämmelser vilka är gemensamma för de olika 
anståndstyperna 

Det finns i SBL 17 kap 8-11 §§ några bestämmelser vilka är gemensamma 
beträffande anstånd. Enligt SBL 17 kap 8 § så skall ansökan om anstånd 
inlämnas till SKV. Det finns i SBL ej någon bestämmelse om att 
anståndsbeslut skall handläggas skyndsamt utan FL 9 § blir här tillämplig, 
det vill säga att ärende skall handläggas snabbt men utan att rättsäkerheten 
blir eftersatt. Enligt RSV bör anståndsansökningar behandlas inom 14 
dagar.80

 
Anstånd får enligt SBL 17 kap 9 § beviljas med det belopp som kan anses 
vara skäligt med hänsyn tagen till omständigheterna. När det gäller anstånd 
med skattetillägg så får detta dock beviljas med ett belopp som motsvarar 
det beslutade skattetillägget. Den skattskyldige kan alltså få anstånd med 
antingen hela eller blott en del av skatten. Enligt RSV så bör anstånd 
beviljas för den del av skatten vilken kan betecknas såsom osäker eller 
mycket osäker. Anståndsbeloppet bör alltid bestämmas utifrån den 
skattskyldiges betalningsförmåga vid anstånd som beviljas med stöd av SBL 
17 kap 5 eller 7 §§.81

 

                                                 
77 RSV S 1998:13. 
78 RSV S 1998:13. 
79 Hulgaard SST 1998 s780. 
80 RSV S 1998:13. 
81 RSV S 1998:13. 
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Indrivning av belopp vilket omfattas av anstånd får ej ske enligt SBL 17 kap 
10 §. I det fall att den skattskyldige har rätt att få tillbaka för mycket 
inbetald skatt så får denna ej tas i bruk för att betala den skatt vilken 
omfattas av anståndet. Den skatt vilken har betalats in för mycket skall 
registreras på den skattskyldiges skattekonto och om det därvid uppstår ett 
överskott så skall den skattskyldige få detta överskott utbetalt till sig. 
Samma sak gäller om anståndsbeslutet avser skatt vilken redan har 
inbetalats.82  
 
Enligt SBL 17 kap 11 § så kan ett beslut om anstånd omprövas i det fall att 
den skattskyldiges ekonomiska förhållanden väsentligt har förändrats sedan 
anståndet beviljades. Så kan vara fallet om den skattskyldiges betalnings-
svårigheter har varit en väsentlig grund för anståndet och det uppkommer 
fråga om att återbetala skatt till vederbörande.83

 

3.2.9 Överklagande av anståndsbeslut 

Det finns i processordningen tre grundläggande principer, dessa är: rätten 
till försvar, domarens motiveringsskyldighet samt rätten till överprövning.84  
 
Enligt SBL 21 kap 5 § p5 skall en begäran om omprövning av ett beslut 
beträffande anstånd med inbetalning av skatt ha kommit in till SKV inom 
två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet. Samma 
tidsrymd gäller vid överklagande av beslut om anstånd med inbetalning av 
skatt enligt SBL 22 kap 4 § p5. LR:s beslut kan endast överklagas till 
KammR efter det att prövningstillstånd har erhållits enligt SBL 22 kap 11 § 
p5. 
 
Prövningstillstånd kan meddelas av KammR av tre olika skäl enligt FPL 34a 
§. Dessa skäl är: Om det kan antas ha betydelse för rättstillämpningen 
(prejudikatdispens, om det finns anledning till att ändra LR:s beslut 
(ändringsdispens) samt om det föreligger synnerliga skäl (extraordinär 
dispens).85

 
KammR:s avgörande får överklagas till RR om prövningstillstånd erhålles 
enligt FPL 35 §. Prövningstillstånd kan i RR endast meddelas genom 
prejudikatdispens eller som extraordinär dispens enligt FPL 36 §.  
 

3.3 Inhibition 

Inhibition är ett institut som är närbesläktat med anstånd  och dessa båda 
begrepp kan lätt förväxlas med varandra. Det föreligger dock en del 

                                                 
82 Prop. 1996/97:100 del 1 s615. 
83 Prop. 1996/97:100 del 1 s616. 
84 Bergholtz 1987 s24. 
85 Wennergren 2001 s335f. 
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betydande skillnader mellan anstånd och inhibition vilket jag helt kort skall 
redogöra för. 
 
Inhibition innebär enligt 28 § FPL att domstol kan besluta att det beslut 
vilket har överklagats tills vidare ej skall gälla. För att inhibition skall 
erhållas krävs alltså dels att ett överklagande har skett av det beslut som den 
överklagande vill ha inhiberat, dels ett domstolsbeslut om att inhibition skall 
ske. Detta kan jämföras med anstånd vilket kan beslutas av såväl den 
beslutande myndigheten som av förvaltningsdomstol.  
 
För att inhibition skall kunna beslutas så måste det röra sig om ett beslut 
vilket är av stor betydelse för den klagande och skadan måste vara 
irreparabel.86 Inhibition kan även yrkas av staten vilket framgår av 
rättsfallen RÅ 1980 Ba 54 och RÅ 1986 not 383. Det finns ej någon 
tidsgräns för hur länge ett inhibitionsbeslut skall gälla utan uttrycket i FPL 
28§ att inhibitionen skall gälla ”tills vidare” skall enligt Wennergren tolkas 
som till dess att ett avgörande har skett i målet eller att annorlunda har 
förordnats.87

 
Departementschefen gjorde ett uttalande88 i förarbetena till FPL där han 
ansåg att det ej borde avgöras i skatteprocessen huruvida skattedebitering 
eller skattekrav skall stoppas eller ej. Detta förarbetsuttalande har  enligt 
Lavin skapat en oklarhet beträffande huruvida inhibition kan tillämpas i 
skattemål.89  
 
Det som talar emot att inhibitionsreglerna skall tillämpas vid en begäran om 
omprövning eller ett överklagande enligt SBL eller TaxL är den reglering 
som finns i SBL 23 kap 7 § (tidigare UBL 103 § 1 st) med innebörden att 
skatten skall betalas även om omprövning begärts eller ett överklagande har 
skett. Det kan ses som att reglerna om inhibition därmed sätts ur spel.90 Det 
kan vidare ses som att anståndsreglerna i SBL 17 kap (tidigare UBL 48-51 
§§) tar över förvaltningsprocesslagens inhibitionsregler. Det kan då antas att 
SBL:s anståndsbestämmelser är ett uttömmande undantag från regeln att 
skatten skall betalas även om ett överklagande har skett.91

 
Lavin har gjort en omfattande undersökning beträffande rättspraxis vad det 
gäller inhibition på skatteområdet. Han konstaterar att det är uteslutet att 
tillämpa FPL 28 § i sådana fall när det finns en specialförfattning vilken 
innehåller både verkställighetsregler vilka innebär att ett överklagande icke 
påverkar skyldigheten att betala skatt och anståndsregler vilka kan anses 
motsvara regler om inhibition.92

 
                                                 
86 Lavin FT 1993 s26. 
87 Wennergren 2001 s252. 
88 Prop. 1971:30 s576f. 
89 Lavin FT 1993 s5f. 
90 Ragnemalm FT 1975 s216. 
91 Lavin FT 1993 s6. 
92 Eklund 1998 s41 med hänvisning till Lavin i FT 1993 s5-16 och 41f. 
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Det är enligt Lavin i sådana situationer när det enbart finns antingen  
verkställighets- eller anståndsregler som problem uppstår. Beträffande de 
anstånds- och verkställighetsregler som fanns i UBL (motsvaras numera av 
SBL 17 kap och 23 kap 7 §) så kunde det anses helt klart att dessa regler 
uteslöt en tillämpning av inhibitionsregeln i FPL. Likartade fall har 
behandlats olika i RR vilket innebär att praxis närmast kan betecknas som 
vacklande.93

 
I RÅ 1998 not 143 hade den skattskyldige överklagat ett beslut från 
KammR att ej meddela prövningstillstånd i ett anståndsärende. RR 
beslutade att bevilja prövningstillstånd och medgav samtidigt den 
skattskyldige anstånd tills det att målet prövats i RR eller annorlunda 
förordnats. Den föredragande i RR hade föreslagit att anstånd skulle medges 
för den tillkommande skatten med som längst tre månader efter LR:s 
avgörande Regeringsråden ansåg dock att inhibition skulle förordnas till 
vidare enligt FPL 28§. Här tillämpades alltså inhibition samtidigt med 
anståndsreglerna! 
 

3.4 Uppskov 

Uppskov med betalning av skatter och avgifter handläggs av 
kronofogdemyndigheten och kan bli aktuellt om ärendet har överlämnats för 
indrivning. Skillnaden mellan uppskov och anstånd är att uppskov som regel 
gäller samtliga de skulder vilka gäldenären har hos kronofogdemyndigheten 
medan ett anstånd endast avser ett särskilt skatte- och avgiftsbelopp.94

 
Kronofogdemyndigheten kan i allmänna95 mål lämna uppskov och godta en 
särskild avbetalningsplan. En förutsättning för detta är att det i det enskilda 
fallet är förmånligare för staten att gäldenären beviljas ett uppskov med 
betalningen än att exekutiva åtgärder genomförs genast. Det är alltså det 
allmännas intressen som är vägledande för kronofogdemyndighetens 
bedömning här. I vissa fall kan dock uppskov beviljas med hänsyn tagen till 
gäldenärens personliga förhållanden. Om betalningssvårigheterna bedöms 
vara av bestående karaktär medges emellertid icke uppskov.96  
 
Ett kortare uppskov kan beviljas under tiden som gäldenären ansöker om 
anstånd hos SKV och fram till att ansökningen har prövats. Uppskovstiden 
kan normalt ej bli längre än ett år. Ett beviljat uppskov hindrar dock ej 
kronofogdemyndigheten från att vidta åtgärder för indrivning om 
exempelvis gäldenären drar på sig nya skulder eller vederbörandes 
betalningsförmåga avsevärt förbättras. Ofta krävs att gäldenären kan ställa 
säkerhet för att uppskov skall medges. Kronofogdemyndigheten är mycket 
restriktiv med beviljande av uppskov. Om den skattskyldige är skönstaxerad 
                                                 
93 Lavin FT 1993 s13f. 
94 Prop. 1996/97:100 del 1 s421, prop. 1992/93:198 s69 och SOU 1996:100 del A. 
95 Dessa utgörs av offentligrättsliga fordringar, bland annat skatter och avgifter. Se Heuman 
.2003 s105f. 
96 Heuman 2003 s109 och prop. 1992/93:198 s68ff. 
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eller misstanke föreligger om ekonomisk brottslighet kan i princip aldrig 
uppskov medges, ej heller om ett uppskov skulle medföra att konkurrensen 
blir snedvriden.97

 

                                                 
97 Heuman 2003 s109. 
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4 Rättsäkerhet 

4.1  Rättsäkerhet vid beskattning 

Rättsäkerhet är ett grundläggande begrepp men återfinns trots detta endast 
på några få ställen i den skrivna lagen.98 Enligt Lindenkrona är det 
utmärkande draget hos skatterätten liksom hos annan offentlig rätt att det 
råder ett ojämlikt förhållande mellan respektive parter. Det allmänna har 
stora resurser till sitt förfogande jämfört med den enskilde personen eller 
företaget. Detta innebär att rättsäkerhetsfrågorna är av stor vikt för den 
enskilde.99

 

4.1.1  Legalitetsprincipen i skatterätten 

Legalitetsprincipen kommer till uttryck genom sentensen nullum tributum 
sine lege (ingen skatt utan lag). Innebörden av detta är att uttag av skatt 
endast kan ske om det finns föreskrift om detta i lag.100 Enligt Hultqvist har 
denna princip haft stöd i den konstitutionella praxisen sedan 1300-talet vad 
det gäller skatter.101  
 
I RF kommer legalitetsprincipen till uttryck i 1 kap 1§ 3st med stadgandet 
att den ”offentliga makten utövas under lagarna” samt i 8 kap 3§ att 
åligganden och ingrepp för den enskilde meddelas genom lag. Enligt Tikka 
är legalitetsprincipen den av de olika principerna vilken har störst relevans 
inom skatterätten. Detta genom att den enskilde här erhåller skydd genom 
kravet på att uttag av skatt endast kan ske med stöd av lag. 
Legalitetsprincipen skyddar också kollektivet av skattebetalare genom att 
skattemyndighet och domstolar ej skall visa en större generositet gentemot 
en enskild skattskyldig än vad lagen medger.102

 
Enligt Bergström så får myndigheterna vid sin rättstillämpning ej gå utanför 
sina kompetensområden och skapa regler som är betungande eller gå in i 
lagstiftningen och rätta till brister i denna genom att använda sig av 
extensiv, analog eller reducerande lagtolkning. Det är endast lagstiftaren 
som kan skapa betungande regler. Lagtolkningen skall ske restriktivt och 
om det är ovisst till den enskildes fördel.103 Det är lagstiftarens och ej 
rättstillämparens sak att rätta till en tekniskt olämplig text.104

 

                                                 
98 Axberger 1988 s141. 
99 Lindencrona 1983 s495. 
100 Ljungman 1947 s21f. 
101 Hultqvist 1995 s20. 
102 Tikka SN 2004 s658. 
103 Bergström 1987 s14f. 
104 Bergström 1987 s55. 

 28



Även Hultqvist hävdar att det finns ett analogiförbud inom skatterätten.105 
Tikka instämmer däremot ej i detta. Enligt honom så kan det i vissa fall vara 
motiverat att använda sig av analog lagtolkning. Han framhåller som 
exempel att skattelagars anpassning till nya ekonomiska fenomen kan tala 
för detta.106

 

4.1.2  Förutsebarhet 

Förutsebarhet kan uppfattas såväl passivt som aktivt. En passiv syn på 
förutsebarhet innebär att rättsordningen skall vara sådan att den enskilde ej 
drabbas av direkta nackdelar, förluster eller konflikter. Innebörden av den 
aktiva synen är att det skall finnas en så god förutsebarhet att den enskilde 
kan dra nytta av alla de fördelar som ges enligt gällande rätt.107

 
Den snabba förändring som hela tiden pågår inom näringslivet medför enligt 
Hirschfeldt att systematiken inom skattelagstiftningen hotas. Vid bristande 
systematik så blir överblickbarheten i lagstiftningen sämre och därmed 
också förutsebarheten.108 Enligt Höglund är mycket av problemet med den 
komplicerade lagstiftningen ej av språklig utan av teknisk art.109

 
Enligt Bergström så skall bestämmelser tolkas varsamt till den enskildes 
fördel emedan de många gånger innebär stora ingrepp i den enskildes 
privata förhållanden. Sådana ingrepp bör av rättsäkerhetsskäl endast 
tillgripas i klara fall där det går att förutse domstolens avgörande.110 Enligt 
Lodin och Lindencrona så skall skattedomstolarna i tveksamma fall då det 
varken går att få någon ledning av lagtext, förarbeten eller praxis döma till 
den skattskyldiges fördel. Lodin och Lindencrona benämner detta som en 
”omvänd generalklausul”.111

 
Åtskillnad bör enligt Bergström göras mellan enkla och komplicerade fall. I 
de enkla fallen bör den enskilde kunna ta till sig lagtexten. I de 
komplicerade fallen så skall sakkunniga och kunniga jurister kunna förutse 
hur beskattningen skall bli.112  Det är också viktigt av förutsebarhetsskäl att 
kravet på en rättsäker argumentation uppfylls.113

 
Det är enligt Pålsson av betydelse att det från domstolarnas sida sker en 
öppen redovisning av fakta som är relevant i målet och vilken tolkning som 
domstolen gör av denna fakta. Det är alltså ej tillräckligt att lagtexten är 
välformulerad utan lagen måste även tillämpas på ett sätt som är rättsäkert. 

                                                 
105 Hultqvist 1995 s127 och 368. 
106 Tika SN 2004 s658f. 
107 Hirschfeldt NSFS 1983 s386. 
108 Hirschfeldt NSFS 1983 S390. 
109 Höglund 2004 s156. 
110 Bergström 1978 s66f och 1987 s85. 
111 Lodin 1984 s353-367 och Lindencrona 1988 s75. 
112 Bergström 1978 s73. 
113 Bergström SN 1984 s325. 
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Det är därför viktigt att de värderingar som kommer till uttryck när ett fall 
skall avgöras redovisas öppet.114

 
Om rekvisiten är oklara till sin innebörd så ger detta utrymme för vitt skilda 
tolkningar. Ett annat uttryck för detta är rättskällepolycentri vilket innebär 
att skattelagar kan tolkas och tillämpas olika av skattemyndigheter 
respektive domstolar.115

 

4.1.3  Objektivitet och likabehandling hos SKV och 
förvaltningsdomstolarna 

Objektivitetsprincipen liksom likabehandlingsprincipen finns kodifierade i 
RF 1 kap 9 §. Innebörden av dessa principer är att svenska myndigheter och 
domstolar skall iakttaga saklighet och opartiskhet vid sin handläggning av 
ärenden samt att lika fall skall behandlas likadant. Stadgandet i RF 1 kap 9 § 
utgör icke bara en målsättning utan en konkret handlingsregel.116

 
Förhållandet mellan olika principer är en ganska komplicerad fråga. Jag tar 
därför av utrymmesskäl ej upp någonting angående rangordningen mellan 
de i detta avsnitt beskrivna principerna. 
 

4.1.3.1  Officialprincipen i skatteärenden 
Enligt 8 § FPL så föreligger det i förvaltningsprocessen ett utredningsansvar 
i enlighet med officialprincipen. Beträffande skatteförfarandet så framgår 
det av TaxL 3 kap 1-2 §§ att SKV har ansvar för att ärendet blir tillräckligt 
utrett. Det anses att FPL 8 § är analogt tillämplig även för förvaltnings-
myndigheter.117

 
Enligt taxeringslagens förarbeten så skall dock ej utredningsansvaret drivas 
in absurdum.118 Den utredningsskyldighet samt skyldighet att bistå den 
enskilde med service och vägledning som det allmänna har är av yttersta 
vikt för rättsäkerheten.119 I det fall att en brist i utredningen ej kan avhjälpas 
på grund av att myndigheten har brustit i sitt vägledningsansvar så har 
ärendet handlagts på ett felaktigt sätt. Ett exempel på detta kan vara om 
SKV ej har klargjort för den skattskyldige på vilket sätt ett ärende måste 
kompletteras.120

 
Förstahandsansvaret för att målet blir tillräckligt utrett ligger hos parterna 
men förvaltningsdomstolen har en utredningsskyldighet för att få fram ett 
underlag vilket skall vara av sådan kvalitet att det är möjligt att avgöra 

                                                 
114 Pålsson SST 1998 775. 
115 Pålsson SN 1995 s573ff och SN 2002 s442f. 
116 Pålsson SN 2004 s668. 
117 Ragnemalm 1992 s56 och Strömberg 2002 s100. 
118 Prop, 1989/90:74 s284. 
119 Alhager 1999 s99. 
120 Ragnemalm 1992 56f. 
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målet på riktigt sätt.121 Enligt förarbetena så skall officialprincipen tillämpas 
av förvaltningsdomstol vid handläggning av mål. Det är alltid domstolen 
som har det yttersta utredningsansvaret i förvaltningsprocessmål.122 Det 
åligger dock parterna själva att skaffa fram utredningen.123 Utredningen bör 
ske genom att parterna och rätten samarbetar på ett konstruktivt sätt.124

 
Taxeringsprocessen är en tvåpartsprocess där den enskilde står mot en 
företrädare för det allmänna. Innebörden av detta är att myndigheten fattar 
beslut i ärendet och om detta sedan överklagas av den skattskyldige så 
företräder myndigheten det allmänna i förvaltningsdomstolen. Detta framgår 
av FPL 7a §. Enligt lagrådet förelåg det ej någon konflikt med det krav på 
opartiskhet som finns i RF 1 kap 9 § trots myndighetens dubbelroll. Dock 
ansåg lagrådet att det skulle anges att myndigheten blev en motpart till den 
enskilde först när ärendet hade överlämnats till domstol.125 Det är enligt 
Wennergren icke fråga om en dubbelroll utan om en integrerad dito.126  
 
Enligt förarbetena så bör den processledande uppgift som domaren har 
inriktas på ett avhjälpande av sådana fel och brister som är uppenbara.127 
Enligt Höglund så är domarens aktivitet vanligtvis avhängigt parternas 
ställning, till exempel om det är en fysisk person eller en juridisk dito som 
har SKV som motpart.128 Det finns enligt Dahlgren stora skillnader i olika 
domares hantering av den materiella processledningen vilket inte är bra med 
tanke på rättsäkerheten.129

 

4.1.3.2  Motivering av fattade beslut hos SKV och 
förvaltningsdomstolar 
En beslutsmotivering skall enligt FL 20 § innehålla de skäl vilka har haft 
betydelse för målets utgång.130 Enligt FPL 30 § så skall rätten fatta sitt 
avgörande grundat på ”vad handlingarna innehåller och vad i övrigt 
framkommit i målet”. Det skall vidare framgå av beslutet vilka skäl det är 
som har varit avgörande för målets utgång.131

 
I RÅ 1999 ref 76 betonade RR att det ur rättsäkerhetssynpunkt är av yttersta 
vikt att myndighetsbeslut är motiverade. I synnerhet sådana beslut vilka 
innebär ett ingrepp i den enskildes ekonomiska eller personliga 
förhållanden. Enligt RR går det ej att generellt ange hur pass utförligt skälen 
för ett myndighetsbeslut skall redovisas. Det är avhängigt ärendets karaktär 
och i vilket sammanhang som beslutet meddelas. Det är enligt Wennergren 

                                                 
121 Dahlgren JT 1991/92 s250. 
122 1995/96:JuU7 s8. 
123 Prop. 1971:30 s529f. 
124 Wennergren FT 1996 s77. 
125 Prop. 1995/96:22 s162f. 
126 Wennergren FT 1996 s75. 
127 Prop. 1971:30 s530. 
128 Höglund s161. 
129 Dahlgren JT 1991/92 s251. 
130 Prop. 1971:30 s491-494 och Hellners/Malmqvist 1999 s206-210. 
131 Wennergren 2001 s282f. 
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viktigt att hålla i minnet för vem ett beslut skrivs så att vederbörande kan 
förstå det meddelade beslutet.132

 

4.1.3.3 Likhetsprincipen 
Likhetsprincipen finns kodifierad i RF 1 kap 9 § där den utgör en 
grundläggande regel för myndigheternas ärendehandläggning.133  
Objektivitets- och likhetsprincipen måste följas av skattemyndigheten både i 
rättstillämpningen och när det gäller allmänna uttalanden. Likhets- och 
objektivitetsprinciperna antas vara konstitutionellt underordnade legalitets-
principen.134

Enligt Pålsson så är likhetsprincipens innebörd att relativt jämförbara fall 
skall behandlas likadant. Han framhåller att detta synsätt kommer tydligt till 
uttryck i det sätt på vilket EG-domstolen argumenterar. I SKV:s verksamhet 
gäller kravet på likhet inför lagen utan några som helst undantag.135

 

4.1.4 Proportionalitetsprincipen 

Innebörden av proportionalitetsprincipen är att det skall ske en avvägning 
mellan den enskildes och det allmännas intressen samt en avvägning mellan 
den skada och den nytta en viss åtgärd medför. Åtgärden skall vara 
nödvändig för att uppnå ett visst syfte.136  
 
Åhman anser att den skatterättsliga proportionalitetsprincipen kan delas in i 
skattebeloppet och formen för att driva in skatten. Slutsatsen är att vad det 
gäller skattebeloppets storlek så finns det ej någon vägledande praxis som 
anger riktlinjer för detta medan säkerställandet av skatt sker i enlighet med 
den praxis som finns beträffande övriga egendomsingrepp.137

 
Metoden för att tillämpa proportionalitetsprincipen förekommer enligt 
Moëll i olika varianter. Det finns en intuitiv (engelsk) metod där sunt 
förnuft och gott omdöme är de ledstjärnor som används vid tillämpningen. 
Den metod som används i Sverige och inom EG-rätten är den systematiska 
(tyska) metoden. Enligt denna senare metod så skall 
proportionalitetsprövningen ske i tre led: ”1. En åtgärd måste vara lämplig 
för att underlätta eller uppnå det avsedda målet (lämplighetskriteriet). 2. 
Åtgärden måste vara nödvändig i den bemärkelsen att det inte finns något 
annat medel som är mindre ingripande (nödvändighetskriteriet). 3. Åtgärden 
får inte vara oproportionerlig med hänsyn till den begränsning som den 
medför för ett motstående intresse (proportionalitet i strikt bemärkelse).” 
Det är i det sista ledet som den egentliga intresseavvägningen sker.138  
 
                                                 
132 Wennergren 2001 s291f. 
133 Prop. 1973:90 s325. 
134 Hultqvist 1995 s181.  
135 Pålsson SN 2004 s667-669. 
136 Danelius 2002 s61, Nergelius 2000 s90 och Moëll/Persson Österman SN 2001 s267f. 
137 Åman 2000 s393ff. 
138 Moëll SN 2004 s677f. 
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Enligt Nergelius så var rättsläget beträffande huruvida proportionalitets-
principen skulle tillämpas i svensk rätt oklart fram till 1977 när det skedde 
en kodifiering av en allmän proportionalitetsprincip i RF 2 kap 12 § 2st.139 
Proportionalitetsprincipen har till följd av en rad avgöranden i RR kommit 
in i svensk rätt på ett helt annat sätt än vad som tidigare var fallet.140

 
Moëll tar upp en mycket intressant fråga angående hos vem det yttersta 
ansvaret för tillämpningen av proportionalitetsprincipen ligger. Är det hos 
lagstiftaren eller hos rättstillämparen? Lagstiftaren kan välja att ej stifta 
någon lag angående proportionalitetsprincipen och i stället utgå ifrån att 
myndigheter och domstolar respekterar denna allmänna rättsgrundsats. 
Alternativet till detta är att lagstiftaren ser till att införa allmänt hållna eller 
detaljerade proportionalitetsregler.141

 
I RÅ 2000 ref 66 I ägnar RR ett helt kapitel åt proportionalitetsprincipen 
vad det gäller skattetillägg. Frågan här var huruvida 
skattetilläggsförfarandet var förenligt med EKMR. RR kom fram till att 
straffmätningsprinciper i samband med utdömande av ekonomisk påföljd 
ingår i ett av de områden vilka lämnats åt de enskilda staterna att själva 
reglera. Enligt Moëll och Persson Österman så innebär det att de enskilda 
staterna har ett förhållandevis stort utrymme vad det gäller valet av 
sanktioner gentemot överträdelser av skattelagstiftningen. Detta sett i 
relation till att förutse-barheten har varit god i skattetilläggsmålen genom 
den restriktivitet som myndigheter och domstolar tillämpade142 beträffande 
eftergift/befrielse av skattetillägg.143

 
I RÅ 2001 not 9 var det fråga om oriktigt avdrag för mervärdeskatt. RR 
ansåg här att bestämmelserna om skattetillägg var förenliga med EKMR, 
dock under förutsättning att domstolarna i sin bedömning var nyanserade 
och ej alltför restriktiva. I ovanstående fall fann RR det oskäligt att ta ut 
skattetillägg då det oriktiga avdraget berodde på ett misstag. 
 

4.2  Rättsäkerhet enligt europarätten 

I europarätten ingår såväl EG-rätten som EKMR.144 Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna övervakar EKMR medan EG-domstolen 
övervakar EG-rätten.145 EKMR ratificerades av Sverige 1953. Detta skedde 
dock utan att några konventionella överväganden gjordes beträffande vilken 
status konventionen skulle ha.146  

                                                 
139 Nergelius 2000 s90. 
140 Nergelius 2000 s91 och 102ff samt RÅ 1996 ref 40, 44, 56, RÅ 1998 not 88 och RÅ 
1999 ref 76. 
141 Moëll SN 2004 s675f. 
142 Före tillkomsten av SBL 17 kap 2a§ med ett generellt anstånd för skattetillägg. 
143 Moëll och Persson Österman SN 2001 s272. 
144 Bernitz/Kjellgren 2002 s1. 
145 Höglund 2004 s166 med hänvisning till Aall 1994. 
146 Prop. 1951:165 och UU 1951:11. 
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Från och med den 1 januari 1995 är EKMR inkorporerad i den svenska 
lagstiftningen. Detta skedde inför det svenska EU-inträdet. Ett av skälen var 
att den enskilde medborgaren därigenom skulle erhålla ett starkare skydd för 
de medborgerliga fri- och rättigheterna. Ett annat skäl var att det ansågs vara 
sannolikt att flera av de mål som handlade om fri- och rättigheter skulle bli 
slutbehandlade vid svenska domstolar om EKMR gjordes till en del av den 
svenska rätten.147

 

4.2.1  EG-rätten 

De svenska förarbetena har ej någon motsvarighet inom EG-rätten.148 Det 
finns enligt Höglund icke något tydligt svar inom doktrinen angående i 
vilken omfattning det kan anses att EG-rätten styr svensk skatterätt. När det 
gäller indirekta skatter så finns exempelvis mervärdesskattedirektivet149 
men beträffande direkta skatter så finns ej någon motsvarighet.150

 
Det framgår dock av EGF art 242 att talan vid domstol ej förhindrar att 
verkställighet sker men domstolen har möjlighet att förordna om uppskov 
med verkställigheten. Enligt EGF art 243 kan domstolen vidare föreskriva 
interimistiska åtgärder.  
 
Det är de nationella domstolarnas sak att tillförsäkra att det rättskydd som 
finns inom EG-rätten blir respekterat i den nationella rätten.151 Inhemska 
processregler får ej göra det praktiskt omöjligt att göra EG-rätten gällande 
vid nationell domstol.152 Det finns hos de nationella domstolarna en 
undersökningsplikt angående huruvida den nationella rätten är förenlig med 
EG-rätten.153  
 
Det finns inom EG-rätten ej någon kodifiering beträffande anstånd utan här 
gäller de nationella reglerna. Dock kan en prövning av den nationella rättens 
förenlighet med EG-rätten göras av EG-domstolen i det fall att den 
nationella rätten medför svårigheter för den enskilde att effektuera de 
rättigheter som tillhandahålles i EG-rätten.154

 
Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital –de fyra friheterna- 
garanteras genom EGF artikel 14 p2. Dessutom benämns ofta etablerings-
rätten i ett annat medlemsland som den femte friheten.155 Det framgår av 
EGF artikel 12 att all diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden 

                                                 
147 SOU 1993:40 del B s123f och prop. 1993/94:117 s33f. 
148 Strömholm 1996 s360. 
149 Rådets sjätte direktiv (77/388/EEG). 
150 Höglund 2004 s167. 
151 Prop. 1994/95:19 del 1 s524 och Nergelius 2000 s73. 
152 Ståhl/ Persson Österman 2000 s38. 
153 Nergelius 2000 s75. 
154 Ståhl/Persson Österman. 
155 Bernitz/Kjellgren 2002 s31 och 187. 
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mellan medlemsländerna. Det framgår vidare av EGF artikel 90 att även 
skatterna omfattas av diskrimineringsförbudet. 
 

4.2.2  EKMR 

Enligt EKMR artikel 6.1 så garanteras var och en rätten till att erhålla 
prövning i domstol med en rättsäker process när det gäller prövning av brott 
och civila rättigheter och skyldigheter. Det framgår av Europadomstolens 
praxis att artikel 6.1 ej hindrar att ett beslut om en bestraffande sanktion 
fattas av annan myndighet än domstol. En förutsättning för detta är dock att 
den enskilde har möjlighet att överklaga beslutet och därvid få tillträde till 
en domstol som uppfyller de krav vilka finns i artikel 6.1.156

 
Oskuldspresumtionen framgår av EKMR artikel 6.2 enligt vilken den som 
har blivit anklagad för brott skall betraktas såsom oskyldig så länge som 
vederbörandes skuld ej har blivit fastställd. Proportionalitetsprincipen157 
genomsyrar konventionen, denna princips innebörd är att de 
förvaltningsåtgärder som vidtas ej skall vara hårdare än vad som krävs. Det 
anses att europadomstolen har tolkat artikel 6 generöst och extensivt till 
skillnad från de svenska domstolarna.158

 

4.2.2.1  Skattetillägg och EKMR 
Enligt skattekontrollutredningen så omfattades icke skattetillägget av 
EKMR.159 Den senare tillsatta skattetilläggskommittén kom dock under sitt 
utredningsarbete fram till att det svenska skattetillägget omfattades av 
EKMR artikel 6. Detta emedan det var att betrakta som ett straff.160 Det 
ansågs därför vara nödvändigt att ändra systemet med skattetillägg så att det 
bättre skulle överensstämma med EKMR.161

 
I förarbetena till de nu gällande skattetilläggsreglerna framhöll regeringen 
att strävan var att åstadkomma en nyansering av skattetillägget utan att göra 
”avkall på den schablonisering som är en förutsättning för förutsebarhet och 
likformighet vid uttag av skattetillägg”.162 Enligt lagrådets yttrande så är det 
dock tvivelaktigt om de nya reglerna uppfyller EKMR:s rättsäkerhetskrav 
även om man från lagrådets sida ansåg att de nya skattetilläggsreglerna 
innebar en förbättring jämfört med tidigare regler.163

 
RR fann i RÅ 2000 ref 66 I och II att EKMR var tillämplig beträffande 
skattetillägg då det var att jämställe med straff för brott. RR framhöll 

                                                 
156 Höglund 2004 s170. 
157 Se avsnitt 4.1.4. 
158 Nergelius 2000 s37. 
159 SOU 1996:116 s117-119. Man var dock icke eniga utan två av ledamöterna i 
utredningen anförde avvikande mening s167-170. 
160 SOU 2001:25 s159. 
161 Prop. 2002/03:106 s1f. 
162 Prop. 2002/03:106 s106. 
163 Prop. 2002/03:106 s329ff. 
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betydelsen av att domstolarna i varje enskilt fall som gäller huruvida det 
föreligger förutsättningar för att undanröja eller efterge skattetillägg gör en 
nyanserad och ej alltför restriktiv bedömning.164  
 
Europadomstolen har i ett par fall prövat huruvida skattetillägg är förenligt 
med EKMR samt frågan om domstolsprövning inom rimlig tid. Det ena 
fallet var Janosevic mot Sverige.165 Det var här frågan om en skattskyldig 
som blev föremål för skatterevision. Revisionen resulterade i att taxeringen 
ändrades och den skattskyldige påfördes skattetillägg. Skattemyndighetens 
beslut överklagades av den skattskyldige vilken samtidigt ansökte om 
anstånd med betalning av skatt. Anstånd medgavs under förutsättning att 
säkerhet ställdes för anståndsbeloppet. 
 
Anståndsbeslutet överklagades men LR ändrade icke beslutet och KammR 
beviljade ej prövningstillstånd. Janosevic försattes i konkurs innan den 
underliggande skattefrågan hann avgöras av LR. Janosevic anförde i 
överklagande till hovrätten och Högsta Domstolen att konkursbeslutet stred 
mot EKMR artikel 6 eftersom konkursen genomdrivits fastän att 
skattemyndighetens beslut om att påföra skatter och skattetillägg ifrågasatts 
av honom. Hovrätten avslog överklagandet och Högsta Domstolen beviljade 
ej prövningstillstånd.  
 
Konkursbeslutet har kritiserats av Munk emedan anstånd hade beviljats mot 
att säkerhet skulle ställas. Innebörden av detta var otvivelaktigt att utgången 
av målet måste ha betraktats som oviss.166

 
I Europadomstolen hävdade Janosevic att han hade berövats de rättigheter 
som tillförsäkras i EKMR artikel 6 genom att skattemyndighetens beslut 
hade verkställts innan sakfrågan hade blivit prövad i domstol. 
Europadomstolen ansåg det ej vara oskäligt med skattetillägg som straff. 
Enligt domstolen utesluter vare sig artikel 6 eller någon annan bestämmelse 
i EKMR att verkställighet sker innan ett beslut om skattetillägg har vunnit 
laga kraft.167 Enligt domstolen så innebär den möjlighet som svensk lag har 
angående återbetalning att ett tillräckligt skydd finns för de skattskyldiga. 
 
Den långa handläggningstiden av ärendet innebar däremot ett brott mot 
artikel 6 då Janosevic därmed ej fått rätt till en korrekt domstolsprövning 
med ett avgörande inom rimlig tid. Europadomstolen ansåg att en lång 
handläggningstid borde innebära en rätt för den enskilde att erhålla 
skadestånd.168

                                                 
164 Se även RÅ 2001 not 9, 10 och 11 vilka avser huruvida skattetillägget är förenligt med 
EKMR. 
165 Europadomstolen den 23 juli 2002, application no 36985/97. 
166 Munk JT 2002/03 s425. 
167 Här kan även jämföras med NJA 2001 s339 där HD fann att det icke stred mot EKMR 
att en skattemyndighets ej lagakraftvunna beslut låg till grund för ett konkursbeslut. 
168 Samma dag avgjorde Europadomstolen ett liknande mål. Västberga Taxi AB och Vulic 
mot Sverige, application no 34619/97. Utfallet blev här detsamma som i det ovan 
refererade målet. 
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Enligt Mutén är skattemyndighetens ovilja att efterge eller sätta ned 
skattetillägg den svagaste punkten i det svenska skattetilläggssystemet.169 
Moëll anser att ”man bör anlägga en straffrättslig proportionalitetssyn på 
skattetilläggen”.170  
 

4.2.2.2  Artikel 6.1 och skatter 
De bestämmelser som finns i EKMR artikel 6.1 avser icke endast 
anklagelser om brott utan även civila rättigheter och skyldigheter. Begreppet 
civila rättigheter och skyldigheter har av Europadomstolen tolkats relativt 
vidsträckt.171 Sådana skyldigheter vilka har sin grund i skattelagstiftning 
eller som avser normala medborgerliga skyldigheter omfattas ej av artikel 
6.1 vilket Europadomstolen har bekräftat i rättsfallen Janosevic172 och 
Västberga Taxi AB.173  
 
Skattebrott omfattas däremot av EKMR. I Imbrioscia mot Schweiz174 
handlade det om den misstänktes rätt till att erhålla juridiskt biträde i 
samband med polisförhör på grund av en förundersökning i ett brottmål. 
Enligt Europadomstolen så är visserligen EKMR artikel 6 främst inriktad på 
att den som är anklagad skall vara garanterad en rättsäker process samt att 
detta skall ske vid en domstol vilken är behörig att pröva anklagelsen. 
Artikel 6 kan dock även bli tillämplig före själva förfarandet i domstol i det 
fall att detta tidigare förfarande har en menlig inverkan på en rättvis 
prövning i domstolen. 
 
Innebörden av ovanstående fall är alltså att Europadomstolen gör en 
helhetsbedömning vilken innefattar hela processen, det vill säga från 
myndighetsutövning och fram till och med domstolsförfarandet. Detta 
medför att art 6.1 borde vara tillämplig även i skattemål enligt Höglund. 
Eftersom den skattskyldige kan bli påförd såväl skattetillägg som bli dömd 
för skattebrott175 så måste SKV i sådana fall då det föreligger misstanke om 
skattebrott informera den skattskyldige om vederbörandes rättigheter. Detta 
för att ej bryta mot de i art 6.1 grundläggande rättigheterna.176

 

                                                 
169 Mutén SST 2002 s454. 
170 Moëll 2003 s296. 
171 Prop. 1987/88:69 s54ff. 
172 Se avsnitt 4.2.2.1. 
173 Mutén SST 2002 s452. 
174 Den 24 november 1993 Ser. A No. 275. 
175 Se NJA 2000 s622 och RÅ 2002 ref 79. 
176 Höglund 2004 s182. 
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5 Slutsatser 

5.1 Anstånd 

I inledningskapitlet ställde jag följande fråga: 
• Vilka förutsättningar skall föreligga för att skattskyldig skall kunna 

erhålla anstånd med skatteverkets beslut angående skatter och avgifter? 
Som framgår av redogörelsen i kapitel 3 så kan anstånd beviljas om det kan 
antas att den skattskyldige kommer att bli helt eller delvis befriad från 
skatten. Vidare kan anstånd medges om det föreligger tveksamhet angående 
huruvida den skattskyldige kommer att bli skyldiga att betala skatten eller 
om ett erläggande av skatten skulle innebära betydande skadeverkningar 
eller framstå såsom oskäligt. I de två senare fallen måste omprövning ha 
begärts eller ett överklagande ha skett. 
 
I det första fallet vilket är reglerat i SBL 17 kap 2 § p1 så är det fråga om 
sådana situationer där den skattskyldige och SKV eller 
förvaltningsdomstolen i princip är ense vad det gäller den sakfråga som 
ligger till grund för skattebeloppet. Här torde det väl i praktiken aldrig 
uppstå några svårigheter för den skattskyldige att erhålla anstånd. Detta 
emedan det i de här fallen råder en samsyn mellan den enskilde och 
myndigheterna angående en trolig befrielse från att erlägga skatten helt eller 
i vart fall delvis. 
 
När det gäller tveksamhetsfallen vilka är reglerade i SBL 17 kap 2 § p2 så är 
det annorlunda. Här har SKV och den skattskyldige olika uppfattningar 
angående sakfrågan. För att anstånd skall kunna beviljas enligt detta rekvisit 
så måste det råda osäkerhet beträffande målets utgång. Det är SKV:s eller 
förvaltningsdomstolens sak att bedöma huruvida så är fallet. Om det verkar 
vara mest sannolikt att den skattskyldige ej kommer att ha framgång med 
sitt yrkande så skall anståndsansökan avslås vilket medför att eventuella 
okynnesöverklaganden i syfte att erhålla skattekredit icke är framgångsrika.  
 
Det kan konstateras att själva lagtexten här förefaller att vara  ganska 
generös genom att ange att anstånd skulle kunna beviljas så snart en 
tveksamhet föreligger men av förarbetena177 framgår att tillämpningen skall 
vara betydligt mera restriktiv än så. Tveksamheten beträffande målets 
utgång måste med andra ord vara relativt stor. 
 
Svårigheten vid handläggningen av anståndsfrågan i tveksamhetsfallen 
torde ligga i den bedömning som måste göras beträffande sannolikheten för 
att den skattskyldige kan få rätt i skattefrågan. Det framgår av förarbetena178 

                                                 
177 Se 3.2.3. 
178 Se 3.2.3. 
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att anstånd även kan beviljas när det väger över något till den skattskyldiges 
nackdel och detta komplicerar saken ytterligare.  
 
Vid anstånd enligt SBL 17 kap 2 § p3, är rekvisiten att en skattebetalning 
skulle innebära att den skattskyldige utsätts för betydande skadeverkningar 
eller eljest framstår som oskälig. Det förra rekvisitet torde innebära att 
anstånd kan beviljas om de skador som kan uppstå är svåra att reparera. 
Beträffande det senare rekvisitet så är oskälig ett sådant uttryck som lämnar 
fältet fritt för en ganska vidsträckt tolkning. Praxis är relativt sparsam och 
det är därför svårt att få någon ledning från denna för tillämpningen. 
 
I förarbetena179 angavs som exempel på när SBL 17 kap 2 § p3 var 
tillämplig att en skattetvist skulle medföra att en fastighetsförsäljning 
tvingades fram. I praxis har det dock ansetts vara helt i sin ordning att 
genomdriva verkställighet av skattebetalning även till priset av att den 
skattskyldige har tvingats i konkurs.180

 
Det finns även vissa i SBL 17 kap 3a-6 §§ specificerade situationer som 
innebär möjlighet att erhålla anstånd med skattebetalningen. Det är vid 
totaltjänstgöring, avyttring av egendom, återföring av periodiseringsfonder, 
handläggning av dubbelbeskattningsavtal samt med punktskatter. Det 
framgår av lagtexten explicit vilka förutsättningar som skall gälla för att 
anstånd skall kunna beviljas i dessa fall.  
 
Utöver detta kan anstånd enligt SBL 17 kap 7 § beviljas vid ”synnerliga 
skäl”. Vilket skall kunna tillämpas i sådana situationer vilka ej täcks in av 
de andra anståndsreglerna. Denna paragraf är ganska närbesläktad med 2 § 
p3. För att tillämpa 7 § krävs dock ej att omprövning har begärts eller att ett 
överklagande har skett. Tanken med SBL 17 kap 7 § är att den skall fungera 
som en slags ”ventil”.  
 
Rekvisitet synnerliga skäl innebär att det skall till alldeles speciella 
omständigheter för att SBL 17 kap 7 § skall kunna tillämpas. I förarbetena 
för departementschefen ett ytterst märkligt resonemang181 emedan han först 
anför som exempel på när synnerliga skäl föreligger att den skattskyldige 
tvingas realisera tillgångar för att betala skatten och sedan i nästa mening 
framhåller att det faktum att den skattskyldige måste sälja egendom för att 
betala skatten talar emot att bevilja anstånd!  
 
Emedan det ej framgår av vare sig lagtexten, förarbetena eller praxis vad 
synnerliga skäl innebär i anståndsärenden är det svårt att ange exakt vad 
rekvisitet innebär. Det torde dock vara relativt säkert att avsikten är att 
tillämpningen av SBL 17 kap 7 § skall vara ytterst restriktiv. Jag kan här ej 

                                                 
179 Se 3.2.4. 
180 Se 4.2.2.1 fallen Janosevic och Västberga Taxi AB. 
181 Se 3.2.5. 
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göra annat än att instämma med Höglund och Schömer182 i att det vore av 
vikt att få ett klarläggande via praxis eller en lagändring. 
 
Beträffande skattetillägg så gäller här en ovillkorlig rätt till att erhålla 
anstånd enligt SBL 17 kap 2a§. Den enda förutsättning som krävs här är att 
omprövning har begärts eller att ett överklagande har skett. 
 

5.2  Rättsäkerhet 

Rättsäkerhet är ett centralt begrepp vid tillämpningen av anståndsreglerna. I 
det inledande kapitlet ställde jag följande fråga: 
• Hur kan tillämpningen av anståndsreglerna ske på ett för den 

skattskyldige rättsäkert sätt? 
Det finns vissa skatterättsliga principer vilka är centrala inom skatterätten 
och därmed även aktuella beträffande anstånd med betalning av skatt. 
Vidare finns det EKMR att ta hänsyn till. De principer vilka jag har tagit 
upp under kapitel 4 är legalitetsprincipen, förutsebarhet, objektivitet, 
likabehandling, officialprincipen och proportionalitetsprincipen. 
 

5.2.1  Legalitet och förutsebarhet 

När det gäller legalitetsprincipen så är denna den grundläggande principen 
för att ett uttag av skatt överhuvudtaget skall vara möjligt. Detta emedan det 
de facto finns inskrivet i grundlagen att uttag av skatt endast kan ske om det 
finns ett lagstadgande om detsamma.  
 
Förutsebarhetsprincipen innebär att reglerna skall vara sådana att det med 
ledning av dessa skall kunna gå att förutse vilka skattekonsekvenser ett visst 
handlande får. I de fall när detta icke går så är SBL 17 kap 2 § p2 tillämplig. 
Med tanke på att största möjliga förutsebarhet skall eftersträvas i 
rättsordningen så borde man vid tveksamhetsfall vara mycket generös vid 
anståndsbedömningen. 
 

5.2.2  Objektivitet, likabehandling och officialprincipen 

Objektivitet, likabehandling och officialprincipen hänger nära samman med 
varandra. Innebörden av dessa är att myndigheter och domstolar skall vara 
sakliga och opartiska i sin bedömning. Lika fall skall behandlas lika och 
officialprincipen innebär dessutom att domstolar och myndigheter har ett 
visst utredningsansvar. När det gäller objektivitet och likabehandling så 
finns dessa principer kodifierade i grundlagen medan officialprincipen finns 
angiven i FPL samt för SKV:s del explicit i TaxL.183  
 

                                                 
182 Se 3.2.5. 
183 Se 4.1.3.1. 
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Officialprincipen innebär i den praktiska ärendehandläggningen att man från 
SKV:s och förvaltningsdomstolarnas sida har ett ansvar för att ärendet blir 
tillräckligt utrett. En ärendeutredning är dock knappast möjlig utan 
samarbete från den skattskyldige. I det fall att den skattskyldige vägrar att 
samarbeta så bör officialprincipen vara uppfylld i och med att ett 
föreläggande om komplettering har skett till den skattskyldige. 
 
Kraven på objektivitet och likabehandlig är nog knappast något problem att 
uppfylla i domstolarna. Ett problem kan däremot vara anstånds-
handläggningen hos SKV. Jag tänker här främst på tveksamhetsfallen där 
eventuellt en jävsliknande situation kan uppstå. 
 
Det som kan vara problematiskt i tveksamhetsfallen är enligt min 
uppfattning den objektivitet som SKV måste ådagalägga vid bedömningen 
av huruvida anstånd skall beviljas. Den handläggande tjänstemannen måste 
då hävda att det av SKV fattade beslutet i skattefrågan eventuellt är felaktigt 
och om det då är samma tjänsteman som handlägger såväl skatteärendet som 
anståndsfrågan kan det måhända finnas ett visst psykologiskt motstånd mot 
att i princip gå emot sitt eget beslut. Eftersom det finns en rätt att överklaga 
anståndsbeslut till LR utan prövningstillstånd så skall kanske icke detta 
problem överdrivas.  
 

5.2.3  Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipens innebörd är att en åtgärd ej får vara mera 
ingripande än vad som med tanke på situationen är strängt nödvändigt. En 
avvägning görs mellan den skattskyldiges och det allmännas intresse. 
Proportionalitetsprincipen har fått en större aktualitet på senare år. Detta kan 
nog till i vart fall viss del hänga samman med den ändrade attityd till 
relationen mellan stat och enskild som vi fått under de senaste decennierna. 
Som jag nämnde i inledningskapitlet så finns det numera en något större 
förståelse för den skattskyldiges intressen i samband med skatteindrivningen 
vilket för övrigt framgår av anståndsreglerna vilka gradvis har ändrats i en 
för den skattskyldige gynnsammare riktning.184 Proportionalitetsprincipen 
finns kodifierad i RF 2 kap 12 § 2st såsom en allmän princip. 
 
Det är framförallt i SBL 17 kap 2 § p3 där anstånd kan beviljas på grund av 
betydande skadeverkningar för den skattskyldige vid en skattebetalning eller 
om det eljest skulle framstå som oskäligt samt till denna paragraf 
närbesläktade SBL 17 kap 7 § som proportionalitetsprincipen kommer till 
uttryck. I dessa båda paragrafer handlar det om att en avvägning skall göras 
mellan statens intresse av att få in skattepengar jämfört med de 
skadeverkningar som kan bli följden för den skattskyldige om beslutet 
verkställs.  
 

                                                 
184 Se 3.1. 
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Till vilken parts fördel som proportionalitetsavvägningen utfaller handlar 
dock ytterst om vilka värderingar som den som skall fatta anståndsbeslutet 
har. Om man anser att statens intresse av att få in skatten skall vara 
överordnat den enskildes intressen så krävs det självfallet att de skador som 
kan drabba den skattskyldige skall vara ytterst omfattande för att de skall 
väga över det allmännas intresse. Om man däremot anser att den enskildes 
intressen är viktigare så krävs det ej att skadan är så omfattande för att 
anstånd skall kunna beviljas.  
 
Det går här att göra en jämförelse med straffrätten där det skall vara bevisat 
bortom rimligt tvivel att den anklagade är skyldig för att ett straff skall 
kunna utdömas. När det gäller skatter är däremot utgångspunkten den 
motsatta det vill säga att huvudregeln är att verkställighet skall ske. Jag är 
här medveten om att min jämförelse måhända haltar något. Detta emedan 
erläggande av skatt ej går att likställa med ett straff men det går dock icke 
att bortse ifrån att det innebär ett väsentligt ingrepp för den enskilde. En 
följd av detta borde därvid vara att kravet på hur pass stora skadeverkningar 
som kan tolereras för den skattskyldige på grund av ett nekat anstånd 
sänktes. 
 

5.3  Förslag till förändringar av 
anståndsreglerna 

Reglerna för anstånd har i princip allt sedan de första reglerna om anstånd 
kom och fram till de nu gällande reglerna kontinuerligt förändrats i en för 
den skattskyldige gynnsam riktning. Dessa förändringar har givetvis skett på 
grund av att synen på relationen mellan stat och medborgare gradvis har 
förändrats.  
 
Enligt min mening är reglerna för anstånd med betalning av skatt dock 
fortfarande alltför restriktiva. Hela synsättet på när anstånd skall beviljas 
borde ändras i lagstiftningen. Det förslag som rättsäkerhetskommittén185 
kom med var ett mycket intressant förslag. Utgångspunkten föreslogs här 
vara att anstånd alltid skulle beviljas med omtvistad skatt om en 
omprövning hade begärts eller ett överklagande hade skett. Endast om det 
var uppenbart att den skattskyldiges yrkande ej skulle kunna bifallas skulle 
anstånd vägras. Därvid skulle huvudregeln vid fall enligt SBL 17 kap 2 § 
p2-3 vara att anstånd skulle erhållas. 
 
Vad det sedan gäller SBL 17 kap 7 § vilken skall täcka upp sådana fall där 
det föreligger synnerliga skäl för att bevilja anstånd så är den så restriktivt 
utformad att det förefaller som om den i princip aldrig skulle tillämpas.186 
Eftersom ingen säkert kan säga vad som skulle utgöra synnerliga skäl så 
borde här ske en förändring av denna paragraf i en för den skattskyldige 
gynnsammare riktning. Detta då det kan förmodas att det finns ett behov av 
                                                 
185 Se 3.1.4. 
186 Se refererat förarbetsuttalande 3.2.5. 
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en ”ventil” för sådana fall där anstånd borde beviljas av exempelvis sociala 
skäl. Det är dock knappast meningsfullt att ha en ”ventilparagraf” som är så 
restriktiv att den i princip aldrig skall tillämpas.  
 
Som jag nämnde i inledningskapitlet187 så är det två olika intressen som står 
mot varandra i anståndsärenden nämligen den enskilde mot det allmänna. 
Här är det förvisso så att staten det är vi alla som bor i Sverige så den 
enskilde skattskyldige har här dubbla roller emedan vederbörande därvid 
kan se det som att han/hon erlägger skatten till sig själv i egenskap av 
medlem av samhällskollektivet. Det är dock så att vi alltmera går mot en 
ökad individualisering i samhället och då ökar behovet av att erhålla 
acceptans för vårt internationellt sett höga skatteuttag. Ett steg i rätt riktning 
vore därför att införa generösare anståndsregler. 

                                                 
187 Se 1.1. 
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Bilaga A 
     
17 kap. Anstånd med inbetalning av skatt 
 
Deklarationsanstånd 
 
1 § Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna en 
skattedeklaration enligt 10 kap. 24 §, får Skatteverket också 
bevilja anstånd med inbetalningen av den skatt som skall 
redovisas 
i deklarationen. Lag (2003:664). 
 
Anstånd vid omprövning eller överklagande 
 
2 § Skatteverket får bevilja anstånd med inbetalning av skatt 
 
1. om det kan antas att den skattskyldige kommer att få 
befrielse helt eller delvis från skatten, 
 
2. om den skattskyldige begärt omprövning av eller överklagat 
ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om den 
skattskyldige 
kommer att bli skyldig att betala skatten, eller 
 
3. om den skattskyldige begärt omprövning av ett 
beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och 
det 
skulle medföra betydande skadeverkningar för den 
skattskyldige 
eller annars framstå som oskäligt att betala skatten. 
 
Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om 
förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i 
skattefrågor, får verket bevilja anstånd med inbetalning av 
den 
skatt som är beroende av utgången i förhandsbeskedsärendet. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den 
dag då beslut fattades med anledning av begäran om befrielse 
eller omprövning eller med anledning av överklagandet eller 
ansökan om förhandsbesked. Lag (2003:664). 
 
2 a § Även om förutsättningarna i 2 § inte är uppfyllda skall 
Skatteverket efter ansökan av den skattskyldige bevilja 
anstånd med betalning av skattetillägget, om den 
skattskyldige 
har begärt omprövning av eller till länsrätten överklagat 
skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som 
föranlett 
skattetillägget. Detta gäller dock inte vid begäran om 
omprövning, om den skattskyldige tidigare har beviljats 
anstånd 
med betalningen av skattetillägget enligt denna paragraf i 
avvaktan på Skatteverkets omprövning avseende samma fråga. 
 
Anståndstiden skall bestämmas till dess att Skatteverket 
har meddelat beslut i omprövningsärendet eller längst tre 
månader efter dagen för detta beslut eller, vid överklagande 
till länsrätten, till dess att länsrätten har meddelat beslut 
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med anledning av överklagandet eller längst tre månader efter 
dagen för detta beslut. Lag (2003:664). 
 
3 § Om det i de fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 
kan antas att skatten inte kommer att betalas i rätt tid, får 
anstånd beviljas endast om den skattskyldige ställer säkerhet 
för beloppet genom en av bank eller kreditmarknadsföretag 
utfärdad garantiförbindelse eller någon annan form av borgen. 
Anstånd får dock beviljas utan att säkerhet ställs, om 
anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt eller det 
annars 
finns särskilda skäl. Ställd säkerhet får tas i anspråk när 
anståndstiden gått ut. I övrigt skall bestämmelserna om 
säkerhet i 10-12 §§ och 13 § 2 lagen (1993:891) om indrivning 
av statliga fordringar m.m. tillämpas. Vad som sägs där om 
kronofogdemyndigheten gäller då i stället Skatteverket. 
 
Om yrkandet i omprövningsärendet eller målet bifalls, skall 
kostnad för ställd säkerhet ersättas av staten. Ersättningen 
skall minskas om endast en del av yrkandet bifalls eller om 
det 
skulle vara oskäligt att ersättning lämnas. I övrigt skall 
bestämmelserna i 6-11 §§ lagen (1989:479) om ersättning för 
kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. tillämpas. 
 
Första och andra styckena gäller inte i fråga om 
skattetillägg. 
Lag (2004:435). 
 
Anstånd vid återföring av periodiseringsfonder 
 
3 a § Om den skattskyldige begär att periodiseringsfonder 
enligt 30 kap. 10 a § inkomstskattelagen (1999:1229) helt 
eller 
delvis inte skall återföras och om det kan antas att den 
skattskyldige kommer att få bifall till sin begäran får 
Skatteverket bevilja anstånd med betalning av den slutliga 
skatt som belöper sig på dessa återföringar. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst en månad från den dag 
då beslut om taxering för följande år fattades. Lag 
(2003:1089). 
 
Anstånd vid avyttring 
 
4 § Om den skattskyldige har gjort en avyttring som medför 
inkomstbeskattning, får Skatteverket bevilja anstånd med 
inbetalning av den skatt som har samband med avyttringen. 
Anstånd 
får beviljas endast om det finns särskilda skäl och 
 
1. avyttringen gjorts mot betalning under minst tre år eller 
 
2. det är osäkert om avyttringen kommer att bestå. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst två år. I de fall som 
avses i första stycket 2 får anstånd dock inte beviljas för 
längre 
tid än tre månader efter den dag då anståndsorsaken upphörde. 
Lag (2003:664). 
 
Anstånd med betalning av punktskatt 
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4 a § Har skyldighet att redovisa punktskatt för lager av 
varor 
inträtt på grund av att den skattskyldige har upphört med den 
skattepliktiga verksamheten eller upphört att vara godkänd 
upplagshavare eller lagerhållare, får Skatteverket medge 
anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången 
av den månad då skatten senast skall betalas. Lag (2003:664). 
 
Anstånd vid totalförsvarstjänstgöring 
 
5 § Om den skattskyldiges betalningsförmåga har blivit 
nedsatt på 
grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt under minst 60 dagar, får Skatteverket 
bevilja anstånd med inbetalning av skatt som skall betalas 
under 
tiden för tjänstgöringen eller under någon av de tre därefter 
närmast följande månaderna. Detsamma gäller vid tjänstgöring 
av 
 
1. officerare på reservstat, reservpersonal och 
reservofficerare, 
 
2. krigsfrivillig personal, 
 
3. hemvärnspersonal, 
 
4. medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den 
dag 
då tjänstgöringen upphör. Lag (2003:664). 
 
Anstånd vid handläggning av ärende om undvikande av 
dubbelbeskattning 
 
6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen har 
förordnat 
att handlägga ärenden angående tillämpning av avtal för 
undvikande 
av dubbelbeskattning får vid handläggningen av sådant ärende 
bevilja den skattskyldige anstånd med inbetalning av den 
skatt som 
ärendet gäller. 
 
Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den 
dag 
då beslutet i ärendet fattades. 
 
6 a § Har upphävts genom lag (2004:1345). 
 
6 b § Har upphävts genom lag (2004:1345). 
 
Anstånd i övriga fall 
 
7 § Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket bevilja 
anstånd med inbetalning av skatt även i andra fall eller på 
annat sätt än som avses i 1-6 §§. Lag (2004:1345). 
 
Gemensamma bestämmelser 
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8 § En ansökan om anstånd med inbetalning av skatt skall ges 
in 
till Skatteverket. Om ett ärende om dubbelbeskattning 
handläggs 
av en annan myndighet, skall dock ansökan om anstånd enligt 6 
§ 
ges in till denna. Lag (2003:664). 
 
9 § Anstånd beviljas med det belopp som är skäligt med hänsyn 
till omständigheterna. Anstånd enligt 2 a § skall dock 
beviljas 
med ett belopp motsvarande det beslutade 
skattetilläggsbeloppet. Lag (2003:212). 
 
10 § Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas 
av 
anstånd. 
 
11 § Om den skattskyldiges ekonomiska förhållanden har 
förändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det 
finns andra särskilda skäl, får beslutet om anstånd omprövas. 
Detta gäller inte anstånd som har beviljats enligt 2 a §. 
Lag (2003:212). 
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