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Summary 
The rules of correction on ones own initiative, in the tax procedure law and 

tax prosecution law, give the taxpayer an opportunity to correct inaccurate 

information in a previous tax report. A taxpayer that provides inaccurate 

information in the declaration normally risks sanctions, either by penalty 

charge or prosecution for tax evasion. Corrections on ones own initiative 

discharge the taxpayers from any sanctions. 

 

Recently, the rules have been thoroughly discussed because of their, what 

some believe, favorable rulings. A taxpayer who previously has declared 

incorrect data can escape relatively easily. A correction on ones own 

initiative results in a taxation of the six previous years (at its most) as well 

as exemption from charges. This approach, however, shows only one side of 

the story. The number of corrections on taxpayers own initiative has 

increased significantly in recent years, resulting in the tax authority 

receiving both accurate data for the taxation and finances to the state 

treasury. 

 

The purpose of this thesis is to critically analyze the rules by using the 

traditional judicial method. The main focus lies in investigating the 

effectiveness of the rules along with their legal certainty. The legislator has 

left a large part of the assessment to the law precedents. Accordingly, a 

comprehensive review on the basis of preliminary work and court decisions 

are made. Furthermore, a small empirical study of how the rules have been 

applied by the Court of Appeal in Stockholm is included. Based on the 

information offered an analysis of the effectiveness of the rules and their 

legal security is presented.  

 

Finally, it appears that the practice of law raises both difficult assessment 

issues and complicated borderline cases. Further precedents are required in 
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the area, in order to avoid ambiguities and to maintain uniformity in the 

application of the law as well as legal security. 
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Sammanfattning 
Reglerna om rättelse på eget initiativ i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

och skattebrottslagen (1971:69) ger en skattskyldig möjlighet att rätta en 

oriktig uppgift i en tidigare deklaration. En skattskyldig som lämnar en 

oriktig uppgift i deklarationen riskerar annars normalt påföljd i form av 

skattetillägg eller åtal för skattebrott. Rättas den oriktiga uppgiften på eget 

initiativ undgår den skattskyldige alltså påföljd och beviljas ansvarsfrihet.  

 

Reglerna har under de senaste månaderna diskuterats ingående på grund av 

deras, vad vissa menar, alltför förmånliga konsekvenser. En skattskyldig 

som underlåtit att deklarera inkomster kan relativt enkelt göra en rättelse, 

efterbeskattas sex år tillbaka i tiden och dessutom undvika skattetillägg 

alternativt åtal. Detta synsätt visar emellertid bara ena sidan av myntet. 

Genom att antalet rättelser på eget initiativ har ökat markant de senaste åren 

har staten fått in både korrekta uppgifter och finanser till statskassan.   

 

Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod, 

kritiskt granska reglerna om rättelse på eget initiativ. Fokus ligger 

huvudsakligen på att utreda reglernas ändamålsenlighet och rättssäkerhet. 

Lagstiftaren har överlåtit en stor del av bedömningen till praxis. En 

genomgripande genomgång med utgångspunkt i förarbeten och 

domstolsavgöranden inkluderas därför. Vidare görs en mindre empirisk 

undersökning av hur reglerna har tillämpats av Kammarrätten i Stockholm. 

Slutligen analyseras reglernas ändamålsenlighet och rättssäkerhet med 

utgångspunkt i gällande rätt och kammarrättsdomarna.  

 

Sammanfattningsvis framkommer att gällande rätt ger upphov till både 

svåra bedömningsfrågor och komplicerade gränsdragningar. För att undvika 

tvetydigheter och för att upprätthålla enhetlighet och rättssäkerhet på 

området efterfrågas ytterligare prejudikat.   
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Förord 
Först och främst vill jag tacka min handledare Jesper Blomberg, vars 

synpunkter har varit ovärderliga. Vidare vill jag tacka alla som har tagit sig 

tid att läsa igenom och kommentera min uppsats. Slutligen vill jag tacka 

mamma och pappa för alla värdefulla synpunkter.  
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Förkortningar 
 

SFL  Skatteförfarandelag (2011:1244) 

SkBrL  Skattebrottslag (1971:69) 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

HD  Högsta Domstolen 

HFD  Högsta Förvaltningsdomstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

RÅ   Regeringens årsbok 

Prop.   Proposition 

SOU   Statens offentliga utredningar 

EU  Europeiska unionen 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

G20  Group of Twenty Finance Ministers and Central 

Bank Govenors 

SVT  Sveriges Television 

 

 

Övrig information 
 
Jag använder konsekvent beteckningarna HFD och Skatteverket även för 

den tid domstolen hette Regeringsrätten och Skatteverket var en 

skattemyndighet med olika underavdelningar.  
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1 Inledning  
 

1.1  Bakgrund 
 

Reglerna om rättelse på eget initiativ har funnits i Sverige i snart etthundra 

år.1 Institutet har dock fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren och 

framför allt under de senaste månaderna.  

 

Skatteverkets möjligheter till kontroll av skattskyldiga privatpersoner och 

bolag i Sverige har ökat genom bl.a. globaliseringen, ny teknik och ett stort 

antal nytecknade informationsutbytesavtal med s.k. skatteparadis. Vidare 

arbetar EU och andra internationella organisationer, så som OECD och G20, 

intensivt med att utöka samarbetet mellan länder för att motverka 

skatteflykt.2 Skatteverket gick under år 2008 ut med information till 

allmänheten gällande myndighetens avsikter att öka resurserna för att hitta 

oredovisat kapital utomlands. I samband med att Skatteverket spred 

informationen rekommenderades skattskyldiga med oredovisade tillgångar i 

utlandet att genomföra rättelser på eget initiativ. Antalet rättelser har 

därefter ökat markant.3   

 

Reglerna om rättelse på eget initiativ är generösa. Skattskyldiga med kapital 

i utlandet kan idag genomföra rättelser och därmed hämta hem sitt kapital, 

utan alltför kännbara skattekonsekvenser och utan risk för skattetillägg, 

alternativt åtal för skattebrott. Institutets generositet har uppmärksammats i 

                                                
1 Se SOU 1969:42 s. 197. 
2 Skatteverkets pressmeddelande, Allt fler redovisar inkomster från skatteparadis, 
publicerat 2011-10-03.  
<https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2011/2011/alltflerredovis
arinkomsterfranskatteparadis.5.5fc8c94513259a4ba1d800011225.html>, besökt 2016-05-
06.  
3 Erik Haglund, Frivilliga rättelser – självrättelser <www.frivilligarattelser.se>, besökt 
2016-04-26. 
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media, bl.a. i programmet Uppdrag Granskning.4 Efter Panamaläckan och 

publiceringen av dokumenten5 har debatten om rättelse på eget initiativ 

intensifierats ytterligare.6 Det är också i och med de senaste månadernas 

uppdagande som mitt eget intresse för frågan har väckts. Därför har jag valt 

att undersöka rättelseinstitutet på en djupare nivå.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och kritiskt granska om 

bestämmelserna om s.k. rättelse på eget initiativ i skatteförfarandelagen 

(2011:1244), SFL, och till viss del skattebrottslagen (1971:69), SkBrL, är 

ändamålsenliga och rättssäkra.7  

 

För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras: 

-‐ Hur ser regleringen ut gällande rättelse på eget initiativ? 

-‐ När anses en rättelse vara gjord på eget initiativ? 

-‐ Hur tillämpas reglerna i praktiken av domstolarna? 

-‐ Är reglerna ändamålsenliga? 

-‐ Är reglerna rättssäkra?  

 

                                                
4 Uppdrag Granskning (2016), Springnotan. [TV-program] Sveriges Television, SVT 16 
mars 2016.  
5 Marina Walker Guevara, ”ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore 
companies”, ICIJ, 2016-05-09. <https://panamapapers.icij.org/blog/20160509-offshore-
database-release.html>, besökt 2016-05-13.  
6 Se t.ex. Börje Leidhammar, ”Panamadokumenten och framtiden – kommer avslöjandet att 
omöjliggöra självrättelser”, 2016-04-11. <http://www.dagensjuridik.se/2016/04/analys-
debatt-borje-leidhammar-panamadokumenten>, besökt 2016-04-18 och Anna Wetterqvist, 
”’Ett digert detektivarbete’ – så går Skatteverket till botten med Panamadokumenten”, 
Dagens Juridik, 2016-05-13. <http://www.dagensjuridik.se/2016/05/ett-digert-
detektivarbete-sa-gar-skatteverket-till-botten-med-panamadokumenten>, besökt 2016-05-
13. 
7 Rättssäkerhet definieras i nationalencyklopedin som ”… Den enskilde medborgaren är … 
tillförsäkrad juridisk trygghet för sin person och egendom samt att rättsreglerna ska 
tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt”. Nationalencyklopedin, Rättssäkerhet.  
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1.3 Avgränsning 
 

Med angivna syften och frågeställningar som utgångspunkt avgränsas 

uppsatsen till svensk rätt. Internationella skatteavtal, EU-rätt, Europarätt, 

OECDs rekommendationer o.d. behandlas således inte inom ramen för 

uppsatsen.  

 

I uppsatsen ges ingen uttömmande beskrivning av det svenska förfarandet 

med skattetillägg och skattebrott utan behandlingen fokuserar på de 

allmänna reglerna om skattetillägg, skattebrott samt rättelser på eget 

initiativ. EKMR och dubbelbestraffningsförbudet ges ingen närmare 

behandling.  

 

Inom ramen för gällande rätt berörs både det skatterättsliga och det 

straffrättsliga förfarandet eftersom båda instituten innehåller regler om 

rättelser. På grund av formella begränsningar har huvuddelen av uppsatsen 

emellertid inriktats på skatteprocessen.  

 

Av utrymmesskäl görs ingen omfattande empirisk undersökning. Avsikten 

med empirin har istället varit att, utifrån fyra domar, undersöka hur reglerna 

tillämpas i praktiken av en lägre instans. Avsnittet har koncentrerats kring 

fyra domar från Kammarrätten i Stockholm. Två av målen berör rekvisitet 

”på eget initiativ” och meddelades under år 2016. Domarna har valts på 

grund av att de ligger nära i tiden och för att de innehåller intressanta 

avvägningar. De andra domarna meddelades år 2013 och berör frågan om 

utformningen av och innehållet i en rättelse. Anledningen till valet är att 

domarna är omdiskuterade på grund av att omständigheterna var relativt lika 

men utgångarna olika. Det skulle även kunna göras en betraktelse av hur 

reglerna tillämpas av Skatteverket i deras beslut. Inom ramen för uppsatsen 

har jag dock ansett det mer intressant att undersöka tillämpningen av 

reglerna i domstol.  
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1.4  Perspektiv och metod 
 

För att utreda syftet samt besvara frågeställningarna används den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Denna metod innebär att 

utgångspunkten tas i de allmänt accepterade rättskällorna; dvs. lagstiftning, 

rättspraxis och förarbeten.8 Metoden är användbar för att kritisera och 

föreslå förändringar av rättsläget, vilket är ytterligare ett skäl till varför den 

har valts för att utreda uppsatsens syfte.9 

 

Uppsatsen behandlar rättelser på eget initiativ enligt svensk rätt och för 

personer som är skattskyldiga i Sverige. Således anläggs huvudsakligen ett 

svenskt perspektiv på uppsatsen. En mycket kortfattad beskrivning av en 

alternativ metod som tillämpas för rättelser på eget initiativ utomlands har 

inkluderats för att ge ökat perspektiv och ökad förståelse. Beskrivningen är 

dock så pass kortfattad att det inte går att tala om någon komparativ metod i 

egentlig mening.10   

 

Det skatterättsliga området är politiskt laddat. Min mening är inte att, genom 

den kritiska granskningen i analysen, inta en politisk ställning. Syftet är 

istället att göra en objektiv avvägning mellan å ena sidan det fiskala 

intresset, dvs. att staten finansieras, och å andra sidan det enskilda intresset, 

när jag diskuterar reglernas rättssäkerhet och ändamålsenlighet.  

 

1.5  Material 
 

Eftersom mitt syfte är att undersöka och kritiskt granska reglerna om rättelse 

på eget initiativ, med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod, har jag 

främst använt mig av traditionella rättskällor i enlighet med rättskälleläran. 

                                                
8 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (2013) s. 21. 
9 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (2013) s. 24. 
10 Jfr. Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (2013) Se Valguarnera, Filippos kapitel Den 
komparativa metoden s. 141ff. 
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Lagar, propositioner och prejudikat utgör mitt huvudsakliga 

rättskällematerial. Eftersom tillämpningen av bestämmelserna om rättelser 

på eget initiativ kontinuerligt förändras genom praxis har även doktrin, 

artiklar och kammarrättsdomar använts i stor utsträckning. Några av 

domarna som har använts meddelades innan SFL trädde i kraft. Trots den tid 

som har passerat sedan domarna meddelades är de relevanta. Skatteverkets 

rättsliga vägledning har också använts, främst för att få myndighetens syn 

på reglerna och prejudikaten. SVT:s program Uppdrag Granskning och 

artiklar från bl.a. Dagens Juridik har använts för att få en uppfattning om hur 

diskussionen ser ut i media. Slutligen har en hemsida, 

www.frivilligarattelser.se använts. Författaren, Erik Haglund, är en ansedd 

advokat på området. Hemsidan har dock använts i begränsad utsträckning, 

och då främst för att få ett enkelt omvärldsperspektiv.   

. 

1.6  Forskningsläge 
 

I och med att stor del av bedömningen av rättelser har överlämnats till 

domstolarna är reglernas tillämpning hela tiden under utveckling. 

Utvecklingen av reglernas tillämpning analyseras kontinuerligt av författare. 

Forskningsläget är relativt klarlagt. Dock har institutet kommit att diskuteras 

ingående under de senaste månaderna, inte minst efter Panama-läckan och 

vårens program av Uppdrag Granskning om självrättelser. Av tidsmässiga 

skäl har något resultat av dessa händelser inte kunnat fastställas än, varken i 

domstol, doktrin eller artiklar. Forskningen kommer enligt min uppfattning 

sannolikt att breddas efter händelserna i takt med att nya frågor väcks. 

 

1.7  Disposition 
 

Som inledning lämnas först en grundläggande genomgång av gällande rätt. 

Syftet är att öka läsarens förståelse för regelverket. En majoritet av 
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redogörelsen ägnas sedan åt en behandling av rekvisitet ”på eget initiativ”. 

Därefter följer en empirisk undersökning av hur de aktuella reglerna 

tillämpas av Kammarrätten i Stockholm. Slutligen analyseras reglerna, och 

då framförallt deras ändamålsenlighet och rättssäkerhet.   
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2 Undersökning 

 

2.1  Allmänt om skatterättsliga- och 
straffrättsliga sanktioner 

 

2.1.1 Skattetilläggsinstitutet 
 

Syftet med skattetillägg är att få skattskyldiga att lämna korrekta uppgifter 

till grund för sin beskattning.11 Skattetillägg ska tas ut av den, som på annat 

sätt än muntligen, under förfarandet, har lämnat en oriktig uppgift till 

ledning för egen beskattning (49 kap 4 § första stycket 1 SFL). Detsamma 

gäller om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen 

beskattning (49 kap 4 § första stycket 2 SFL). Skattetillägg utgår generellt, 

när en oriktig uppgift, objektivt sett, har lämnats.12 

 

I sammanhanget kan nämnas att när en oriktig uppgift har lämnats i ett mål 

om egen beskattning, krävs det att uppgiften inte har godtagits efter en 

sakprövning, för att skattetillägg ska aktualiseras (49 kap 4 § andra stycket 

SFL). Har den oriktiga uppgiften däremot lämnats i en begäran om 

omprövning kan skattetillägg tas ut även om omprövningen återkallas och 

sakprövning inte sker.13  

 

 

 

                                                
11 Prop. 1971:10 s. 95. Se även Prop. 1991/92:43 s. 62.  
12 Prop. 1971:10 s. 98.  
13 Prop. 2010/11:165 s. 937. 
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2.1.2 Skattebrottsinstitutet 
 

I 2 § SkBrL anges att den som uppsåtligen, på annat sätt än muntligen, 

lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet 

lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och 

därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller 

felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan, döms 

för skattebrott. Om brottet är att anse som ringa döms till skatteförseelse (3 

§ SkBrL) och om brottet är att anse som grovt döms till grovt skattebrott (4 

§ SkBrL).  

 

Skattebrottet är konstruerat som ett farebrott. Det avgörande vid en 

bedömning är alltså om det har förelegat en fara för ett 

skatteundandragande. Om ett skatteundandragande faktiskt har skett eller 

inte saknar betydelse i detta hänseende.14 Åklagaren har bevisbördan för 

fara för skatteundandragande. Åklagaren ska göra sannolikt att det funnits 

en ansenlig risk för att skatten riskerat att fastställas till ett för lågt belopp.15  

 

2.1.3 Oriktig uppgift 
 

För att skattetillägg eller åtal för skattebrott ska aktualiseras krävs enligt 49 

kap 4 § SFL och 2 § SkBrL att uppgiften som lämnats ska vara oriktig. 

Således är rekvisitet ”oriktig uppgift” avgörande för om grund för 

skattetillägg eller risk för åtal för skattebrott kan anses föreligga.   

 

Av legaldefinitionen i 49 kap 5 § SFL framgår vilka uppgifter som ska 

betraktas som oriktiga. I första stycket anges att om en lämnad uppgift är 

felaktig eller har utelämnats är uppgiften att anse som oriktig. Dock är en 

uppgift, enligt andra stycket i samma paragraf, inte oriktig om den utgör 

tillräckligt underlag för ett riktigt beslut tillsammans med övriga uppgifter 
                                                
14 Prop. 1995/96:170 s. 157.  
15 Prop. 1995/96:170 s. 157 samt prop. 1971:10 s. 255. Se även NJA 2004 s. 692.  
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som har lämnats. En uppgift är inte heller att anse som oriktig om den 

uppenbart inte kan läggas till grund för beslut (49 kap 5 § andra stycket 

SFL).  

 

För ytterligare vägledning för bedömningen av rekvisitet får man titta i 

förarbetena.  Av dessa framgår att varje osann uppgift som är relevant för att 

ett riktigt fastställande av skattskyldigheten ska kunna ske är att anse som 

oriktig. Även en utelämnad uppgift är att anse som oriktig om den 

föranleder ett oriktigt fastställande av skatten. Råder det tveksamhet kring 

en uppgift är den skattskyldige skyldig att öppet redovisa osäkerheten. 

Underlåter den skattskyldige denna redovisning kan uppgiften eventuellt 

bedömas som oriktig. Det avgörande är alltså att uppgiften ska föranleda en 

felaktigt beräknad skatt för den skattskyldige.16 Det krävs ett orsakssamband 

mellan den oriktiga uppgiften och den felaktigt fastställda slutliga skatten.17 

Vidare krävs att uppgiften är lämnad till ledning för den skattskyldiges egen 

beskattning.18 

 

Oriktiga uppgifter ska skiljas från oriktiga yrkanden. Ett öppet men oriktigt 

yrkande, som grundas på den skattskyldiges subjektiva uppfattning, utgör 

inte en oriktig uppgift som kan läggas till grund för påföljd.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Prop. 1971:10 s. 266 och Prop. 2002/03:106 s. 116.  
17 Prop. 1971:10 s. 266. 
18 Prop. 2010/11:165 s. 935.  
19 Prop. 1971:10 s. 269.  
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2.2 Rättelse på eget initiativ 

 

2.2.1 Syftet med bestämmelserna om rättelse 
på eget initiativ 

 

Skattesystemet är till sin natur komplicerat. På grund av komplexiteten 

ansåg regeringen att reglerna om skattetillägg måste vara nyanserade. 

Nyansen har, bland annat, uppnåtts genom införandet av ett antal 

befrielsegrunder från skattetillägg. Bestämmelsen om rättelse på eget 

initiativ i 49 kap 10 § 2 SFL är exempel på en sådan befrielsegrund.20 

Eftersom skattetillägget anses vara en sanktion som utdöms för att 

framtvinga korrekta beskattningsuppgifter har en rättelse på eget initiativ 

ansetts betinga frihet från just skattetillägg.21 Syftet med ansvarsfrihet från 

åtal för skattebrott vid rättelse på eget initiativ har föranletts av att 

deklarationer för de flesta ska lämnas in för varje beskattningsperiod. En 

oriktig uppgift i en tidigare deklaration kan exponeras när den skattskyldige 

deklarerar för en senare period. Ansvarsfriheten inträder således vid en 

rättelse för att den skattskyldige inte ska behöva fortsätta lämna oriktiga 

uppgifter för att dölja tidigare fel.22 

 

2.2.2 Lagrum 
 

Bestämmelserna om rättelse på eget initiativ finns i 49 kap 10 § 2 SFL och i 

12 § SkBrL. Av 49 kap 10 § 2 SFL framgår att skattetillägg inte får tas ut 

om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. I 

12 § SkBrL anges att den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att 

skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, undgår 

att dömas för skattebrott. Således kan en rättelse på eget initiativ medföra 
                                                
20 Prop. 1971:10 s. 98.  
21 Prop. 1971:10 s. 269.  
22 Prop. 1971:10 s. 237f och SOU 1969:42 s. 197.  
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både ansvarsfrihet från skattetillägg och från åtal för skattebrott. Förutom 

ansvarsfrihet resulterar en rättelse i en omprövning av det eller de inkomstår 

som rättelsen hänför sig till (66 kap 27 § första stycket 1a SFL). 

Omprövningen leder till en efterbeskattning, dvs. en korrekt beskattning, 

med de rättade, riktiga, uppgifterna som grund. Vid beslut om 

efterbeskattning har Skatteverket, enligt bestämmelsens första stycke, rätt 

att gå tillbaka sex år i tiden. Vid utelämnande av uppgifter i deklarationen, 

t.ex. genom att inte redovisa utländska inkomster, efterbeskattas alltså 

tillgångarna så långt underlåtelsen skett, men maximalt sex år tillbaka i 

tiden.  

 

Sverige har permanenta bestämmelser om rättelse på eget initiativ. Vissa 

länder använder sig istället av en alternativ metod med s.k. skatteamnestier. 

En skatteamnesti innebär att skattskyldiga under en begränsad tidsperiod 

kan rätta sina oriktiga uppgifter och därmed undgå sanktioner och 

brottsrubriceringar. Italien, Frankrike, Spanien, USA och England är några 

länder som tillämpar denna alternativa metod. Vanligen är amnestierna 

förenade med kännbara skattekonsekvenser, vilket i viss mån begränsar 

antalet rättelser.23 

 

2.2.3 Innebörden av rekvisitet ”på eget initiativ” 
 

För att undvika påföljd, ska den skattskyldige ha rättat sin oriktiga uppgift 

på eget initiativ. I propositionen till SFL24 ges ledning för hur rekvisitet ”på 

eget initiativ” ska bedömas. En rättelse anses ha skett på eget initiativ om 

Skatteverket, i media eller liknande, informerat om en generell 

kontrollaktion och den skattskyldige efter informationen agerar och rättar en 

oriktig uppgift. Om Skatteverket däremot har påbörjat en utredning eller 

revision av den enskilde, gällande den eller de uppgifter som rättelsen avser, 

                                                
23 Erik Haglund, Frivilliga Rättelser – Självrättelser. <http://frivilligarattelser.se>, besökt 
2016-04-26. Se även Nationalencyklopedin, amnesti. 
24 Prop. 2010/11:165. 
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anses rättelsen inte vara vidtagen på eget initiativ. Har den enskilde skäl att 

tro att Skatteverket har uppmärksammat den oriktiga uppgiften i det 

enskilda fallet kan en rättelse inte heller anses vara företagen på eget 

initiativ.25 Vidare framhålls bedömningen av ”på eget initiativ” får avgöras 

från fall till fall med ledning från praxis. Någon generell regel finns inte.26 

  

Det administrativa sanktionssystemet med skattetillägg och det 

straffrättsliga sanktionssystemet har ett starkt samband. Lagstiftaren har 

därför ansett att villkoren för att rätta en uppgift bör vara desamma för såväl 

bestämmelserna i skatteförfarandelagen som för bestämmelserna i 

skattebrottslagen.27 Den praxis som finns om rättelse på eget initiativ 

gällande skattebrottslagen är därför även av intresse för frågan om rättelse 

skett på eget initiativ i skatteprocessen, och vice versa.28  

 

Lagstiftaren har ansett att bestämmelserna om rättelser på eget initiativ ska 

tillämpas generöst.29 Lagstiftaren ansåg att generositeten var viktig redan 

vid införandet av bestämmelserna i deras tidigare utformningar.30 I och med 

att en rättelse tidigare inte ansågs frivillig när Skatteverket informerat 

allmänheten om generella kontrollaktioner, kom praxis på området dock att 

bli restriktiv. Enligt lagstiftaren motverkade den restriktiva praxisen 

effektiviteten i kontrollarbetet.31 För att underlätta kontrollarbetet och för att 

effektivisera förfarandet ansåg regeringen vid införandet av 

Skatteförfarandelagen att en ansvarsbefriande rättelse skulle kunna ske även 

efter det att Skatteverket gått ut med information om generella 

kontrollaktioner till allmänheten.32 Lagtekniskt ändrades begreppet från 

frivillig rättelse till rättelse på eget initiativ.33 Samma ändring infördes i 12 § 

                                                
25 Prop. 2010/11:165 s. 943. 
26 Prop. 2010/11:165 s. 943, jfr med prop. 1971:10 s. 269.  
27 Prop. 2010/11:165 s. 1214. 

• 28 Almgren, Leidhammar (2016) s. 57. 
29 Prop. 1971:10 s. 270 jfr med prop. 2010/11:165 s. 943. 
30 Prop. 1971:10 s. 270.  
31 Prop. 2010/11:165 s. 478.   
32 Prop. 2010/11:165 s. 479.  
33 Se prop. 2010/2011:165 s. 943 samt Skatteverkets rättsliga vägledning, ”Vid rättelse på 
eget initiativ” (2016). 
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SBL.34 Den tidigare propositionen35 angav att en rättelse inte var frivillig 

om den skattskyldige hade anledning att tro att den oriktiga uppgiften var 

upptäckt eller skulle komma att upptäckas av Skatteverket.36 När 

bestämmelsen utvidgades i samband med införandet av 

Skatteförfarandelagen angavs istället att en rättelse inte är vidtagen på eget 

initiativ om den enskilde har anledning att tro att den oriktiga uppgiften har 

uppmärksammats av Skattemyndigheten i det enskilda fallet.37 Dock har 

domstolen fortsatt att hämta ledning från stadgandet i 1971 års proposition. 

En rättelse är inte vidtagen på eget initiativ om den skattskyldige har skäl att 

anta att den oriktiga uppgiften kan komma att upptäckas av Skatteverket 

eftersom detta i sin tur ger anledning att tro att Skatteverket 

uppmärksammat den oriktiga uppgiften.38  

 

2.2.4 Samband med Skatteverkets förfrågan 
 

Den skattskyldige har möjlighet att lämna in rättelse på eget initiativ så 

länge han eller hon inte har anledning att tro att den oriktiga uppgiften 

uppmärksammats av Skatteverket.39 Möjligheten att rätta på eget initiativ 

begränsas väsentligt när Skatteverket har skickat ut förfrågan eller begäran 

om ytterligare uppgifter till den enskilde. I dessa fall måste man skilja på 

om rättelsen avser den fråga som Skatteverket har ställt eller om rättelsen 

avser en annan sak. Om rättelsen har samband med Skatteverkets fråga 

anses den inte vidtagen på eget initiativ. Är Skatteverkets fråga av 

rutinmässig art och om det saknas samband mellan frågan och den uppgift 

rättelsen avser är rättelsen däremot ansvarsbefriande.40 Om en rättelse har 

samband med en fråga från Skatteverket eller inte är en fråga som får 

                                                
34 Prop. 2010/11:165 s. 479.  
35 Prop. 1971:10.  
36 Prop. 1971:10 s. 270.  
37 Se prop. 2010/11:165 s. 943.  
38 Se t.ex. Kammarrättens i Stockholms domskäl i mål nr. 7415-7416-15, dom 2016-04-05. 
39 Prop. 2010/11:165 s. 943. 
40Skatteverkets rättsliga vägledning, ”Vid rättelse på eget initiativ” (2016).  
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avgöras från fall till fall. Nedan presenteras ett antal prejudikat som är 

vägledande vid bedömningen.41  

 

I NJA 1974 s. 26 fick den skattskyldige, under år 1967, besked om att 

Skatteverket skulle genomföra en revision av hans inkomster från 

beskattningsåret 1966. I och med beskedet företog den skattskyldige en egen 

revision av sina inkomster, avseende både inkomstår 1966 och 1965. Vid 

den egna revisionen hittade han felaktigheter beträffande 1965 års inkomster 

som han upptagit i 1966 års deklaration, varvid han vidtog en rättelse. HD 

angav att den skattskyldige vid beskedet om revision av 1966 års inkomster 

måste insett att det var sannolikt att revisionen även skulle omfatta tidigare 

år, om felaktigheter upptäcktes. Rättelsen ansågs inte frivillig. 

 

I RÅ 1977 ref. 56 var omständigheterna liknande. Vid en revision av den 

skattskyldige, avseende inkomståret 1972, framkom att den skattskyldige 

hade utelämnat uppgifter om inkomster från ett företag. Den skattskyldige 

lämnade in en rättelse för inkomståret 1973 avseende inkomster från samma 

företag. Den skattskyldige hävdade att rättelsen var frivillig. HFD intog 

motsatt ståndpunkt. Rättelsen ansågs inte frivillig eftersom den 

uppgiftsskyldige måste ha insett att de utelämnade uppgifterna skulle 

upptäckas vid Skatteverkets revision av 1972 års inkomstår. 

	  

I RÅ 1976 ref. 144 upplyste ett bolag om att en bil det köpt var begagnad 

vid köpet. Upplysningen inkom efter den tidpunkt Skatteverket ombett 

bolaget att underteckna en blankett för investeringsavdrag. HFD bedömde 

att det inte fanns något samband mellan rättelsen och uppmaningen om 

undertecknande. Rättelsen ansågs frivillig.   

	  

I RÅ 1979 1:59 mottog den skattskyldige en aktieutdelning samt en 

realisationsvinst vid försäljning av aktier under år 1973. I sin deklaration 

avseende 1974 års taxering upptog han varken utdelningen eller 

                                                
41 För ytterligare ledning finns en rättsfallsförteckning i Skatteverkets rättsliga vägledning, 
”Vid rättelse på eget initiativ” (2016). 
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försäljningen av aktierna. Under deklarationsarbetet för inkomståret 1974 

kontaktades den skattskyldige av Skatteverket som ställde frågan varför 

utdelningen inte redovisats. Efter samtalet inkom den skattskyldige med en 

skrivelse där han angav att han mottagit en utdelning samt gjort en 

realisationsvinst vid en försäljning av aktier. Rättelsen av vinsten ansågs 

enligt HFD inte frivillig eftersom den inkommit först efter det att 

Skatteverket ställt frågor till den skattskyldige. Domstolen ansåg att 

förfrågan från Skatteverket om utdelningen hade ett sådant samband med 

realisationsvinsten att den skattskyldige måste haft skäl att anta att den 

oriktiga uppgiften skulle upptäckas. 

 

I RÅ 1980 1:79 ställde Skatteverket frågan till den skattskyldige om ett 

taxeringsvärde på en fastighet, om en utdelning samt om ett avdragsyrkande 

avseende ökade levnadskostnader. I sitt svar uppgav den skattskyldige, 

förutom svar på det som frågats, att ränteintäkter samt bankmedel redovisats 

med för låga belopp. HFD ansåg att hans rättelser var frivilliga eftersom 

förfrågan från nämnden var av rutinmässigt slag och inte hade något 

samband med uppgifterna som rättats. Den skattskyldige ansågs inte heller 

haft skäl att misstänka att de felaktiga uppgifterna skulle uppdagas genom 

förfrågan.  

 

2.2.5 Hur en begäran om rättelse ska vara 
utformad 

 

Det finns inga formkrav i lagen för hur en rättelse ska vara utformad för att 

rekvisitet ”rättelse” ska vara uppfyllt. I förarbetena rekommenderas 

skriftlighet, men det finns inget egentligt hinder mot en muntlig rättelse.42 

En muntlig rättelse kan dock medföra bevissvårigheter.43 Det är antingen 

den skattskyldige själv eller dennes ombud som ska lämna in rättelsen. Det 

                                                
42 Prop. 1971:10 s. 270. 
43 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 8926-14 (dom 2016-02-09) där bolaget inte 
lyckades styrka vad de ansåg vara en rättelse på eget initiativ via telefon. 
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krävs någon form av initiativ från den skattskyldige för att en rättelse ska 

vara ansvarsbefriande.44  

 

Det finns dock krav på vad en rättelse ska innehålla. För det första ska det 

klart och tydligt framgå att det är fråga om en rättelse. För det andra ska 

rättelsen resultera i att skatten beräknas till rätt belopp för 

beskattningsperioden. Det anses inte som en rättelse att ta upp en uppgift 

avseende en tidigare deklaration i en senare deklaration. Av en sådan 

rättelse måste tydligt framgå att den avser en tidigare deklaration för att den 

ska godtas.45 Kraven på innehållet i en rättelse måste emellertid, enligt 

lagstiftaren, vägas mot att det inte kan ställas orimligt höga krav på den 

skattskyldige. Det ska anses tillräckligt att den skattskyldige lämnar 

information som till övervägande del är korrekt. Så länge informationen 

efter en enklare korrigering resulterar i fastställandet av en korrekt 

beskattning är rättelsen därför godtagbar.46 

 

Eventuellt har kraven på hur en rättelse ska vara utformad blivit mer 

extensiva och generösa genom Kammarrätten i Stockholms mål nr. 5744-

5747-12 (se vidare om detta mål nedan i avsnitt 3.3).  

 

2.2.6 Bevisbörda 
 

Den som påstår sig ha lämnat in en handling till en myndighet har större 

möjlighet att bevisa detta än vad myndigheten har. I skatteprocessen är det 

därför den skattskyldige som har bevisbördan för att en rättelse har lämnats 

in till Skatteverket före det att myndigheten har sänt ut begäran om 

ytterligare upplysningar.47 När det har visats är det sedan Skatteverket som 

har att visa att rättelsen inte har skett på eget initiativ.48 

                                                
44 Prop. 1971:10 s. 270. 
45 Prop. 1971:10 s. 261 samt Almgren, Leidhammar (2016) s. 56 och 201.  
46 Prop. 1971:10 s. 261. 
47 Se RÅ 1990 ref. 94 samt kammarrättens uttalade i RÅ 2004 ref. 11.  
48 Se mål nr. 6019-1999, dom meddelad av Kammarrätten i Stockholm 8 april 2002. 
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I NJA 2004 s. 692 fastställdes bevisbördan för rättelse på eget initiativ enligt 

12 § SkBrL. Bevisbördan för att en rättelse skett på eget initiativ ansågs 

åligga åklagaren. Beviskravet som ska vara uppfyllt är att den skattskyldiges 

invändning, att rättelse skett på eget initiativ, ska framstå som obefogad.  
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3 Tillämpning i praktiken 
 

Nedan redogörs för fyra kammarrättsdomar. De två första avser 

bedömningen av rekvisitet ”på eget initiativ”. De två senare berör frågan om 

utformningen av och innehållet i en rättelse.  

 

3.1 Tillgångar i utlandet  
 

I mål nr. 7235-7239-15, dom meddelad av Kammarrätten i Stockholm den 4 

mars 2016, handlade frågan om en rättelse avseende tillgångar i utlandet var 

vidtagen på eget initiativ eller inte.  

 

Enligt omständigheterna i fallet mottog Skatteverket kontrolluppgifter från 

Belgien där det framgick att den skattskyldige hade tillgångar i landet. 

Skatteverket uppmanade därför den skattskyldige, i en förfrågan den 2 april 

2013, att inkomma med uppgifter om den skattskyldiges utländska 

inkomster under 2010 och 2011. Förfrågan löd som följer:  

 
”Skatteverket har från utländsk skattemyndighet mottagit kontrolluppgift som visar att du 

har erhållit inkomst […] från utlandet […]. Du ombeds därför att på bifogad svarsblankett 

redovisa vilka utländska inkomster du haft under inkomståren 2010 till 2011, samt om du 

har betalat utländsk skatt för dessa”.  

 

I telefonsamtal, den 5 april 2013, fick den skattskyldige informationen från 

Skatteverket att kontrollmaterialet avsåg tillgångar på belgiska konton. Den 

skattskyldige inkom med rättelse avseende de belgiska inkomsterna för 

inkomstår 2010 och 2011 i maj 2013. I augusti 2014 mottog Skatteverket 

ytterligare en rättelse avseende den skattskyldiges utländska inkomster i 

Luxemburg och Schweiz för åren 2009-2013.  
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Frågan i målet var om rättelserna avseende inkomsterna från Schweiz och 

Luxemburg under inkomståren 2009-2013 hade vidtagits på eget initiativ. 

Kammarrätten ansåg för det första att Skatteverkets förfrågan inte var av 

rutinmässig art. För det andra konstaterade rätten att en kontroll av den 

skattskyldiges samtliga inkomster från utlandet inletts i och med 

Skatteverkets förfrågan. Att den skattskyldige varit av uppfattningen att 

Skatteverket inte skulle upptäcka tillgångarna i Luxemburg och Schweiz vid 

revisionen ansågs sakna betydelse för den aktuella bedömningen. Rättelsen 

bedömdes inte vara vidtagen på eget initiativ.  

 

Det kan även nämnas att den skattskyldige vid förhandlingen i 

förvaltningsrätten uttalade sig angående utformningen av rättelsen. I 

uttalandet menade han att han avvaktat med att kontakta Skatteverket 

angående rättelsen eftersom Skatteverket har som krav att rättelser i princip 

ska vara fullständiga när de inkommer till myndigheten. Från anmälan till 

inlämning har man normalt tre månader till sitt förfogande för att 

färdigställa rättelsen. Tidsperioden var enligt den skattskyldiges bedömning 

för kort, på grund av det omfattande arbete som krävdes för att redovisa 

hans tillgångar, bland annat en stiftelse i Schweiz som han hade ärvt från sin 

far.49 Kammarrätten tog ingen hänsyn till invändningen.  

 

3.2 Styrelseledamoten 
 

Den 5 april 2016 meddelades ytterligare en dom, i mål nr. 7415-7416-15 i 

Kammarrätten i Stockholm, angående rättelse på eget initiativ.  

 

Bakgrunden var i korthet följande. Skatteverket hade skickat förelägganden, 

den 4 september 2013, den 16 oktober 2013 och den 27 februari 2014, till 

två svenska bolag; Akademikliniken HJ AB och Co-Operation HJS AB. 

                                                
49 Se Förvaltningsrättens skäl för avgörande i Kammarrätten i Stockholm mål 7235-7239-
15, dom 2016-03-04.  
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Bolagen var dotterbolag respektive moderbolag till ett bolag i 

Storbritannien, Co-Operation HJS Ltd. 

 

Den 11 april 2014 inkom klaganden, som var styrelseledamot i 

Akademikliniken HJ AB, med rättelse avseende en utdelning från Co-

Operation HJS Ltd. Klaganden ägde vid tidpunkten för Skatteverkets 

förelägganden inga aktier i de svenska bolagen. Av utredningen framgick 

dock att han var styrelseledamot i Akademikliniken HJ AB när 

föreläggandena skickades ut.  

 

Klaganden hävdade att rättelsen var vidtagen på eget initiativ eftersom de 

tre förfrågningarna från Skatteverket var ställda till bolagen och inte till 

honom. Vidare menade han att Skatteverket inte hade begärt upplysningar 

från Co-Operation HJS AB, i vilket han hade de aktier som medfört den 

utdelning rättelsen omfattade. Slutligen menade han att Skatteverket inte 

hade visat att han deltagit i något styrelsemöte där myndighetens 

förfrågningar hade diskuterats.  

 

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Kammarrätten ansåg inte att 

rättelsen var vidtagen på eget initiativ. För det första fanns det ett mycket 

nära samband i tid mellan den skattskyldiges rättelse och inledandet av 

revisionen av bolagen. För det andra avsåg både Skatteverkets revision och 

den skattskyldiges rättelse utdelningar från bolagen. Slutligen konstaterade 

rätten att det enda rimliga var att klaganden hade verklig anledning att 

misstänka att myndigheten hade upptäckt hans oriktiga uppgifter eftersom 

han satt som styrelseledamot för ett av bolagen som var föremål för 

revisionen.   

3.3 Slussen-målet 
I mål nr 2908-2910-10, dom meddelad av Kammarrätten i Stockholm den 

30 september 2013, bedömdes utformningen av en rättelse. I målet lämnade 

klaganden in en skrivelse till Skatteverket efter att myndigheten hade lämnat 

beskattningsbesked. Skrivelsen var benämnd ”Kompletterande upplysningar 
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till självdeklaration vid 2005 års taxering”. Skrivelsen innehöll en allmän 

förklaring av bakgrunden till den i målet omtvistade avyttringen av ett 

kommanditbolag. Rätten konstaterade först att skrivelsen hade kommit in 

efter att det grundläggande taxeringsbeslutet hade meddelats. Vidare 

konstaterades även att skrivelsen varken innehållit yrkande om rättelse eller 

information om att de tidigare yrkandena var oriktiga och kunde 

ifrågasättas. Rättelsen ansågs därför inte gjord på eget initiativ.  

 

3.4 IVL-målet 
 

Slussen-målet har jämförts med det s.k. IVL-målet.50 Även i IVL-målet (mål 

nr 5744-5747-12), där Kammarrätten i Stockholm meddelade dom den 13 

juni 2013, har utformandet av en rättelse bedömts. I målet hade klaganden, 

bolaget IVL Svenska Miljöinstitutet AB, felaktigt gjort avdrag för ingående 

mervärdesskatt under ett antal år. Efter att bolaget varit part i ett mål där 

HFD fastställde att sådana avdrag inte var avdragsgilla inkom bolaget med 

en skrivelse till Skatteverket. I skrivelsen angav IVL att bolaget tidigare 

hanterat avdrag på ett visst sätt men nu avsåg att ändra tillvägagångssättet 

för sin redovisning, innebärande att avdrag för ingående mervärdesskatt inte 

längre skulle göras på sätt som tidigare gjorts. Skatteverket begärde 

kompletterande upplysningar avseende belopp och perioder. Efter att ha fått 

dessa upplysningar från bolaget kunde Skatteverket fatta ett korrekt 

beskattningsbeslut.  

 

Kammarrätten började med att i domskälen beskriva de generella kraven på 

en rättelse. En rättelse kräver en precisering av vad rättelsen avser. Vidare 

ska det tydligt framgå att det är fråga om just en rättelse. Slutligen ska 

rättelsen medföra att korrekt skatt kan beskattas. I målet ansåg 

kammarrätten att skrivelsen som bolaget lämnat in till Skatteverket var att 

betrakta som en rättelse på eget initiativ. Skrivelsen kunde enligt 

                                                
50 Se. Bengtsson (2014) s. 295-296. 
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kammarrätten inte tolkas annorlunda än att bolaget ville träda tillbaka från 

de tidigare lämnade oriktiga uppgifterna.  

 

Avgörandet visar att en skattskyldig inte klart och tydligt behöver framställa 

yrkande om rättelse för att en sådan ska aktualiseras. Istället kan det, 

indirekt av omständigheterna, framgå att det är fråga om en rättelse som 

efter ytterligare begärda kompletteringar föranleder en korrekt beskattning. 

Avgörande blir alltså hur Skatteverket tolkar handlingen. Kammarrätten gör 

en extensiv tolkning av hur en rättelse kan vara utformad jämfört med 

tidigare fall.51 De tidigare kraven på en rättelses, i princip fullt korrekta, 

angivning av belopp och perioder har fördröjt ett stort antal rättelser. 

Eventuellt medför IVL-domen att processen kring rättelser på eget initiativ 

kan effektiviseras. Det är dock viktigt att bedömningen av om innehållet i en 

upplysning är att kategorisera som en rättelse inte blir allt för extensiv. 

Normalt måste det fortfarande framgå att det är fråga om en rättelse och det 

ska preciseras i vilka avseenden rättelsen ska ske.52  

 

                                                
51 Bengtsson (2014) s. 295-296. 
52 Murman, Peter. ”Frivillig rättelse – lägre ställda krav?” 2013-06-27. 
<http://seportalen.wolterskluwer.se/delegate/scion/doc?id=4D70E5652BAAFA0BC1257B9
70041B022&anchor=&provider=SPORe>, besökt 2016-05-11. 
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4 Analys 
 

4.1 Inledning 
 

Bestämmelserna om rättelser på eget initiativ kan ses från två olika 

perspektiv; det fiskala, statliga intresset respektive det enskilda intresset. 

Beroende på vilket perspektiv man intar varierar graden av 

ändamålsenlighet. Nedan görs en granskning av reglernas tillämpning samt 

deras ändamålsenlighet och rättssäkerhet.  

 

4.2 Ändamålsenlighet 
 

Syftena med bestämmelserna om rättelser på eget initiativ är i sig inte 

kontroversiella. Att en person ska kunna tillbakaträda från tidigare oriktiga 

uppgifter och felaktigheter som Skatteverket inte uppmärksammat, utan att 

fällas för ansvar, är att se som positivt. Rättelser av oriktigheter resulterar i 

att staten får in korrekta beskattningsmedel. Dessutom kan personen i fråga 

vara nöjd med att ha gjort moraliskt rätt just genom att ”göra om och göra 

rätt”. Således blir resultatet en positiv situation för båda parter. 

Bestämmelserna blir kontroversiella först när de används som kryphål. Om 

en skattskyldig under ett flertal år medvetet utelämnat uppgifter, alternativt 

lämnat felaktiga och ofullständiga uppgifter, kan bestämmelserna 

ifrågasättas. Det kan uppfattas som tvivelaktigt att en person som avsiktligt 

undanhållit skatt i flera år ska kunna få en lindrig efterbeskattning och 

slippa sanktioner. Dock måste denna aspekt vägas mot att staten faktiskt får 

in pengarna.  

 

För att motverka skatteflykten skulle man å ena sidan kunna tänka sig en 

åtstramning av bestämmelserna, i framförallt ett avskräckande syfte. En 
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åtstramning riskerar å andra sidan ett resultat med färre rättelser och ett 

större s.k. skattefel. Ovan (i avsnitt 2.1.5) har konstaterats att den alternativa 

metoden med skatteamnestier, som i viss mån tillämpas utomlands, i många 

fall resulterar i en mycket kännbar beskattning av den skattskyldige. 

Följaktligen blir konsekvensen att färre personer lämnar in rättelser. Inom 

svensk rätt måste således en avvägning göras mellan strängheten i reglerna 

och incitamenten till rättelse. I sammanhanget kan nämnas att antalet 

rättelser i Sverige har ökat markant sedan Skatteverket gått ut med 

information om ytterligare ansträngningar för att hitta undangömt kapital 

utomlands. Framgång från myndigheten på denna punkt skulle kunna 

motivera en åtstramning av reglerna. Dock måste det här göras en åtskillnad 

mellan de personer som medvetet undanhåller skatt och de som av misstag 

deklarerat oriktiga uppgifter.  Blir reglerna alltför stränga kan konsekvensen 

bli att de senare nämnda personerna fortsätter att deklarera ”felaktigt” av 

rädsla för sanktioner. I ett sådant fall förloras ändamålsenligheten.  

 

Slutligen kan det ifrågasättas hur höga krav staten kan ställa på de 

skattskyldiga. Det är viktigt att tänka på att det föreligger ett 

maktförhållande mellan staten och den enskilde. Det är även av vikt att 

komma ihåg att i en demokrati ska den enskilde inte känna sig underlägsen 

staten utan delaktig i den.  

 

4.3 Rättssäkerhet 
 

Rättsäkerhet innebär bland annat att rättsreglerna ska tillämpas på ett 

förutsebart och effektivt sätt. Den enskilde ska dessutom vara garanterad 

säkerhet för sin person och egendom.  
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4.3.1 ”På eget initiativ”  
 

I lagen ges ingen ledning för hur bedömningen av om en rättelse är vidtagen 

på eget initiativ eller inte ska ske. Ledning får hämtas från förarbetena. 

Förarbetena i sin tur hänvisar i stor utsträckning till praxis, främst på grund 

av svårigheten att fastställa en generell regel för vad som avses vara vidtaget 

på eget initiativ. De situationer som räknas upp i förarbetena till ledning för 

bedömningen är just vägledande. Dock innehåller många fall som kommer 

upp i domstol svåra bedömningsfrågor inom ramen för denna vägledning.  

Exempelvis kan det vara svårt att fastställa om Skatteverkets kontroll av den 

skattskyldige innefattar, eller har ett samband med, den oriktiga uppgiften. 

Detsamma gäller frågan om den skattskyldige har anledning att tro att 

Skatteverket uppmärksammat den oriktiga uppgiften i det enskilda fallet.  

 

I målet med oredovisade tillgångar i Schweiz och Luxemburg är situationen 

relativt klar och rättssäkerheten tillgodosedd. I sin förfrågan ålägger 

Skatteverket den enskilde att redovisa de utländska inkomster han haft 

under inkomståren 2010 och 2011. Uttrycket ”utländska inkomster” är så 

pass generellt att domstolens ställningstagande, att de schweiziska och 

luxemburgska inkomsterna inkluderades i förfrågan, inte är särskilt 

uppseendeväckande. I fallet med styrelseledamoten är bedömningen mer 

tvivelaktig utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Visserligen var den 

skattskyldige styrelseledamot i bolaget som omfattades av revisionen. 

Dessutom avsåg både rättelsen och revisionen utdelningar. Trots dessa 

omständigheter kan det kännas väl restriktivt att tolka den skattskyldiges 

rättelse som att den inte var vidtagen på eget initiativ. Skatteverket har inte 

ställt någon förfrågan till den skattskyldige personligen. Osäkerheten består 

dessutom i att den skattskyldiges utdelning avsåg ett annat bolag. Detta kan 

i och för sig motsägas med att bolaget han satt i styrelsen för var dotterbolag 

till bolaget han mottog utdelningen ifrån. Dock anser jag att om 

Skatteverket uppmärksammat uppgiften borde myndigheten ha hunnit 

skicka ut en förfrågan till den skattskyldige innan tre månader hade hunnit 

passera. (Skatteverkets sista förfrågan daterades den 27 februari 2014 och 



 31 

den skattskyldige inkom med rättelse i maj samma år). På pappret är 

sambandet självklart. I verkligheten, framförallt utifrån den enskildes 

perspektiv, är sambandet mer osäkert. Enligt min mening gör kammarrätten 

en restriktiv tolkning av förarbetenas ställningstagande att den enskilde inte 

ska ha skäl att tro att Skatteverket har uppmärksammat den oriktiga 

uppgiften i det enskilda fallet. Rättssäkerheten kan därför ifrågasättas.  

 

4.3.2 Utformningen av rättelsen 
 

Ytterligare en gränsdragning illustreras vid jämförelsen mellan Slussen- och 

IVL-målen. I båda fallen lämnade bolagen in kompletteringar till sina 

deklarationer. I IVL-målet ansågs kompletteringen vara en rättelse på eget 

initiativ. I Slussen målet intogs motsatt ståndpunkt. I förarbetena och i 

rättspraxis framgår vad en rättelse ska innehålla. Kraven på den 

skattskyldige, får enligt förarbetena, inte vara alltför höga. Det ska räcka att 

rättelsen är så pass preciserad att den kan föranleda en korrekt beskattning 

efter mindre kompletteringar. Avvägningen mellan kraven på den 

skattskyldige och preciseringen av vad rättelsen avser kan ifrågasättas med 

de båda kammarrättsdomarna som grund.  

 

I IVL-domen gjordes en extensiv tolkning av bolagets komplettering. 

Kammarrätten stödde till största delen sitt beslut på att kraven på den 

skattskyldige inte kan vara allt för höga. I målet ansågs en rättelse utan 

yrkande om rättelse eller precisering av belopp vara vidtagen på eget 

initiativ. I Slussen-målet däremot ansågs kompletteringen inte vara en 

rättelse på eget initiativ. Kompletteringen innehöll varken yrkande om 

rättelse eller någon information om att tidigare deklarationer kunde 

ifrågasättas utan istället angavs information om vilken metod som använts i 

redovisningen. Avvägningen mellan kraven på den skattskyldige och 

utformningen nämndes inte i Slussen-målet. Slussen-målet meddelades av 

Kammarrätten i Stockholm den 30 september 2013. IVL-domen meddelades 

i samma kammarrätt i mitten av juni samma år. Sammanfattningsvis kan 
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konstateras att det råder stor osäkerhet för en enskild som varken framställer 

yrkande om rättelse eller tydligt preciserar i vilka avseenden rättelsen sker.  

 

IVL-domens extensiva tolkning kan ses som positiv i och med 

effektivisering av antalet rättelser. I sammanhanget kan nämnas målet med 

tillgångar utomlands (mål nr. 7235-7239-15). Den skattskyldige avvaktade 

med rättelse pga. kraven på dess utformning och fullständighet. Dock är det 

önskvärt med en tydligare förklaring av hur avvägningen mellan rättelsens 

utformning och kraven på den enskilde ska bedömas för att systemet ska 

vara förutsebart och för att rättssäkerheten ska upprätthållas. En skattskyldig 

som skickar in en handling till Skatteverket ska kunna bedöma vilka 

konsekvenser inlämnandet kommer att få.  

 

4.4 Bestämmelsernas tänkta generositet i 
förhållande till ändamålsenligheten 
och rättssäkerheten 

 

Enligt lagstiftaren är bestämmelserna om rättelser avsedda att tillämpas 

generöst. Generositeten kan granskas utifrån två aspekter; utifrån 

ändamålsenligheten och utifrån rättssäkerheten.  

 

Generositeten tillåter att ett stort antal rättelser bedöms vara vidtagna på 

eget initiativ. Den generösa bedömningen resulterar i att fler skattskyldiga 

rentvår sig och staten får in mer pengar. En skattskyldig som lämnar in en 

rättelse slipper ju sanktioner och får en relativt lindrig efterbeskattning. 

Således är generositeten positiv för att fler ”vågar” inkomma med rättelser. 

Samtidigt kan generositeten tolkas som att ”skattesmitare” kommer lindrigt 

undan. Ändamålsenligheten beror återigen på vilken vinkel man väljer att se 

saken ifrån.   

 

Avseende rättssäkerheten ger generositeten upphov till ännu en 

gränsdragning. Generositeten måste ställas mot de andra rekvisiten. 
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Troligen är tanken att rekvisiten i bestämmelsen och ledningarna i 

förarbetena ska tolkas generöst. Om detta verkligen 

görs i Slussen-målet och målet med styrelseledamoten kan ifrågasättas.  

 

4.5 Slutsats 
 

Att institutet med rättelser på eget initiativ innehåller många 

gränsdragningar och bedömningsfrågor är i vissa fall problematiskt. Följden 

blir att förutsebarheten och enhetligheten i rättstillämpningen kan 

ifrågasättas. Prejudikaten på området är i sig relativt entydiga. Dock uppstår 

fortfarande svåra – och i vissa fall kritiserbara – gränsdragningar hos 

underrätterna. Omständigheterna i prejudikaten och underrätterna är i många 

fall unika eller åtminstone möjliga att särskilja på en del punkter.  

 

En lagstiftning som till stor del baseras på förarbeten och prejudikat kräver 

tydlighet. Det kan ifrågasättas hur långt en gränsdragning får sträcka sig 

innan den definieras i någon av rättskällorna. Ytterligare prejudikat på 

området är önskvärt, både vad gäller kraven på utformningen av rättelsen 

och på hur rekvisitet ”på eget initiativ” ska bedömas.  

 

Slutligen kan konstateras att lagstiftningens ändamålsenlighet varierar 

beroende på om man ser till det fiskala, statliga intresset eller det enskilda 

intresset.  
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