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Summary 

The right not to be tried or punished twice is prescribed by Swedish law, the 

European Convention and the EU Charter of fundamental rights. Since both 

tax surcharge and criminal sanctions can be imposed in parallel by the 

Swedish legislation, it has been vividly debated over the last 20 years and 

critized for being in contravention of this human right. When the European 

Court presented the Zolotukhin judgment, the Swedish Supreme Court 

changed its attitude and made clear that the Swedish tax surcharge 

legislation was not compatible with article 4, protocol 7. This crucial 

moment led to a new law called “lagen om talan om skattetillägg i vissa 

fall”. 

 

During the investigation there were two suggestions: “samordnat 

förfarande” och “vägvalsprincipen”. The one chosen, “samordnat 

förfarande”, has been criticized by several authorities for being too 

complicated. The critizism has been based on arguments regarding cost 

efficiency and the risk for a divided praxis. They also thought it could come 

to divided praxis and big costs. Although, the investigation thought this 

suggestion was better than “vägvalsprincipen” because “vägvalsprincipen” 

would have been designed in a way that would have given citizens a way to 

manipulate the system to avoid penalty.  

 

In this thesis I analyze these two suggestions to examine which one has the 

strongest arguments. I also try to predict what consequences the new law 

will have. Both suggestions have pros and cons and I do not think the 

investigation has analyzed the risks with “vägvalsprincipen” good enough. 

My suggestion is to reconstruct the Swedish system of jurisdiction to only 

have one Supreme Court instead of two. If that were the case, “samordnat 

förfarande” is the best solution for the problem with double punishment.  
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Sammanfattning 

Rätten att inte straffas två gånger för samma sak finns både i svensk rätt, 

Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det har länge varit 

omdiskuterat hur de svenska skattetilläggsreglerna förhåller sig till denna 

rättighet eftersom skattetillägg tidigare kunde utdömas parallellt med en 

straffrättslig påföljd. Trots att man kanske hade kunnat ana hur det förhöll 

sig med utgångspunkt i tidigare avgöranden från Europadomstolen var det 

ändå först genom Zolotukhin-domen1 som uppfattningen om rättsläget 

förändrades. Det som uppmärksammades i domen var synen på rekvisitet 

”samma sak” som finns i den mänskliga rättigheten att inte straffas två 

gånger för samma sak. Europadomstolen slog fast att bedömningen om det 

rör sig om samma sak ska grunda sig på de faktiska omständigheterna i 

fallet och inte den nationella brottsliga klassificeringen av gärningen. Detta 

skapade misstankar mot den svenska skatterätten eftersom skattebrott och 

skattetillägg i huvudsak grundar sig på samma omständigheter men, vid 

tiden för domen, kunde utdömas parallellt.  

 

Ett par år senare följde Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 

i samma spår som Europadomstolen vilket föranledde en omfattande 

utredning som resulterade i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i 

vissa fall. Lagen trädde i kraft vid årsskiftet till 2016.  

 

Det var i huvudsak två alternativa lösningar som utreddes. Dessa båda 

alternativ har benämnts ”samordnat förfarande” respektive 

”vägvalsprincipen”. Det blev till sist alternativet samordnat förfarande som 

valdes framför vägvalsprincipen som är en beprövad metod hos några av 

våra grannländer. Valet av ett samordnat förfarandet fick stark kritik från 

flera tunga remissinstanser. De ansåg bland annat att förslaget var 

komplicerat, både för domstolarna, åklagaren och inte minst för den 

enskilde. Flera anade även att rättspraxis inte skulle bli enhetlig eftersom 
                                                
1 Zolotukhin v. Ryssland [GC], no. 14939/03, 10 februari 2009, (Zolotukhin v. Ryssland). 
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den kommer att utvecklas i två högsta instanser och att kostnaderna för 

reformen skulle bli höga. Utredningen tyckte, trots kritiken, att samordnat 

förfarande var bättre än vägvalsprincipen eftersom vägvalsprincipen gav 

utrymme för manipulering av systemet vilket kunde leda till att personer 

som försökt undkomma skatt helt skulle undgå påföljd.  

 

I analysen väger jag argumenten emot varandra för att avgöra vilket förslag 

som är starkast. Jag försöker också att förutspå vilka konsekvenser som den 

nya lagen kan tänkas få. Mina svar på dessa frågor är att både samordnat 

förfarande och vägvalsprincipen har betydande brister men även många 

fördelar. Det är inte helt självklart vilket förslag som är bäst och jag anser 

inte att man har utrett riskerna med vägvalsystemet tillräckligt. Mitt förslag 

är att man på längre sikt gör om det svenska domstolssystemet så att det 

endast finns en högsta instans. Då är det självklart att samordnat förfarande 

är den bästa lösningen på dubbelbestraffningsproblemet.  
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Förord 

Efter nio terminer på juristprogrammet är det här det sista jag gör innan jag 

ger mig ut i arbetslivet, vilket känns väldigt bra. Att studera juridik har varit 

både svårare och lättare än vad jag föreställde mig. Under vissa terminer 

kändes det som att tiden stod still medan andra bara flög förbi. Jag är nöjd 

med mina prestationer, jag är nöjd med mina val och jag är riktigt taggad på 

att avsluta det här kapitlet och påbörja ett nytt spännande äventyr.  

 

Tack till alla som varit med och stöttat mig på vägen.  

 

 

 

 



 5 

Förkortningar 

AFDL Lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar 

Europakonventionen Den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna  

FEUF Europeiska unionens 

funktionsfördrag 

HD Högsta domstolen 

JK Justitiekanslern 

JO   Justitieombudsmannen 

RB   Rättegångsbalken (1942:740) 

RF   Regeringsformen (1974:152) 

SFL   Skatteförfarandelagen (2011:1244) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den 10 februari 2009 ändrade Europadomstolen i stor sammansättning 

(Grand Chamber) sin praxis angående innebörden i att inte lagföras eller 

straffas två gånger för samma sak i enlighet med artikel 4 i tilläggsprotokoll 

7 Europakonventionen.2 Den springande punkten var vad som ansågs vara 

samma gärning. Europadomstolen meddelade att den inhemska 

klassificeringen av vad som är samma gärning kunde innebära att rättigheten 

i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 kränks. Därför anförde Europadomstolen att 

bedömningen ska utgå från de fakta som föreligger i målet. Om fakta och 

omständigheterna är identiska eller väsentligt desamma är det fråga om 

samma gärning. Denna dom kom att få stor betydelse för svensk rätt. I 

senare avgjorda fall kom Europadomstolen också fram till att Sverige kränkt 

rättigheten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma sak på 

grund av reglerna om skattetillägg och skattebrott.3 Till följd av domen mot 

Sverige initierades en lagstiftningsprocess som så småningom resulterade i 

lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Lagen trädde i kraft 

den 1 januari 2016. Utredningen bakom lagförslagen har varit mycket 

omdiskuterad då det fanns två acceptabla förslag och det rådde delade 

meningar mellan myndigheterna om vilket förslag som var bäst. ”Samordnat 

förfarande” var det förslag som valdes och endast framtiden kan utvisa om 

det var en bra lösning eller inte.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att kritiskt granska lagen (2015:632) om talan 

om skattetillägg i vissa fall. Härvid kommer jag särskilt att undersöka om 
                                                
2 Se Zolotukhin v. Ryssland. 
3 Se Lucky Dev v. Sverige, no. 7356/10, 27 november 2014. 
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lagen i dess nuvarande utformning kan förväntas tjäna det syfte som den är 

avsedd att uppfylla.  

 

Jag kommer, i enlighet med syftet, att besvara följande frågor: 

 

- Vilket är syftet med lagen? 

- Vilka argument för och emot olika förslag till lagstiftning fanns 

under lagstiftningsprocessen? 

- Vilka effekter, positiva respektive negativa, kan lagen förväntas leda 

till? 

 

1.3 Metod, material och forskningsläge 

Jag har valt att använda mig av en rättsdogmatisk metod med ett kritiskt 

perspektiv. Genom att ha ett kritiskt perspektiv kan jag studera ämnet 

utifrån olika infallsvinklar, vilket görs i analysen.  

 

Den rättsdogmatiska metoden innebär att man använder rättskälleläran för 

att söka svar. Rättskälleläran anger vilka rättskällor som får och bör 

användas och i vilken ordning. Rättskällorna är lag, förarbeten, praxis och 

doktrin.4 Jag har valt att skriva om en helt ny lag och ämnets karaktär gör att 

materialet om lagen om talan om skattetillägg i vissa fall är begränsat. 

Eftersom lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, i skrivandets stund, 

trädde i kraft endast för ett par månader sedan finns ingen praxis eller 

doktrin att söka svar i när det gäller hur den ska tolkas. Uppsatsen är därför 

till större del grundad på förarbeten och framförallt de remissvar som tillhör 

SOU 2013:62.  

 

I de inledande deskriptiva avsnitten har jag dock använt mig av doktrin och 

om ne bis in idem-principen fanns väldigt mycket material. Några som 

                                                
4 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, Lund 
2013, s. 21.  
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fördjupat sig på området med ne bis in idem-principen och skattetillägg är 

Karin Almgren, justitieråd, Börje Leidhammar, advokat och adj. professor 

och Magnus Gulliksson, adjunkt vid Uppsala universitet. Dessa har skrivit 

flera informativa och intressanta artiklar och böcker 

 

På Europarättens område var det inte heller svårt att hitta gediget material 

bland annat litteratur skriven av det före detta justitierådet Hans Danelius 

och andra välrenommerade juridiska experter. I skattetilläggsavsnitten har 

jag använt mig av artiklar från Juridisk tidskrift och Svensk juristtidning. 

Eftersom dubbelbestraffning och skattetillägg varit ett omdiskuterat ämne 

under lång tid och rättsläget har förändras väsentligt, är många av artiklarna 

på området irrelevanta och föråldrade. Mycket tid har därför ägnats åt 

källkritik för att säkerställa att jag har använt bra och tidsenliga källor.  

 

Praxis har också använts i stor utsträckning för att lyfta fram de 

bakomliggande resonemangen som fördes när rättsläget förändrades. Jag har 

valt de rättsfall som har haft betydelse för rättsutvecklingen. Valet av 

rättsfall föll sig naturligt eftersom de andra källor jag har använt, såsom 

betänkanden, propositioner och artiklar, hänvisar till och grundar sig på 

dessa rättsfall.  

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom lagen om talan om skattetillägg i vissa fall är omfattande och 

omdiskuterad görs följande avgränsningar för att hålla det inom syftet för 

uppsatsen.   

 

Utredningen till lagen behandlar både skattetillägg och tulltillägg. Denna 

uppsats kommer dock bara att hantera den skatterättsliga delen och helt 

utelämna allt som rör tulltillägg.  
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Lagen om talan om skattetillägg i vissa fall kan endast tillämpas på fysiska 

personer eftersom juridiska personer inte kan dömas för skattebrott. Det 

finns en intressant aspekt som gäller huruvida det går att tillämpa reglerna 

om företrädaransvar dvs. när fysiska personer kan hållas ansvariga för 

juridiska personers skatteskulder. Denna del har jag dock valt att utelämna 

och jag fokuserar endast på vad som gäller för fysiska personer.5 

 

Ytterligare avgränsningar kommer att göras senare i uppsatsen där de är 

bättre lämpade.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om gällande rätt för att läsaren ska förstå 

hur regelverken om skattetillägg var utformade innan de reformerades. 

Kapitlet har två underrubriker, svensk rätt och EU-rätt, och här behandlas de 

lagar och artiklar som är relevanta för utredningen och den nya lagen.  

 

I kapitel tre behandlas relevant praxis. Dessa rättsfall, från Högsta 

domstolen, EU-domstolen och Europadomstolen är särskilt relevanta för 

varför den nya lagen kom till och beskriver utvecklingen av principen om ne 

bis in idem i skatterätten. Här har jag valt att fokusera på domstolarnas 

resonemang och bedömningar av hur principen ska tolkas och tillämpas.  

 

Kapitel fyra handlar om den nya lagen och utredningen bakom. Här 

behandlas den kritik som förslaget fick och vilka argument, för och emot, 

som lades fram av de olika remissinstanserna. Det finns även ett avsnitt om 

vilka konsekvenser som förslaget kan förväntas ge.  

 

I det femte och avslutande kapitlet gör jag en mer djupgående analys och 

ger svar på mina frågeställningar. Jag ger min syn på de två förslagen och 

                                                
5 För den som är intresserad att läsa mer om företrädaransvar kan jag rekommendera Teresa 
Simon-Almendals bok ”Företrädaransvar”.  
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uppmärksammar deras styrkor och svagheter. Avslutningsvis resonerar jag 

kring hur jag tror problemet hade kunnat lösas på ett bättre sätt.  
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2 Gällande rätt 

2.1 Svensk rätt 

2.1.1 Skattebrott och skattetillägg 

Den 1 januari 1974 infördes ett nytt system inom skatterätten som 

behandlande administrativa sanktioner. I samband med detta förändrades 

även reglerna om skattebrott och skattestrafflagen (1943:313) ersattes med 

den nuvarande skattebrottslagen (1971:69). Anledningen till denna reform 

var att skattestrafflagen länge hade kritiserats. Det förelåg stora skillnader 

mellan antalet felaktiga uppgifter och antalet lagföringar och större delen av 

åtalen avsåg små fel som oftast fick påföljden böter. Polis- och 

åklagarmyndigheterna fick lägga oproportionerligt mycket resurser på 

mindre allvarliga skattebrott istället för att lägga mer krut på de grövre 

skattebrottsmålen. Det framstod därför som försvarbart att låta Skatteverket 

utreda och handlägga bagatellartad brottslighet och förseelser av 

ordningsmässig art för att avlasta polis- och åklagarmyndigheterna. 

Förfarandet blev också enklare, snabbare och mindre kostsamt både för 

staten och för den enskilde när systemet blev schablonmässigt utformat. De 

allmänna domstolarna skulle dock fortsätta handlägga de grövre 

skattebrotten.6 

 

Reglerna om skattetillägg finns i 49 kap. SFL och kan påföras vid två 

tillfällen; vid oriktig uppgift och skönstaxering. Definitionen av en oriktig 

uppgift finns i 5 § 49 kap. SFL och innebär att en uppgift är oriktig om ”det 

klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig 

eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för 

taxeringen som han varit skyldig att lämna”7. Till skillnad från skattebrott 

                                                
6 Almgren, Karin och Leidhammar, Börje, Skattetillägg och skattebrott, Wolters Kluwer 
Sverige AB, Stockholm 2016. s. 17 och SOU 2001:25, s. 70-71. 
7 5 § 49 kap. SFL. 
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och tidigare lagstiftning, innan reformen gjordes, behöver varken uppsåt 

eller oaktsamhet föreligga för att påföra skattetillägg.8  

 

I propositionen uttalades att dessa två system skulle kunna tillämpas 

parallellt. Att påföras skattetillägg skulle inte utesluta åtal och vice versa.9 

Senare, i propositionen till skatteförfarandelagen, uttalades dock att det var 

oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp om de skatteskyldige redan 

hade dömts för brott enligt skattebrottslagen eftersom den sammanlagda 

påföljdsbördan då skulle bli orimligt tung. Beloppet skulle då normalt sättas 

ner till hälften. Lagstiftaren såg dock inget hinder att tillämpa reglerna 

parallellt.10 

 

2.1.2 Förbudet mot dubbel lagföring 

Det finns inom den svenska processrätten två regler som skyddar den 

enskilde från att lagföras för samma sak två gånger. Den ena är principen 

om res judicata som innebär att saken redan har prövats och den andra är 

litispendens som innebär att saken redan är under prövning. Dessa 

grundläggande principer var anledningen till att Sverige fick ändra sin 

lagstiftning angående skattetillägg. Nedan presenteras en djupare förklaring 

av vad dessa principer innebär.  

 

2.1.2.1 Res judicata  

När en dom har vunnit rättskraft innebär det att saken som har prövats i 

domstol inte får prövas igen. Den senare talan kommer då att avvisas.  

Rättskraftens betydelse som processhinder, principen res judicata, finns 

stadgat i 17 kap. 11 § 3 st. RB för tvistemål och i 30 kap. 9 § RB för 

                                                
8 SOU 2001:25, s. 69 och 73. 
9 Prop.1971:10, s. 201 
10 Prop. 2010/2011:165, s. 444-445. 
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brottmål.11 Enligt 30 kap. 9 § RB får nytt åtal inte väckas för samma gärning 

som redan upptagits av domstolen. Detta ger uttryck för den grundläggande 

principen ne bis in idem (ej två gånger i samma sak). Anledningen till att 

paragrafen finns är för att skapa en trygghet för medborgarna. Utan detta 

skydd hade ett åtal som till exempel hade ogillats på grund av bristande 

bevisning, när som helt kunnat tas upp igen. Den friade medborgaren hade 

då behövt leva i ständig oro över att när som helst bli åtalad för något denne 

en gång blivit friad från.12  

 

Principen innebär inte bara att hinder för nytt åtal föreligger. Det föreligger 

även hinder för att utdöma flera straff för samma gärning. En gärningsman 

som till exempel dömts till fängelse kan inte också vid ett senare tillfälle 

dömas till något ytterligare straff som till exempel att få sitt smuggelgods 

förverkat.13 

 

2.1.2.2 Litispendens 

En annan princip, som hör ihop med den om rättskraft, är litispendens. Det 

föreligger inte bara hinder för nytt åtal och ny väckning av talan när den 

första domen vunnit rättskraft. Hinder för att väcka tala föreligger även när 

en rättegång mellan samma parter om samma sak redan pågår. Principen 

finns stadgad för tvistemål i 13 kap. 6 § RB och för brottmål i 45 kap. 1 § 3 

st. RB. Hindret ska beaktas ex officio av domstolen och det domarna har att 

beakta är om tvistefrågorna i de båda rättegångarna har samma identitet. Det 

innebär att om yrkandena i den första rättegången helt täcks av den senare så 

har de samma identitet och hinder föreligger.14 I brottmål har domarna dock 

att ta ställning till om det är samma gärning som omfattas av åtalet.15 

 

                                                
11 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif och Edelstam, Henrik, Rättegång – tredje häftet, sjunde 
upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2010, s. 171, (Ekelöf, Bylund och Edelstam, 
2010). 
12 Ekelöf, Bylund och Edelstam, 2010, s. 240-241. 
13 Ekelöf, Bylund och Edelstam, 2010, s. 245. 
14 Se Fitger m.fl. Rättegångsbalken (okt. 2015, Zeteo), kommentaren till 13 kap. 6 §. 
15 Ekelöf, Bylund och Edelstam, 2010, s. 275. 
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Principerna om res judicata och litispendens gäller även för 

förvaltningsprocesser. En förvaltningsrättslig myndighet är förbjuden att 

ompröva beslut i frågor som redan avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. 

Med fråga menas saken som talan väckts om och där avses hela 

processföremålet, inte enstaka frågor. Detta innebär till exempel att 

Skatteverket som huvudregel inte får ompröva en fråga som redan avgjorts i 

förvaltningsdomstol. Undantag finns dock. Tillämpas reglerna på de 

svenska skattetilläggen medför det att två processer, i domstol och på 

Skatteverket, inte kan pågå samtidigt om det avser samma sak. Skatteverket 

kan inte heller, om det avser samma sak, besluta om något som redan 

avgjorts i domstol. 16 Vad begreppet ”samma sak” innebär diskuteras senare 

i uppsatsen.  

 

2.2 Europakonventionen och EU-rätt 

2.2.1 Allmänt om Europakonventionen 

1949 bildades Europarådet av tio Europeiska stater. Syftet var att skapa 

samarbete mellan staterna för att förhindra att omänskliga övergrepp mot 

enskilda människor, som skedde under andra världskriget, skulle ske igen. 

Samarbetet skulle framförallt främja hänsyn för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Under första året framarbetades Den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) som garanterade individer 

ett skydd för att de mänskliga rättigheterna skulle tas hänsyn till. 

Europakonventionen byggde till stor del på FN:s allmänna deklaration om 

de mänskliga rättigheterna och trädde i kraft den 3 september 1953.17 

 

                                                
16 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, Norstedts juridik AB, Stockholm 2014, s. 98 och 
101-102.  
17 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, fjärde upplagan, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2012, s. 17, (Danelius, 2012). 
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För att kunna övervaka att de mänskliga rättigheterna följdes inrättades en 

rättslig kontroll genom Europadomstolen och en möjlighet för enskilda 

personer att själva föra talan mot en stat. En förutsättning för detta är dock 

att alla inhemska möjligheter att få rättelse först uttömts. Dessa två element, 

domstolsprövning och enskild klagorätt, var från början inte obligatoriska 

och staterna kunde själva välja om de ville acceptera dem eller inte. Allt 

eftersom, när fler och fler stater valde att acceptera dem, blev det tillslut 

obligatoriskt att acceptera de två elementen för att få tillträda 

konventionen.18 Sverige inkorporerade Europakonventionen genom lag den 

1 januari 1995, vilket innebär att den är direkt tillämplig i Sverige. 

Konventionen är till och med grundlagsskyddad. Enligt 2 kap. 19 § RF får 

lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtagande på 

grund av Europakonventionen.19 

 

2.2.2 Förbudet mot dubbel lagföring 

De relevanta artiklarna avseende förbudet mot dubbel lagföring finns i 

artikel 6 i Europakonventionen och i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7. Dessa 

artiklar har betydelse för den nya lagen eftersom rättsfallet, som gav Högsta 

domstolen en ny syn på de svenska skattetilläggsreglerna, grundar sig på 

Europadomstolens uppseendeväckande tolkning av dessa artiklar.  

 

2.2.2.1 Artikel 6 och artikel 4 i sjunde 
tilläggsprotokollet 

Artikel 6 i Europakonventionen garanterar var och ens rätt till en rättvis 

rättegång. Den stadgar också att var och en som anklagas för brott ska 

betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har 

fastställts. I begreppet ”rättvis rättegång” ingår bl.a. att en part ska bli hörd 

och få tillfälle att framföra sina stånd- och synpunkter, båda parter ska vara 

                                                
18 Danelius, 2012, s. 19-20.  
19 Axén Linderl och Leidhammar, 2005, s. 13. 
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likställda och ingen ska få mer förmåner än den andra och förhandlingen ska 

ske inom skälig tid.20 

 

Artikel 6 är endast tillämplig på förfaranden som gäller anklagelse för brott 

eller tvist om en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter. Rena 

skatteprocesser faller utanför men om det i samband med beskattningen 

också förekommer ekonomiska sanktioner för den skattskyldige så är artikel 

6 tillämplig. Ett exempel på detta är skattetillägg. Högsta domstolen ansåg 

tidigt att skattetillägg omfattades av artikel 6 och så även Europadomstolen 

som motiverade det med att skattetillägg var avskräckande och hade en 

straffrättslig karaktär.21 

 

Artikel 4 punkt 1 i sjunde tilläggsprotokollet lyder: ”Ingen får lagföras eller 

straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket 

han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 

rättegångsordningen i denna stat.”22Artikeln ger uttryck för principen ”ne 

bis in idem” (ej två gånger i samma sak) och är en komplettering till artikel 

6 i Europakonventionen. Artikeln ställer upp ett skydd så att den som en 

gång blivit dömd eller frikänd i domstol inte kan bli åtalad eller dömd för 

samma sak en gång till. Skyddet gäller lagföring inom en och samma stat. 

Att bli dömd för en sak i ett land utgör alltså inget hinder att också bli dömd 

för samma sak i ett annat.23 

 

Det som är avgörande för om en person kan lagföras en gång till eller inte är 

om åtalen grundar sig på samma gärning. Detta gäller även när gärningen 

ena gången leder till dom och den andra gången till ett administrativt straff, 

vilket är fallet med skattebrott och skattetillägg.24 Europadomstolen uttalade 

i Zolotukhin-målet, som behandlas i ett senare avsnitt, att begreppet ”brott” i 

                                                
20 Danelius, 2012, s. 245-256.  
21 Axén Linderl och Leidhammar, 2005, s. 15. 
22 Svenska är inte Europakonventionens officiella språk men det finns en svensk 
översättning. 
23 Danelius, 2012, s. 612.  
24 Danelius, 2012, s. 613. 
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artikeln numera ska tolkas som ”gärning”. Den rättsliga klassificeringen av 

gärningen är irrelevant.25 

 

2.2.2.2 Artikel 50 i EU:s rättighetsstadga 

EU:s rättighetsstadga innehåller en katalog av rättigheter som gäller för alla 

medborgare i unionen. Rättighetsstadgan löper i många avseenden parallellt 

med Europakonventionen och får aldrig tolkas så att den inskränker 

rättigheterna i Europakonventionen. Däremot kan rättigheterna i EU:s 

stadga vara mer omfattande.26 

 

I avdelning IV i rättighetsstadgan finns artikel 50 som slår fast rätten att inte 

bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Den har följande 

lydelse: ”Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för 

vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen [min 

kursivering] genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med 

lagen.”27 Bestämmelsen har ett mer vidsträckt tillämpningsområde rent 

geografiskt än artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 eftersom förbudet gäller för hela 

unionen. I Europakonventionen gäller endast skyddet att inte lagföras två 

gånger för samma sak i samma stat.28  

 

Skatt är ett område där EU har begränsad kompetens och beslutsmakt och 

där medlemsstaterna vill behålla den nationella skattesuveräniteten. Det 

finns ett krav på total enhällighet vid beslut om förordningar och direktiv på 

skatteområdet.29 Artikel 50 i rättighetsstadgan omfattar inte skatt men som 

kommer att visas i avsnitt 3.1.4 så har artikeln ändå tillämpats på ett mål om 

skattetillägg.  

 

                                                
25 SOU 2013:62, s. 162-163.  
26 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, femte upplagan, Norstedts 
juridik AB, Stockholm 2014, s. 142-146, (Bernitz och Kjellgren, 2014). 
27 Artikel 50 EU-stadgan.  
28 NJA 2013 s. 502, p. 14.  
29 Artikel 113 FEUF.  
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2.2.2.3 Oskyldighetspresumtionen 

När man började diskutera huruvida skattetilläggen var förenliga med de 

ovan nämnda artiklarna i Europakonventionen var det framförallt en 

rättighet som var av intresse: oskyldighetspresumtionen.30 

Oskyldighetspresumtionen återfinns i andra punkten i artikel 6 

Europakonventionen. Det är en välkänd juridisk princip och den ska 

garantera att ingen dömds oskyldig.  

 

Eftersom påförandet av skattetillägg är ett administrativt förfarande är det 

mycket enklare än när domstolarna påför straff, eftersom det då måste gå 

genom en rättegång. Skattetillägg får påföras om den skattskyldige har 

lämnat en oriktig uppgift. Det krävs endast att objektiva fakta föreligger för 

att Skatteverket ska få påföra skattetillägg. Subjektiva rekvisit som uppsåt 

eller oaktsamhet tas inte hänsyn till. Skattetillägget kan dock tas bort om 

uppgifterna är uppenbart felaktiga eller om det med hänsyn till den 

skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet är att anse som 

ursäktligt.31 

 

I och med att det inte krävs några subjektiva rekvisit för att påföra 

skattetillägg innebär det att ett objektivt straffansvar tillämpas. Även om 

stater själva bestämmer förutsättningarna för straffansvar är detta inte 

förenligt med de vedertagna normer som arbetats fram inom EU. 

Regeringsrätten uttalade själv i ”Volvomålet”32 att den enskilde måste ha 

någon möjlighet att försvara sig på subjektiva grunder, för att det inte ska 

strida mot oskyldighetspresumtionen. Trots det ansåg Regeringsrätten inte 

att reglerna om skattetillägg stred mot Europakonventionen i och med att 

Regeringsrätten gjort en nyanserad bedömning av förutsättningarna för att 

efterge skattetillägg.33 

 

                                                
30 Axén Linderl och Leidhammar, 2005, s. 16. 
31 Novak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, Norsteds Juridik AB, Stockholm 2003, s. 357-
360, (Novak, 2003). 
32 RÅ 2000 ref. 66.  
33 Novak, 2003, s. 364-365. 
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För att skattetilläggen skulle anses vara oförenliga med 

oskyldighetspresumtionen var det en nödvändighet att de skulle kunna 

jämställas med straff. Detta har Europadomstolen slagit fast i två domar.34 

Det var sedan tvunget att utreda om Sverige tillämpade objektivt 

straffansvar. Då krävdes att den skattskyldige hade begränsade möjligheter 

att exculpera sig.35 Skattetillägg påfördes om den skattskyldige hade lämnat 

en oriktig uppgift och myndigheten presumerade att det gjordes 

oursäktligt.36 Det enda sättet att exculpera sig var om det fanns uppenbara 

felräkningar, om beloppet var obetydligt eller om det fanns andra ursäktliga 

omständigheter. Detta skulle beaktas ex officio av myndigheter men i 

praktiken var den skattskyldige tvungen att lägga fram bevisning för att bli 

befriad från skattetillägget. Detta talade starkt för att Sverige tillämpade ett 

objektivt straffansvar på förfarandet och att det stred mot 

oskyldighetspresumtionen.37 

                                                
34 Västberga taxi aktiebolag och Vulic mot Sverige, dom 2002-07-23 och Janosevic mot 
Sverige, dom 2002-07-23. 
35 Novak, 2003, s. 365. 
36 Axén Linderl och Leidhammar, 2005, s. 17. 
37 Novak, 2003, s. 366-367. 
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3 Utvecklingen av praxis 

Som tidigare nämnt var syftet med skattetilläggen att de skulle tillämpas 

parallellt med skattebrottspåföljderna. Det fanns utrymme för 

skattetilläggslättnad om skattetillägget tillsammans med den straffrättsliga 

påföljden skulle bli en orimligt tung påföljd, men det skulle tillämpas 

restriktivt.38  

 

Redan i början av 1990-talet tillsattes en skattekontrollutredning efter att 

Europadomstolen meddelat några domar angående artikel 6 i 

Europakonventionen. Avgörandena ställde upp vissa kriterier när en 

administrativ sanktion kunde klassificeras som en ”anklagelse om brott”. 

Kriterierna var: ”[…] påföljdens natur och stränghet, överträdelsens natur 

samt hur ett administrativt förfarande har klassificerats i den nationella 

rätten”.39 Utredningen ansåg att de svenska skattetilläggen, utifrån dessa 

kriterier, inte stod i strid med artikel 6 i Europakonventionen. 

Resonemangen grundade sig främst på att Sverige inte klassificerade 

skattetillägg som straff. Två experter höll dock inte med.40  

 

Kanske borde Sverige förstått redan här att reglerna var i strid med 

Europakonventionen. Som uppsatsen i följande avsnitt kommer att visa var 

detta inte första gången frågan diskuterades och det kom att dröja två 

decennier innan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 

ändrade åsikt. 

 

                                                
38 Se avsnitt 2.1.1. 
39 Cameron, Iain, Skattetilläggen och Europakonventionen, Svensk juristtidning, 2001, s. 
747, (Cameron, 2001). 
40 Cameron, 2001, s. 747.  
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3.1 Rättsfallen 

I följande avsnitt görs en redogörelse för de rättsfall som har haft särskilt 

stor betydelse för utvecklingen av ne bis in idem-principen i svensk rätt och 

för den nya lagen. Dessa redovisas i kronologisk ordning. Bakgrunden till 

målen kommer endast att presenteras kortfattat för att istället lägga 

tyngdpunkten på de resonemang som Högsta domstolen, Europadomstolen 

och EU-domstolen för och som har betydelse för denna uppsats.  

 

Generellt sett är det tre frågor som diskuteras. Både Europadomstolen och 

EU-domstolen resonerar kring domstolarnas behörighet eftersom skatt 

normalt sett inte tillhör deras kompetensområden. Den andra frågan som 

diskuteras är huruvida skattetillägg har en straffrättslig karaktär och den 

sista och avgörande frågan är om det i regleringen av skattetillägg och 

skattebrott rör sig om samma gärning, vilket domstolarna kommer fram till 

att det gör.  

 

3.1.1 NJA 2000 s. 622 

I NJA 2000 s. 622 åtalades en man bland annat för skattebedrägeri efter det 

att han redan påförts skattetillägg för samma gärning. Den åtalade hävdade 

att detta inte var förenligt med artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 

Europakonventionen eftersom han riskerade att bli straffad två gånger för 

samma sak.41 Det fanns två frågor som HD hade att ta ställning till. HD var 

främst tvungen att utreda om artikeln i Europakonventionen överhuvudtaget 

var tillämplig på fallet eftersom det första avgörandet, skattetillägget, var av 

administrativ karaktär och artikeln syftar på straff som utdömts genom en 

brottsmålrättegång. HD skulle även utreda hur stor omfattning rättskraften 

hade enligt artikeln.42  

 

                                                
41 NJA 2000 s. 622. 
42 Cameron, 2001, s. 749. 
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HD började med att konstatera att en brottmålsdoms rättskraft, som kommer 

till uttryck i 30 kap. 9 § RB, omfattar alla straffrättsliga påföljder. Däremot 

föreligger inga hinder för att gärningen som prövades i brottmålet ligger till 

grund för en talan med en annan rättsföljd, t.ex. skadeståndstalan. 

Bestämmelsen i 30 kap. 9 § RB gäller dock endast domar och rättegångar. 

HD anförde att artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 ska tolkas snävare än den 

svenska lagen eftersom artikeln inte har något skydd mot litispendens. 

Enligt svensk rätt klassificerades inte skattetillägg som en straffrättslig 

påföljd och därför ansåg HD att det inte förelåg något hinder för att senare 

åtala för brott för samma gärning. Även om begreppet ”brottmålsrättegång” 

skulle tolkas autonomt ansåg HD inte att det fanns tillräcklig vägledande 

praxis från Europadomstolen för att de svenska reglerna skulle vara 

konventionsstridiga.43 HD menade att det inte fanns något ”klart stöd” i 

Europadomstolens praxis som underkände den svenska lagstiftningen. Det 

vill säga Europadomstolen har inte direkt uttalat att den svenska 

lagstiftningen står i strid med Europakonventionen. Eftersom 

Europadomstolen inte givit detta tolkningsstöd ansåg HD inte att det fanns 

någon anledning att tolka begreppet autonomt.44 HD nämnde även att 

rättskraften enligt Europakonventionen avser brott och inte gärning. 

Eftersom det, till skillnad från skattebrott, varken krävs uppsåt eller 

oaktsamhet för att påföras skattetillägg ansåg HD att rekvisiten skiljde sig så 

mycket åt att det inte var fråga om samma brott. HD kom fram till att det 

inte förelåg något hinder emot att åtala någon för skattebrott efter att 

personen i fråga också blivit påförd skattetillägg eftersom reglerna inte var i 

strid med Europakonventionen.45 

 

3.1.2 Rosenquist mot Sverige 

Europadomstolen tog ställning till de svenska skattereglerna i målet 

Rosenquist mot Sverige. Omständigheterna i fallet löd att en man, som drev 
                                                
43 NJA 2000 s. 622. 
44 Gulliksson, Magnus, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, 
Juridisk Tidsskrift, 2009, s. 656-657, (Gulliksson, 2009). 
45 NJA 2000 s. 622.  
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företag i Sverige, inte fyllde i sin självdeklaration för året 1991. 1992 gjorde 

därför Skatteverket en skönsmässig bedömning av hans inkomst för 

föregående år och mannen påfördes ett skattetillägg om ca 43 000 kr. Tre år 

senare, när en genomsökning gjordes hos mannens revisor, fann 

Skatteverket att mannens beskattningsbara inkomst för 1991 hade varit 

betydligt högre än det skönsmässiga belopp Skatteverket hade uppskattat det 

till 1992. Mannen påfördes då ytterligare ett skattetillägg om drygt 900000 

kr. Under tiden mannen överklagade beslutet åtalades och dömdes han för 

grovt skattebedrägeri eftersom domstolen kom fram till att han uppsåtligt 

hade underlåtit att lämna in deklarationen för 1991 i syfte att kringgå skatt.46 

 

Europadomstolen hade att ta ställning till om de svenska reglerna om 

skattebrott och skattetillägg var oförenliga med ne bis in idem-principen i 

artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 i Europakonventionen. Domstolen började med 

att utreda om förfarandet i samband med skattetillägg var att anse som 

kriminellt även om skattetilläggen inte tillhör den svenska straffrätten. 

Denna fråga hade Europadomstolen redan tagit ställning till i Janosevic mot 

Sverige47 och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige48. 49 I dessa 

fall ansåg Europadomstolen att de svenska skattetilläggen var att jämföra 

med straff. När skattetilläggen infördes ersatte de ett rent straffrättsligt 

förfarande och hade ett avskräckande syfte. Skattetilläggen ansågs därför ha 

en sådan karaktär av brott som avses i artikel 6 Europakonventionen.50 Detta 

påstående stärktes ytterligare i Rosenquistdomen.  

 

Europadomstolen gick sedan vidare och diskuterade om det rörde sig om 

samma brott och kom fram till att så inte var fallet. Domstolen påpekade att 

det fanns ett par väsentliga skillnader mellan brotten. För att påföras 

skattetillägg krävdes varken uppsåt eller oaktsamhet, något som är en 

nödvändig förutsättning för att dömas för skattebrott. Det fanns också 

skillnader i syftet. Högsta domstolen hade tidigare uttalat att syftet med 
                                                
46 Rosenquist v. Sverige, no. 61619/00, 14 september 2009, (Rosenquist v. Sverige). 
47 Janosevic v. Sverige, no. 34619/97, 23 juli 2002, (Janosevic v. Sverige). 
48 Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic v. Sverige, no. 36985/97, 23 juli 2002. 
49 Rosenquist v. Sverige. 
50 Janosevic v. Sverige, p. 68. 
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skattetilläggen var att den enskilde skulle vara noggrann med att lämna in 

deklarationen och att skattetilläggen utgjorde en standardiserad påföljd för 

att undvika felaktigheter. Detta resonemang godtog Europadomstolen fullt 

ut. Med bakgrund av detta ansåg Europadomstolen således, vid denna 

tidpunkt, att ne bis in idem-principen var uppfylld och att de svenska 

reglerna inte stod i strid med Europakonventionen.51 

 

Rättsläget efter domen var alltså att det blev ännu tydligare än tidigare att de 

svenska skattetilläggen hade straffrättslig karaktär. Dock var skillnaderna 

mellan skattetillägg och skattebrott så väsentliga att Sverige enligt 

Europadomstolen inte kränkte regeln om förbjuden dubbel lagföring enligt 

Europakonventionen.  

 

3.1.3 Zolotukhin mot Ryssland 

Den 10 februari 2009 kom domen som ändrade synen på den svenska 

lagstiftningen om skattetillägg, trots att det inte var ett skattemål. 

Omständigheterna i Zolotukhin mot Ryssland var att Zolotukhin, den 4 

januari 2002, dömdes för brott mot lagen mot administrativa brott (RSFSR) 

efter det att han hade ignorerat polisens tillrättavisningar, försökt fly från 

polisen och betett sig kränkande när polisen satte handbojor på honom. Den 

5 april 2002 åtalades Zolotukhin för brott mot den ryska strafflagen 

eftersom han, vid samma tillfälle som ovan nämnt, brutit mot den allmänna 

ordningen och hotat med att använda våld.52 Frågan i målet var huruvida 

Ryssland brutit mot Europakonventionen och principen om att inte bli 

straffad två gånger.  

 

Europadomstolen avgjorde frågan i två steg. Den började med att utreda 

vilka kriterier som ska gälla för att två förfaranden ska avse ”samma sak” 

enligt ne bis in idem-principen. I nästa steg tillämpade domstolen kriterierna 

                                                
51 Rosenquist v. Sverige.  
52 Zolotukhin v. Ryssland, p. 12-18. 
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på fallet.53 Europadomstolen diskuterade skillnaden mellan ”samma brott” 

och ”samma sak” och konstaterade att individer inte kan garanteras skydd 

mot att bli dömd eller åtalad två gånger för samma sak om det är den 

nationella klassificeringen av handlingen som avgör, eftersom detta skulle 

ge staterna stor möjlighet att forma lagstiftningen till individens nackdel. 

Slutsatsen blev att det är fråga om ”samma sak” om omständigheterna och 

fakta i de båda åtalen är i huvudsak desamma.54 När Europadomstolen sedan 

tillämpade kriterierna på det aktuella fallet ansåg den att Zolotukhin hade 

blivit dömd för samma sak två gånger eftersom omständigheterna som låg 

till grund för domarna/besluten var desamma. De skiljde sig åt endast på en 

punkt. Europadomstolen fann därför att omständigheterna i huvudsak var 

desamma.55 

 

På samma sätt avgjordes målet Ruotsalainen mot Finland56 som var ett 

skattemål, vilket innebar att Europadomstolens resonemang i Zolotukhin-

målet inte enbart gällde brottmål, utan kunde tillämpas på andra 

rättsområden också.57 

 

3.1.4 Åklagaren mot Åkerberg Fransson (EU-
domstolen) 

Även EU-domstolen fick ta ställning till om de svenska 

skattetilläggsreglerna var förenliga med ne bis in idem-principen. I mål C-

617/10 begärde Haparanda tingsrätt ett förhandsavgörande av EU-

domstolen. Omständigheterna i målet var att en man åtalades för grovt 

skattebrott 2009 då han hade lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration för 

inkomståren 2004 och 2005. Åkerberg Fransson hade dock år 2007 redan 

påförts skattetillägg för samma oriktiga uppgifter.58 EU-domstolen började 

                                                
53 Gulliksson, 2009, s. 661. 
54 Zolotukhin v. Ryssland, p. 80-82. 
55 Zolotukhin v. Ryssland, p. 97. 
56 Ruotsalainen v. Finland, no. 13079/03, 16 juni 2009. 
57 Gulliksson, 2009, s. 661-162. 
58 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 12-13, (Åkerberg Fransson). 
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med att konstatera, som tidigare nämnts, att domstolen inte var behörig att 

besvara frågorna om skattetillägg med hänvisning till 51.1 i stadgan.59 

Vidare anförde domstolen att den endast är behörig att pröva nationell 

lagstiftning om den omfattas av unionsrättens tillämpningsområde.60 Målet 

med Åkerberg Fransson handlade delvis om att han hade undgått att 

deklarera mervärdesskatt. I rådets direktiv 2006/112/EG av den 

28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt framgår att 

varje medlemsstat har en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att 

mervärdesskatten ska hållas intakt och även bekämpa och förebygga 

skatteundandragande. Medlemsstaterna har även en skyldighet, enligt artikel 

325 FEUF, att bekämpa brottslighet som riktar sig emot unionens 

ekonomiska intressen och denna ska bekämpas på samma sätt som 

brottslighet emot de nationella ekonomiska intressena bekämpas. Domstolen 

konstaterade då att skattetilläggen, som Åkerberg Fransson varit föremål 

för, utgör en tillämpning av unionsrätten och domstolen var därför behörig 

att svara på frågorna om Sveriges nationella lagstiftning var förenlig med ne 

bis in idem-principen.61 

 

Domstolen resonerade sedan kring skattetillägg och skattebrott och 

konstaterade att det är upp till varje nation att bestämma vilka sanktioner 

nationen vill ha. Att påföra både administrativa och straffrättsliga sanktion 

för samma gärning strider inte mot ne bis in idem-principen. För att en 

sanktion ska klassificeras som straffrättslig finns tre kriterier att ta hänsyn 

till: den nationella klassificeringen, överträdelsens art och graden av 

straffets stränghet. Domstolen anförde vidare att det är upp till den 

nationella domstolen att bedöma detta.62 

 

Trots att EU-domstolen överlät bedömningen av den straffrättsliga 

karaktären på nationell domstol var det inte så mycket för den nationella 

domstolen att bedöma. Frågan om skattetilläggen hade straffrättslig karaktär 

                                                
59 Åkerberg Fransson, p. 16. 
60 Åkerberg Fransson, p. 19.  
61 Åkerberg Fransson, p. 24-27 och 31.  
62 Åkerberg Fransson, p. 34-35 och 37. 
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hade redan avgjorts i Europadomstolen så det skulle vara svårt för HD att 

göra en annan bedömning.63 

 

3.1.5 NJA 2013 s. 502 

Efter många års tvivel gav HD, efter beslut i plenum, ett klart besked om 

vad som gäller när en person både påförts skattetillägg och åtalats eller 

dömts för skattebrott. Det är också denna dom, NJA 2013 s. 502, som 

föranledde lagen om talan om skattetillägg i vissa fall.64 Omständigheterna i 

fallet var att en man, efter att ha påförts skattetillägg, blev åtalad och dömd 

för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Varken tingsrätten eller 

hovrätten ansåg att det förelåg något rättegångshinder och hänvisade till 

NJA 2010 s. 168 I och II där HD redan tagit ställning i frågan.65 

 

HD konstaterade först och främst att den tolkning som tidigare använts, och 

som kom till uttryck i 2002/03 års proposition inte längre kunde användas. 

Istället för att utgå ifrån vilka syften de olika nationella förfarandena har, 

ska bedömningen göras utifrån de faktiska omständigheterna i fallet.66 HD 

fortsatte sedan med att redogöra för hur rättsutvecklingen i EU-domstolen 

och Europadomstolen har varit på området och anförde att målet ska 

bedömas mot bakgrund av denna utveckling.67 Att skattetilläggen har 

straffrättslig karaktär enligt Europakonventionen och rättighetsstadgan är 

tydligt enligt HD och samma mening delar även Europadomstolen och EU-

domstolen.68 Nästa fråga som HD tog ställning till var om skattetillägg och 

skattebrott avser samma brott. I 2010 års fall kom HD fram till att både 

skattetillägg och skattebrott har ett gemensamt grundläggande kriterium, 

båda grundar sig på en ”oriktig uppgift”. Eftersom det är en och samma 

                                                
63 Gulliksson, Magnus, Ne bis in idem – vad EU-domstolen inte sa i Haparandamålet…, 
Dagens juridik, publicerad 2013-02-26, http://www.dagensjuridik.se/2013/02/ne-bis-idem-
vad-eu-domstolen-inte-sa-i-haparandamalet, besökt: 2016-05-09.  
64 SOU 2013: 62, s. 165-166. 
65 NJA 2013 s. 502. 
66 NJA 2013 s. 502, p. 22. 
67 Se framförallt Zolotukhin v. Ryssland och Åklagaren mot Åkerberg Fransson. 
68 Se Rosenquist v. Sverige och NJA 2010 s. 168. 
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deklarationsuppgift som kan leda till båda skattetillägg och skattebrott ansåg 

HD att de grundar sig på samma omständighet. Således kom HD fram till att 

förfarandena avsåg ”samma brott” enligt Europakonventionen och 

rättighetsstadgan.69  

 

Avslutningsvis tog HD ställning till om rätten att inte bli lagförd två gånger 

för samma sak även skulle gälla när det pågår ett förfarande om 

skattetillägg eller om det endast gällde när skattetillägget vunnit laga kraft. 

Europadomstolens praxis var inte entydig på området så HD utgick från de 

svenska reglerna och konstaterade att ”domens rättskraft skulle försvagas 

allvarligt om ett pågående förfarande inte gavs samma rättegångshindrande 

verkan som ett lagakraftvunnet avgörande”70. HD:s slutsats blev att ne bis in 

idem-principen omfattar de svenska skattetilläggen och skattebrotten och det 

föreligger hinder mot åtal om skattetillägg redan påförts, trots att det inte har 

vunnit laga kraft än.71 Det ska också tilläggas att desamma gäller om åtal för 

skattebrott väcks först. Då föreligger hinder mot att påföra skattetillägg. 

Kort därefter ändrade även HFD sin praxis genom HD 2013 ref. 71, som 

helt instämde med HD:s resonemang.72 

 

Domen fick stora konsekvenser för svensk rätt i två avseenden. För det 

första inleddes en omfattande utredning om hur man skulle ändra 

lagstiftningen till att bli förenlig med Europakonventionen. Den andra 

konsekvensen uppdagades endast ett par veckor efter NJA 2013 s. 502 kom. 

Då tog HD, genom NJA 2013:746, ställning till resningsfrågan som innebar 

att enormt många, redan avgjorda, fall togs upp igen och prövades gentemot 

den nya tolkningen av ne bis in idem-principen när de gällde skattetillägg. I 

början av 2015 meddelade Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten 

                                                
69 NJA 2013 s. 502, p. 34-39. 
70 NJA 2013 s. 502, p. 69. 
71 NJA 2013 s. 502, p. 72. 
72 Leidhammar, Börje och Jönsson, Ebba, Det är tydligt att rättsläget gällande ne bis in 
idem är långt ifrån klargjort, Dagens juridik, publicerad 2013-11-25, 
http://www.dagensjuridik.se/2013/11/det-ar-tydligt-att-rattslaget-gallandee, besökt: 2016-
02-17. 
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att 580 fall av dubbelbestraffning i skatteärenden hade beviljats resning.73 

Denna konsekvens kommer jag dock inte att behandla mer eftersom den inte 

ryms inom syftet för denna uppsats.   

 

3.2 Reflektioner 

Efter två decenniers ovisshet fick vi tillslut ett klart besked om rättsläget, 

eller om man vänder på det, till slut gav HD med sig. Känslan jag får är att 

man redan för tio år sedan visste att det var hit vi var på väg, men att 

domstolarna inte var redo att ”erkänna” att Sverige hade en lagstiftning som 

bröt mot ett av de viktigaste skydden en individ har. Dessutom visste 

domstolarna förmodligen vilka enorma konsekvenser ett sådant beslut skulle 

få. Jag tror inte att Sverige var redo. Processen har varit lång och frågan har 

prövats flera gånger. Det förefaller som om den svenske lagstiftaren inte 

ville vidta några åtgärder förrän domstolarna hade ändrat uppfattning. 

Trägen vinner ibland.  

 

Om jag ser tillbaka på de resonemang som förts så låg fokus till stor del på 

att bedöma om skattetillägg hade straffrättslig karaktär, i alla fall innan 

Zolotukhin-domen, vilket Europadomstolen ganska snabbt kom fram till att 

så var fallet. Synen på rekvisitet ”samma gärning” förändrades inte förrän 

efter Zolotukhin-domen och kanske är det förståeligt att HD inte ändrade 

uppfattning innan dess. Resonemanget i Rosenquist-domen anser jag är 

rimligt med tanke på förutsättningarna och om man endast studerar 

rekvisiten för skattebrott och skattetillägg så skiljer de sig väsentligt. Jag 

tänker främst på att det krävs uppsåt för det ena men inte det andra. Det är 

alltså förståeligt att HD uppfattade situationerna som olika brott.  

 

                                                
73 Balcer Bednarska, Jaqueline, Resning i 580 fall efter HD:s beslut om 
”dubbelbestraffning” – ne bis in idem, Dagens juridik, publicerad: 2015-01-15, 
http://www.dagensjuridik.se/2015/01/resning-i-580-fall-efter-hds-beslut-om-
dubbelbestraffning-ne-bis-idem, besökt: 2016-04-18. 
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Det som är svårare att förstå är hur HD kunde behålla sin inställning efter 

Zolotukhin-domen och framförallt efter Ruotsalainen-domen där frågan till 

och med prövades på ett skattemål. Enligt mig fanns det inga tvivel om vad 

som gällde. Ändå dröjde det fyra år innan HD ändrade uppfattning. 

Anledningen till detta är det nog ingen som med säkerhet vet, men det är 

nog ingen vild gissning att det berodde på att HD visste vad ett sådant 

revolutionerande beslut skulle innebära i form av ett stort antal 

resningsärenden, och man kanske inte heller var riktigt redo för en reform 

av skattetilläggslagstiftningen.  
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4 Den nya lagen 

När det stod klart att de svenska reglerna om skattetillägg inte var förenliga 

med Europakonventionen inleddes en stor utredningen om hur 

lagstiftningen skulle förändras. Resultatet blev lagen om talan om 

skattetillägg i vissa fall. Nedan följer en redovisning av innebörden i denna 

lag samt hur utredningen bakom lagen såg ut.  

 

4.1 Innebörd och syfte 

Utredningen om ett nytt system som är förenligt med ne bis in idem ledde 

till att riksdagen inte valde ett renodlat vägvalssystem utan istället valde att 

samordna sanktionerna i en domstol när båda kunde komma i fråga. Målet 

med utredningen var hitta en lösning som stärker rättssäkerheten i vissa 

delar av skatteförfarandet men samtidigt behåller effektiviteten i 

Skatteverkets kontrollverksamhet.74 Förslaget och den nya lagen, lag om 

talan om skattetillägg i vissa fall, innebär i korthet följande.  

 

Om Skatteverket misstänker att brott har begåtts, ska detta anmälas till 

åklagaren. När anmälan har skett eller en utredning pågår av en annan 

anledning är Skatteverket förhindrat att påföra skattetillägg. Ärendet ligger 

då helt i åklagarens händer som kan väcka åtal och samtidigt yrka på att 

skattetillägg ska tas ut. Skulle åklagaren göra detta är Skatteverket slutligt 

förbjudet att påföra skattetillägg. Om åklagaren skulle välja att lägga ner 

åtalet eller på annat sätt inte ta ställning till den misstänktes skuld, ska 

Skatteverket upplysas om detta och fortsätta med en egen utredning om 

huruvida skattetillägg ska påföras eller inte.75  

 

                                                
74 Prop. 2014/15:131, s. 22. 
75 SOU 2013:62, s. 22-23.  
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Desamma gäller om motsatta förhållanden råder. Om Skatteverket påför 

skattetillägg är åklagaren förhindrad att väcka åtal, utfärda strafföreläggande 

och besluta om åtalsunderlåtelse. Ett andra förfarande hindras alltså så fort 

ett första förfarande har påbörjats. Om det första förfarandet inte leder till 

skuldprövning, är det dock fritt fram för det andra förfarandet att pröva 

frågan. Anledningen är att skattebrott och skattetillägg ska prövas i ett 

sammanhang av allmän domstol.76  

 

Det samordnade förfarandet förutsätter ett gediget samarbete mellan 

Skatteverket och åklagaren. De två myndigheterna måste enskilt bestämma 

om de ska driva en samlad process där utgången kan bli två straffsanktioner 

eller om endast Skatteverket ska processa avseende en sanktion. Detta val 

om processväg kan inte dras tillbaka förrän någon har tagit ställning till den 

enskildes skuld. Skulle dock en tvåsanktionsväg väljas där åklagaren senare 

lägger ner sitt åtal är det fritt fram för Skatteverket att fortsätta att besluta i 

frågan om skattetillägg.77 

 

4.2 Utredningen 

Det fanns flera olika förslag på hur Sverige skulle lösa 

dubbelbestraffningsproblematiken. Till skillnad mot tidigare var alla dock 

ense om att en reform var nödvändig.78 En lösning hade varit att gå tillbaka 

till den lagstiftning som fanns före 1972, det vill säga att alla sanktioner mot 

skatteundandraganden beslutades av allmän domstol. Det skulle då inte 

finnas någon risk att straffas två gånger för samma sak. Lösningen hade 

dock många brister och fick mycket kritik. Den gav bland annat ett orättvist 

intryck eftersom lagföringen i praktiken var slumpmässig men även att 

                                                
76 Lagrådet, Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor, 2015-
06-01, http://www.lagradet.se/yttranden/Skattetillagg%20-
%20Dubbelprovningsforbudet%20och%20andra%20rattssakerhetsfragor.pdf, s. 4 
(Lagrådet). 
77 SOU 2013:62, s. 211-213 och 220. 
78 I prop. 2002/2003:106 s. 102 ansåg regeringen att de svenska reglerna var förenliga med 
EU-rätten eftersom skattebrott och skattetillägg hade olika subjektiva rekvisit och att 
sanktionerna därför hade olika syften.   
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vanliga medborgare stämplades som brottslingar för bagatellartade 

förseelser och domstolarna fick enormt mycket mer att göra, mer än de 

klarade av. Det fanns således en anledning till varför denna ordning togs 

bort 1972 och det skulle vara ett steg tillbaka i utvecklingen om den infördes 

igen.79 

 

De flesta var eniga om att nyss nämnda lösning inte var att föredra. En 

utredning påbörjades och skulle framförallt utreda två olika förslag som 

möjliga lösningar. Dessa förslag kommer nedan att benämnas som 

”samordnat förfarande” och ”vägvalsprincipen”.80 Det fanns även andra 

förslag, bland annat från Ekobrottsmyndigheten, men dessa har jag valt att 

utelämna eftersom de inte utreddes i så stor omfattning och således inte var 

aktuella som lagförslag.  

 

För att skapa en djupare förståelse för bakgrunden till den lösning som 

slutligen valdes, och resulterade i den lag som nu införts, klargörs i följande 

avsnitt de olika förslagens innebörd, fördelar och nackdelar samt varför det 

tillslut blev ”samordnat förfarande” som valdes. Det övergripande syftet 

med utredningen var att hitta en lösning där både administrativa och 

straffrättsliga sanktioner fanns kvar men som inte stred mot EU:s stadgar 

och Europakonventionen. Skattetilläggen skulle fortfarande bygga på 

objektiva kriterier och det skulle inte vara möjligt att manipulera systemet så 

att en person skulle kunna undgå sanktion över huvud taget.81 

 

4.2.1 Samordnat förfarande 

Målet med lösningen ”samordnat förfarande” var att samla alla 

bedömningar av skattesanktionerna i en domstol. Eftersom det skulle bli för 

kostsamt att inrätta en helt ny domstol endast för detta ändamål, fanns det 

två alternativ för att uppnå detta. Antingen skulle de allmänna domstolarna 
                                                
79 Munck, Johan, Skattetillägg och dubbelbestraffning, Svensk Juristtidning, 2010, s 750-
751. 
80 SOU 2013:62, s. 99. 
81 SOU 2013: 62, s. 99-100.  
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ta över mål om skattetillägg från förvaltningsdomstolarna, eller så skulle 

förvaltningsdomstolarna ta över mål om skattebrott från de allmänna 

domstolarna. De svårigheter som tidigt uppmärksammades var att en 

domstol kanske skulle behöva tillämpa olika processordningar eftersom 

skatteprocessen styrs av förvaltningsprocesslagen och skatteförfarandelagen 

och skattebrottmålen styrs av rättegångsbalken. Utredarna räknade även 

med att behöva göra förändringar i handläggningen av skattebrott- och 

skattetilläggsärendena så att ärendena skulle anhängiggöras samtidigt. En 

annan svårighet var att man behövde komma på ett sätt att tidigt välja om 

endast en eller båda sanktionerna ska påföras. Om två sanktioner ska påföras 

måste handläggningen samordnas så att inte domstolarnas uppgift senare 

blev att pröva åklagarens åtal alternativt överpröva Skatteverkets beslut om 

skattetillägg.82 Systemet med ett samordnat förfarande ansågs också vara 

svåröverskådligt, framförallt för den enskilde, och skattetillägg skulle 

komma att kunna påföras på fyra olika sätt: av allmän domstol, 

förvaltningsdomstol, åklagaren och Skatteverket. Detta skulle ställa ett stort 

krav på de inblandande myndigheterna att informera den enskilde om hur 

processen går till så att denne kan ta vara på sin rätt.83 

 

Eftersom en ny domstol inte skulle inrättas var frågan, som tidigare nämnt, 

om de allmänna domstolarna eller förvaltningsdomstolarna skulle handlägga 

målen. I utredningen diskuterades de olika förslagens för- och nackdelar. 

Inga svårigheter sågs med att de allmänna domstolarna skulle ta över 

skattetilläggen eftersom de redan handlägger en del skatterättsliga mål. Det 

skulle därför vara en naturlig övergång. Frågan som ställdes var om alla 

skatterättsliga mål skulle överföras eller endast en del av dem. Om endast en 

del av skattetilläggsmålen skulle överföras hade dessa kunnat begränsas till 

att omfatta endast de skattetillägg som åklagaren även väckt åtal om. 

Nackdelen var att praxis om skattetillägg då kommer att utvecklas både i 

                                                
82 SOU 2013:62, s. 208-209. 
83 Domstolsverket, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och 
andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), dnr. DV 1923-2013, 2013-
11-15, 
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Publikationer/Remisser/2013/Dnr%201923-
2013.pdf, s. 1, (Domstolsverket). 
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Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. För att slippa detta 

var ett annat alternativ att alla ärenden om skattetillägg skulle handläggas av 

allmän domstol och skiljas från beskattningsfrågan. Då utvecklas all praxis 

om skattetillägg endast i Högsta domstolen. De allmänna domstolarna skulle 

dock bara besluta i de mål där också åklagaren väckt åtal. I de 

skattetilläggsmål där det inte finns något brott inblandat kunde Skatteverket 

besluta själv.84  

 

Om man ser till det omvända, att förvaltningsdomstolarna skulle ta över alla 

skattebrottsmål, så finns det för- och nackdelar även här. Det skulle vara 

positivt för rättssäkerheten att samla alla skatterättsliga sanktioner i en och 

samma domstol. Tyvärr skulle detta innebära betungande konsekvenser för 

både åklagaren och den misstänkte. Om endast skattebrottsmålen flyttas 

över kommer annan ekonomiskt brottslighet som till exempel 

bokföringsbrott vara kvar hos de allmänna domstolarna vilket skulle 

innebära att åklagaren måste väcka åtal i två olika domstolar för brott som är 

knutna till samma händelser. Dessutom måste den misstänkte genomgå två 

olika rättegångar vilket kan tyckas vara onödigt påfrestande. Att 

förvaltningsdomstolarna inte är vana vid att hantera brottmål är ytterligare 

en nackdel till att flytta över skattebrottsmålen dit.85 Denna åsikt delas av 

bland annat Justitiekanslern som inte heller tyckte att 

förvaltningsdomstolarna var lämpliga att handlägga skattebrottsmål.86 

 

Förslaget samordnat förfarande fick en hel del kritik av flera myndigheter 

och nedan följer en redogörelse för de tyngsta argumenten emot förslaget. 

De följs upp med en redogörelse för argument från de myndigheter som 

tyckte att samordnat förfarande var den bäst lämpade lösningen.  

 

                                                
84 SOU 2013:62, s. 209-210. 
85 SOU 2013:62, s. 210-211.  
86 Justitiekanslern, Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och 
andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), dnr. 6095-13-80, 2013-11-
22, http://www.jk.se/sv-SE/Beslut/YttrandenIVissaFragor/6095-13-80.aspx, stycke 1 under 
”En samlad sanktionsbedömning”, (JK). 
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4.2.1.1 Sakbegreppet 

Utredningen har valt uttrycket ”felaktighet eller passivitet” för en sådan 

omständighet som både kan leda till skattetillägg och skattebrott. Detta har 

fått kritik för att inte vara tillräckligt tydligt. Det som har diskuterats är hur 

uttrycket ska tolkas när det gäller sakens avgränsning. Avgränsningen i sak 

är nämligen olika i brottmål och skatteförfarande.  

 

I brottmål får ansvar för gärning inte tas upp på nytt om gärningen redan 

prövats i domstol. Samma gärning i skattebrottmål innebär gärningar som 

hänför sig till samma deklaration. Om en person blir dömd på grund av en 

felaktighet eller passivitet i en deklaration kan personen inte dömas igen om 

Skatteverket senare skulle hitta en annan felaktighet eller passivitet i samma 

deklaration. Alla senare funna felaktigheter eller passiviteter omfattas i 

brottmålsprocessen av res judicata-skyddet i 30 kap. 9 § RB. I 

skatteförfaranden är skyddet inte lika utbrett. Bestämmelsen om res judicata 

för skatteförfaranden finns i 66 kap. 3 § SFL och HFD har tolkat den som 

att saken avgränsas till varje lämnad uppgift i deklarationen. En dom 

avseende en felaktighet eller passivitet, som vunnit laga kraft, hindrar alltså 

inte att Skatteverket omprövar en annan felaktighet eller passivitet från 

samma deklaration. 87 

 

Det finns alltså två olika avgränsningstolkningar av sakfrågan. Frågan är om 

någon av dem, och i så fall vilken, som är förenlig med 

Europakonventionens definition av ”samma brott” i artikel 4.1 i sjunde 

protokollet. För att räknas som samma brott enligt Europakonventionen ska 

brottet grunda sig på identiska eller väsentligen samma fakta som det brott 

man redan blivit åtalad eller dömd för. Enligt den straffrättsliga tolkningen 

skulle detta innebära all fakta från samma deklaration omfattas av begreppet 

identisk eller väsentligen samma fakta. Med tolkningen som görs vid 

skatteförfaranden skulle dock varje uppgift i deklarationen vara fristående 

det vill säga två uppgifter i samma deklaration utgör inte identiska eller 

                                                
87 SOU 2013:62, s. 247. 
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väsentligen samma fakta. Utredningen ansåg att Europakonventionen ska 

utgöra den yttersta ramen för vad som avses med felaktighet och passivitet 

men det finns ingen vägledning på detta område. Utredningen fann därför 

inga skäl att det skulle stå i strid med Europakonventionen att utgå från den 

tolkning som görs vid skatteförfaranden istället för den som görs vid 

skattebrott. Detta innebär att Skatteverket är oförhindrat att ta ut 

skattetillägg både för felaktiga uppgifter som åklagaren inte åtalat för och 

för felaktiga uppgifter som upptäcks senare trots att personen i fråga redan 

dömts för en annan felaktighet eller passivitet i samma deklaration.88 

 

Ekobrottsmyndigheten menar att utredningens resonemang håller, men att 

sakbegreppet måste förtydligas. Hade man gått på den straffrättsliga 

tolkningen hade man enkelt kunnat säga att en deklaration är lika med ett 

brott. När nu så inte är fallet måste begreppet ”en och samma 

deklarationsuppgift” klarläggas. Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen har olika uppfattning. Enligt Högsta domstolen 

innebär en och samma deklarationsuppgift det belopp som fyllts i eller 

utelämnats, medan Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr. 6861-13 bröt ner 

det ifyllda beloppet i olika delar som var för sig utgjorde saken.89 

 

4.2.1.2 Olika domslag, processregler och beviskrav 

En del av kritiken mot förslaget var att de allmänna domstolarna måste 

hantera olika processregler, och andra främmande moment som inte finns i 

straffrättskipningen, eftersom skatterättsmål har en annan processordning än 

brottmål.90 Det finns enligt ett par myndigheter, bland annat 

Ekobrottsmyndigheten, en risk att processordningarna kommer att 

sammanblandas och att detta i sin tur kommer att leda till att 

                                                
88 SOU 2013:66, s. 248-249. 
89 Ekobrottsmyndigheten, Yttrande över utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet 
och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, dnr. EBM A-2014/0591, 2014-12-19, 
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Remisser_yttranden/Remissvar%202014
/Yttrande-
Dubbelpr%C3%B6vningsf%C3%B6rbudet%20och%20andra%20r%C3%A4ttss%C3%A4k
erhetsfr%C3%A5gor.pdf, s. 2-3, (Ekobrottsmyndigheten). 
90 Lagrådet, s. 5.  
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skattetilläggsfrågan behandlas olika beroende på om den prövas i 

förvaltningsdomstol eller i allmän domstol. Det anades också en risk att 

domstolens objektivitet skulle rubbas på ett sätt som inte skulle gynna den 

enskilde.91 Utredningen menade att kritiken mot att pröva både brottmål och 

skattefrågor i samma domstol var obefogad och jämförde med andra 

situationer då den allmänna domstolen sammanför brottmål med andra 

processer. De exempel som ges i SOU:n är näringsförbud och särskild 

avgift, men enligt lagrådet finns det betydande skillnader mellan exemplen 

och skattetillägg som måste tas hänsyn till. Bara för att det fungerar med 

ovan nämnda exempel betyder det inte nödvändigtvis att en 

sammanblandning med skattefrågor kommer att vara utan komplikationer.92 

 

Kritik riktades också mot bevishanteringen när brottmål och skattemål 

sammanförs i en domstol. Beviskraven för skattebrott och skattetillägg är 

olika. För att dömas för skattebrott måste det vara ställt utom rimligt tvivel 

att uppgiften i deklarationen är felaktig. För skattetillägg måste det endast 

klart framstå som att uppgiften är felaktig.93 Detta system, med två olika 

beviskrav, kan vara svårt för den enskilde att förstå.94 Eftersom det är olika 

beviskrav måste bevisvärderingen göras separat i respektive del vilket ställer 

höga krav på domstolen som kommer att behöva göra svåra avväganden. I 

de fall domstolen kommer fram till att olika belopp är bevisade måste den 

bortse ifrån vad som framkommit i den andra delen vilket kan uppfattas som 

att domstolen är jävig och att rättssäkerheten har åsidosatts.95 

 

De olika beviskraven kan också leda till att skattetillägg kommer att 

bedömas annorlunda i allmän domstol jämfört med förvaltningsdomstol. 

                                                
91 Ekobrottsmyndigheten, s. 1. 
92 Lagrådet, s. 6-7. 
93 5 § 49 kap. Skatteförfarandelagen (2011:1244). 
94 Justitieombudsmannen, Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och 
andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), dnr. R 97-2013, 2013-11-
14, https://www.jo.se/Global/Remissyttranden/Remissyttrande%20R_97-2013.pdf, p.1.8, 
(JO).  
95 Åklagarmyndigheten, Yttrande - Dubbelprövningsförbudet och andra 
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, dnr. ÅM A-2014/1647, 2014-12-19, 
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/remissvar/am-
a_2014_1647_dubbelprovningsforbud_lagradsremiss.pdf, s. 2, (Åklagarmyndigheten).  
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Troligtvis kommer utredningen för skattebrottet även att ligga till grund för 

skattetillägget och kommer därför vara mycket mer utförlig än vad den är 

hos förvaltningsdomstolarna. Detta kommer att innebära att det kommer 

ställas mycket högre krav på den enskildes bevisning när det gäller 

skattetillägg i allmän domstol än i förvaltningsdomstol.96 Risken är stor att 

skattetillägg kommer att påföras oftare i allmän domstol, framförallt i de fall 

då bevisningen inte räcker till för att hålla den enskilde ansvarig för 

skattebrott.97 Kravet på likabehandling av enskilda uppfylls då inte. 98 

Att skattetillägg och skattebrott har olika beviskrav anser varken JK eller 

Skatteverket är något problem. Enligt dem måste man kunna förutsätta att 

domstolen kan hantera detta eftersom det inte är ett främmande element. 

Domstolen är van vid att bedöma t.ex. skadeståndsanspråk i samband med 

åtal av brott vilket också innehåller olika beviskrav.99  

 

4.2.1.3 Åklagarens roll 

Lagstiftaren valde att låta åklagaren spela en avgörande roll i lösningen om 

samordnat förfarande. I de fall där både skattebrott och skattetillägg är 

aktuellt ska åklagaren yrka på båda sanktionerna och låta allmän domstol 

besluta i frågan. På så sätt får vi ett samordnat förfarande där domstolen har 

möjlighet att döma ut endast skattetillägg om rekvisiten för skattebrott inte 

är uppfyllda. Förfarandet innehåller både skatterättsliga och 

straffprocessrättsliga regler. I de fall där skattebrott inte är aktuellt och 

åklagaren inte åtalar så beslutar Skatteverket om skattetillägg precis som 
                                                
96 Ekobrottsmyndigheten, s. 4.  
97 Advokatsamfundet, Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra 
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarande, dnr. R-2014/2076, 2014-12-18, 
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/492968_2
0141218143640.pdf, s. 3, (Advokatsamfundet).  
98 Ekobrottsmyndigheten, s. 4.  
99 Skatteverket, Betänkandet 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2013/3266), dnr. 131 591240-13/112, 2013-11-
18, 
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/remissvar2013/13159124013112.5.
46ae6b26141980f1e2d4227.html, stycke 2 under avsnitt 1, (Skatteverket), och JK, stycke 1 
under ”Handläggningen i allmän domstol”.  
Se även 22 kap. RB. 
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tidigare och detta beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det som 

ligger till grund för hur målen handläggs är om det finns en koppling till 

brott eller inte och det är åklagaren som avgör detta.100  

 

Det ansvar som läggs på åklagaren har fått svidande kritik där kritikerna 

menar att åklagaren får utökade uppgifter som inte ryms inom det lagstiftade 

uppdraget. Åklagarens huvuduppgift är att utreda och lagföra brott. Den nya 

lagen kommer att innebära att åklagaren även ska arbeta för att ett 

förvaltningsbeslut ska komma till stånd, där delvis andra beviskrav 

tillämpas. Detta skapar en otydlig bild av åklagarens uppdrag. 

Åklagarmyndigheten anser inte att denna ingripande åtgärd står i proportion 

med vad som gynnas av förslaget. Det är endast en mycket liten del av 

skattetilläggen som också leder till åtal och Åklagarmyndigheten hävdar att 

de intressen som ligger bakom förslaget kan tillgodoses med ett enklare 

förfarande.101 

 

Eftersom åklagaren även ska utreda skattetilläggsfrågan kommer 

arbetsbördan att öka. Åklagaren utgår ofta ifrån ett annat skatteunderlag än 

vad Skatteverket kommit fram till eftersom åklagaren har svårt att bevisa så 

höga summor. Utredningsbördan kommer därför att öka avsevärt eftersom 

åklagaren nu inte bara behöver arbeta fram bevisunderlag för brottet, utan 

även för skattetillägget. Stor del av åklagarens tid kommer att gå till att 

fastställa de belopp som ska ligga till grund för beräkningen av 

skattetillägget respektive straffvärdet. Detta leder både till ökad arbetsbörda 

och kostnad för åklagarmyndigheten.102  

 

4.2.1.4 Framtida praxis 

Nackdelen med att praxis kommer att utvecklas i två överinstanser kvarstår. 

Enligt Skatteverket och Domstolsverket är risken för att detta kommer ske 

liten eftersom de flesta skattebrottmål oftast rör bevisfrågan i det enskilda 

                                                
100 SOU 2013:62, s. 211-213. 
101 Åklagarmyndigheten, s. 1. 
102 Ekobrottsmyndigheten, s. 3 och 16 och Åklagarmyndigheten, s. 3.  
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fallet snarare än den materiella skatterätten.103 Redan tidigare, med 

dåvarande skatteregler, fanns praxis angående skattetillägg både i allmän 

domstol och förvaltningsdomstol. Det är alltså inte helt främmande med 

splittrad praxis. Dock är det inget önskvärt och utökningen leder till en 

försämring. Domstolsverket är övertygad om att domstolarna kommer att 

följande den samlade praxisutvecklingen.104 JK har en annan ståndpunkt och 

anser att de allmänna domstolarna ska följa praxisen som utvecklas i 

förvaltningsdomstolarna i de fall då de allmänna domstolarna ska göra en 

självständig bedömning av skattetillägget. Det hade varit mer 

ändamålsenligt att införa prövningstillstånd till kammarrätten i de fall då 

endast skattetilläggsfrågan överklagas. Det hade minskat risken för splittrad 

praxis. Men eftersom det är omöjligt att överlämna mål till en domstol inom 

en annan domstolsorganisation får man acceptera risken att praxis från de 

allmänna domstolarna kan komma att skilja sig från praxis från 

förvaltningsdomstolarna, även om den bedöms som mycket liten.105  

 

4.2.1.5 Prövningstillstånd 

När det gällde frågan om hur prövningstillstånden skulle skötas hade flera 

myndigheter starka åsikter. Många var rädda att det skulle bli allt för stor 

skillnad mellan de skattetillägg som skulle avgöras av Skatteverket och de 

som skulle avgöras i allmän domstol. För prövning i hovrätten krävs 

nämligen tillstånd medan detta krav inte finns i kammarrätten.106 

Utredningen föreslog att regeln i 49 kap. 13 § RB ska gälla. Den innebär att 

det krävs prövningstillstånd om”[…] den tilltalade inte dömts till annan  

påföljd än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det  

inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader”107. Dock finns 

det inget krav på prövningstillstånd om det endast är skattetilläggsfrågan 

                                                
103 Skatteverket, stycke 2 under avsnitt 1. 
104 Domstolsverket, s. 2. 
105 JK, stycke 2 under ”En samlad sanktionsprövning”.   
106 49 kap. 12 § RB och 8 § AFDL. 
107 SOU 2013:62, s. 260. 
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som överklagas. Denna avvägning gjordes för att likna överklagandet till 

kammarrätten.108 

 

JO hade starka synpunkter på förslaget och menade att det är omotiverat att 

lika fall behandlas så olika av rättsväsendet. Om en person som dömts till 

t.ex. böter och skattetillägg vill överklaga krävs prövningstillstånd till 

hovrätten. Denna person är då endast garanterad en prövning, i tingsrätten, 

medan en person som endast blir påförd skattetillägg av Skatteverket är 

garanterad tre prövningar; två gånger av Skatteverket, eftersom Skatteverket 

ska ompröva sitt beslut i första hand, och en gång av kammarrätten där 

prövningstillstånd inte behövs. Ett alternativ är att personen som både dömts 

till böter och skattetillägg accepterar bötesstraffet och endast överklagar 

frågan om skattetillägg för att vara säker på att få saken prövad i hovrätten. 

JO anser dock att man inte ska behandla så lika fall på detta sätt.109 Även 

advokatsamfundet ansåg att denna skillnad är omotiverad ur 

rättssäkerhetssynpunkt.110 

 

Det var dock flera andra myndigheter som inte tyckte att det var ett så stort 

problem och snarare såg det som en nödvändig följd eftersom systemet ser 

ut som det gör och det är omöjligt att lämna över mål mellan de olika 

domstolsordningarna.111 Domstolsverket tyckte till och med att det fanns 

flera fördelar med lösningen, bland annat att hovrättens överprövande roll 

markeras och förtydligas.112 

 

4.2.1.6 Resultatet 

Trots en hel del kritik blev det tillslut ”samordnat förfarande” som valdes 

som lösning på Sveriges ne bis in idem-problem. Lösningen är förenlig med 

rätten att endast bli lagförd och dömd en gång för samma sak eftersom det 

endast sker en prövning av samma oriktiga uppgift. Prövningen kan leda till 
                                                
108 SOU 2013:62, s. 260-261. 
109 JO, s. 3-4. 
110 Advokatsamfundet, s. 3-4.  
111 JK, stycke 2 under ”Handläggningen i allmän domstol”.  
112 Domstolsverket, s. 2.  



 43 

två olika sanktioner vilket EU-rätten och Europakonventionen inte 

inskränker. I och med att det är ett samordnat förfarande behövde inte 

Sverige välja mellan de två sanktionerna och handläggningen sker på 

samma sätt som tidigare.113 På så sätt är denna lösning neutral i förhållande 

till det föregående systemet eftersom man fortsatt kan dömas till både 

straffrättslig och administrativ sanktion för samma oriktiga uppgift.114 

Skatteverket och förvaltningsdomstolarna har fortsatt hand om den 

administrativa sanktionen och åklagaren och de allmänna domstolarna 

sköter brottmålen. En annan fördel med ett samordnat förfarande är att det 

underlättar både för processen och den enskilde att samla allt i en domstol. 

Det är även mer rättssäkert och tidseffektivt.115 Sverige lyckades alltså hitta 

en lösning där resultatet, att kunna dömas för både skattebrott och 

skattetillägg för samma oriktiga uppgift, kvarstår men som ändå är förenlig 

med EU-rätten och Europakonventionen, vilket var syftet med införandet av 

skattetilläggen redan från början.116 

 

Vägvalssystemet, som var den tyngsta konkurrerande lösningen, var efter 

många avväganden inte den bästa. När skattetilläggen infördes var 

utgångspunkten att både straff och skattetillägg skulle kunna utdömas för 

samma felaktighet och detta ville utredningen inte frångå. Som redovisas i 

följande avsnitt ansåg utredningen också att ett vägvalssystem öppnar för 

missbruk av systemet där det finns en risk att den enskilde kan undgå 

sanktion över huvud taget trots att det föreligger materiella förutsättningar 

för det. Ett sådant system skulle inte vara rättssäkert.117  

 

4.2.2 Vägvalsprincipen 

Ett förslag som regeringen valde att utreda, och som flera myndigheter 

tyckte var det bästa, var vägvalsprincipen. Vägvalsprincipen går ut på att det 

                                                
113 SOU 2013:62, s. 218. 
114 Skatteverket, stycke 1 under avsnitt 1. 
115 SOU 2013:62, s. 218.  
116 Prop. 1971:10, s. 240.  
117 SOU 2013:62, s. 218-219. 
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allmänna vid en viss tidpunkt väljer om en oriktig uppgift ska leda till 

skattetillägg eller anmälan av brott. På så sätt kommer den enskilde aldrig 

att dömas för mer än ett brott för samma sak, dvs. antingen administrativ 

eller straffrättslig sanktion.118 Vägvalsprincipen är en redan beprövad metod 

som används av bl.a. Norge, Finland och Nederländerna. I Nederländerna 

kallas principen ”una via”-principen och har fått genomslag även på andra 

rättsområden.119 I alla tre länderna är det skattemyndigheten som får ärendet 

först och beslutar om det ska skickas vidare för brottsutredning. I Norge och 

Finland skickas ärendet vidare till åklagaren och i Nederländerna skickas det 

till ett urvalsmöte där en trepartskonstellation beslutar. Om ärendet skickas 

vidare är skattemyndigheten förbjuden att påföra skattetillägg och detta 

förbud kvarstår om åklagaren/trepartskonstellationen tar ställning i 

brottsfrågan. Skulle åklagaren/trepartskonstellationen välja att inte gå vidare 

med åtal och lägga ner undersökningen skickas ärendet tillbaka till 

skattemyndigheten som då kan påföra skattetillägg. Detta system är 

förenligt med Europakonventionen eftersom den ursprungliga utredningen 

hos skattemyndigheten fortsätter. Det är dock viktigt att informera den 

enskilde om att ärendet inte är avslutat.120 

 

Utredningen grundar sitt resonemang till stor del på hur grannländerna har 

löst problemet och anser också att det är Skatteverket som ska besluta om 

vilken väg som ska tas. Beslutet ska komma tidigt i processen för att öka 

förutsebarheten hos den enskilde. Tidigare bestämmelser innebar också att 

anmälan om brott skulle ske när det fanns misstanke om det. I praktiken har 

dock Skatteverket väntat med att anmäla brottet till efter att beslut om 

skattetillägg har fattats. Det är inte förenligt med den nya praxis som 

Europakonventionen slagit fast. För att vägvalssystemet ska stämma överens 

med Europakonventionen måste anmälan om brott ske innan Skatteverket 

har beslutat om skattetillägg. Det skulle kräva att anmälningsplikten i 17 § 

skattebrottslagen ändrades. I Norge och Nederländerna anmäls endast de 

                                                
118 SOU 2013:62, s. 99 och 201. 
119 Fast, Katarina, En hållbar lösning på dubbelbestraffningsfrågan?, Svensk Skattetidning, 
2014:1, s. 20-21, (Fast, 2014). 
120 SOU 2013:62, s. 201-202. 
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grövre brotten till åklagaren och dessa bedöms efter två kriterier; belopp och 

brottets karaktär. Alla andra brott bestraffas med skattetillägg på olika 

nivåer. Utredningen hävdar att om ett vägvalssystem ska införas borde även 

de skatterättsliga brotten ses över för att likna systemen som Norge och 

Nederländerna har.121 

 

Om anmälan om brott görs är det upp till åklagaren att besluta om 

förundersökningen ska läggas ner eller om åtal ska väckas. Läggs 

förundersökningen ner och åklagaren inte har tagit ställning i skuldfrågan 

ska ärendet skickas tillbaka till Skatteverket som kan besluta om 

skattetillägg. Men om åklagaren går vidare med åtal eller på annat sätt tar 

ställning i skuldfrågan är Skatteverket förhindrat att påföra skattetillägg, 

oavsett om åtalet leder till fällande eller friande dom.122 I de sällsynta fall då 

någon annan än Skatteverket anmäler brottet är det av stor vikt att 

kommunikation förs mellan åklagaren och Skatteverket för att säkerställa att 

Skatteverket inte redan har inlett en process om en administrativ sanktion.123 

 

Nedan följer en redovisning av de tyngsta argumenten för och emot 

vägvalssystemet samt de olika myndigheternas syn på dem.  

 

4.2.2.1 Skattetilläggen stannar i förvaltningsdomstolen 

En av fördelarna med ett renodlat vägvalssystem är att straffrättsprocessen 

och skattetilläggsprocessen fortsätter att skötas precis som tidigare, var för 

sig utan sammanblandning. Handläggningen av skattetillägg kommer då 

alltid att hanteras i ett förvaltningsrättsligt förfarande med 

förvaltningsrättsliga principer. Praxisen kommer att förbli enhetlig eftersom 

den endast kommer att utvecklas i förvaltningsdomstolarna. De allmänna 

domstolarna och åklagarna slipper att befatta sig med en mer ingripande 

                                                
121 SOU 2013:62, s. 202-203 och 205-206.  
122 SOU 2013:62, s. 204.  
123 SOU 2013:62, s. 206. 
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förändring eftersom de fortsatt kommer att handlägga endast det 

straffrättsliga ansvaret.124  

 

4.2.2.2 Olika behandling för samma fall 

Ett argument emot vägvalsprincipen är att det finns en risk att lika fall 

behandlas olika. Om två personer misstänks för samma agerande kan 

utfallet bli att Skatteverket beslutar att påföra skattetillägg för den ena 

personen och anmäler den andra personen för skattebrott till åklagaren. 

Därefter är det upp till åklagaren om denne vill gå vidare med åtal eller 

lägga ner förundersökningen. Även om åklagaren väljer att åtala kan person 

två bedömas vara oskyldig av de allmänna domstolarna. Resultatet blir då 

att där två personer lämnat samma felaktiga uppgift kan en påföras 

skattetillägg och den andra gå fri från straff. Lagrådet anser dock att det 

redan förekommer fall med liknande situationer som får olika utfall. 

Exemplet som ges är när flera personer misstänks vara delaktiga i samma 

brottslighet. Då kan bevisläget vara så att de åtalas för olika brott och den 

som åtalas för ett mindre grovt brott kan fällas medan den som åtalats för ett 

grövre brott går fri. Lagrådet anser att bara för att prövningarna leder till 

olika resultat, frias, fälls eller skattetillägg, betyder det inte att lika fall 

behandlas olika.125 

 

4.2.2.3 Risk för manipulering av systemet 

Ett av de tyngsta argumenten emot vägvalssystemet och en av de största 

anledningarna till att samordnat förfarande ansågs vara en bättre lösning var 

risken för manipulering av systemet. Vägvalssystemet öppnar för att en 

person som lämnat en oriktig uppgift går helt fri från straff om åtalet läggs 

ner.126 Utredningen menar att Skatteverket, innan den nya lagen trädde i 

kraft, i de flesta fall utdömde skattetillägg i de fall som sedan blev föremål 

för en brottsanmälan. De personer som åtalades för brott eller anmäldes till 

                                                
124 Lagrådet, s. 4 och SOU 2013:62, s. 218.  
125 Lagrådet, s. 4-5. 
126 SOU 2013:62, s. 200.  
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åklagaren fick alltså oftast en administrativ sanktion också. Vägvalssystemet 

sätter stopp för det och utredningen anser att det är stötande att någon som 

lämnat en oriktig uppgift kan bli utan sanktion. Utredningen menar även att 

den som misstänks för brott då kommer i ett bättre läge än den som endast 

påförs skattetillägg eftersom flertalet brottsanmälningar slutar med beslut 

om att inte inleda en förundersökning.127 Denna åsikt delades även av 

Justitieutskottet som ansåg, innan utredningen drog igång, att det var av vikt 

att de lösningar som utreddes inte skulle leda till mildare påföljder än 

tidigare. Lösningen fick inte leda till att det blev ekonomiskt billigare eller 

mindre kännbart att begå brott.128 Ett samordnat förfarande istället för ett 

vägvalssystem minskar risken för att ett felaktigt beteende inte bestraffas 

eftersom åtal både kan leda till straff och skattetillägg och vid en nedlagd 

förundersökning kan ärendet skickas tillbaka till Skatteverket som kan ta 

beslut om skattetillägg.129  

 

Det som ett par myndigheter, bland annat åklagarmyndigheten, har reagerat 

på är att utredningen till varje pris vill se till att den som lämnat en felaktig 

uppgift får en sanktion av något slag. Straff bör endast väljas när andra 

sanktioner inte är tillräckliga vilket innebär att straff bör vara den sista 

utvägen. Detta verkar inte utredningen haft med i bedömningen.130 

 

4.3 Förväntade konsekvenser 

Lagen om talan om skattetillägg i vissa fall har endast varit i kraft i några 

månader och det är svårt att redan nu förutspå vilka konsekvenser den kan 

tänkas få, både på lång och kort sikt. Men som framhållits i tidigare avsnitt 

tycker flera myndigheter att det finns betydande brister. Tiden får visa om 

dessa tvivel är befogade eller inte. Katarina Fast, doktorand i finansrätt vid 

Stockholms universitet, anser att lagstiftaren bör göra en utredning av 

                                                
127 SOU 2013:62, s. 204.  
128 Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU15, Straffrättsliga frågor, s. 20 och 22.  
129 SOU 2013:62, s. 219.  
130 Åklagarmyndigheten, s. 1-2. 
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dubbelbestraffningsproblematiken generellt över alla rättsområden där 

administrativa sanktioner kan ses som straff. En sådan utredning skulle 

kunna utmynna i en särskild lag som sanktionsavgifter. Fast anser också att 

Sverige bör se över sin domstolsorganisation och om den är den mest 

lämpliga och effektiva med tanke på rättsutvecklingen eller om det skulle 

vara bättre att samordna de processrättsliga systemen. Om systemen hade 

varit samordnade eller till och med ihopslagna skulle all kompetens finnas 

på samma ställe och det skulle i sin tur öppna för fler specialistdomare på 

olika områden. Överträdelser mot skattelagstiftningen, oavsett om de är 

skatterättsliga eller straffrättsliga, skulle då behandlas vid ett tillfälle av ett 

domarteam som har specialiserat sig på denna typ av fall.131 

En annan, mer konkret, förväntad konsekvens lyfte Domstolsverket fram 

och hävdar att arbetsbördan troligtvis kommer att öka avsevärt för de 

allmänna domstolarna och åklagarna medan den kommer minska för 

Skatteverket. Det finns därför anledning att flytta över medel från 

Skatteverket till allmän domstol och åklagarmyndigheten. Domstolsverket 

ville också poängtera att den ökade arbetsbördan kan bli ett problem för de 

allmänna domstolarna när den tilltalade är frihetsberövad och det finns 

särskilda tidsfrister att rätta sig efter. Det blir då svårare att hitta tid för 

huvudförhandling vilket kan leda till att mål kommer att ställas in.132 

Ekobrottsmyndigheten gör prognosen att 4200 brottsmisstankar där 

skattetillägg aktualiseras kommer att handläggas varje år och att 1500 av 

dessa kommer att lagföras. Den uppskattade ökade kostnaden är 4,4 

miljoner kr samt 8,8 miljoner kr som en engångskostnad för 

kompetenshöjande insatser.133 

 

Regeringen instämmer med att förslaget kommer att innebära ökade 

kostnader men framhåller även att besparingar kommer att ske genom att det 

nu endast kommer att handla om ett förfarande istället för två. Genom att 

den straffrättsliga och administrativa sanktionen prövas i en processordning 

                                                
131 Fast, 2014, s. 38-40. 
132 Domstolsverket, s. 3.  
133 Ekobrottsmyndigheten, s. 16. 
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behöver den enskilde endast vara föremål för en process vilket lättare för 

den enskilde att hantera samtidigt som det blir en minskad tids- och 

resursåtgång. Så förslagen innebär både en ekonomisk börda och lättnad.134 

                                                
134 Prop. 2014/15:131, s. 234-235. 
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5 Analys och slutsats 

Efter att ha redogjort för de olika förslagens innebörd samt deras respektive 

för- och nackdelar kan jag konstatera att utredningen lyckades uppfylla sitt 

syfte genom att hitta en mer rättssäker lösning på 

dubbelbestraffningsproblemet som är förenlig med EU-rätten och 

Europakonventionen. Det var samtidigt möjligt att behålla syftet som fanns 

vid införandet av skattetilläggen, nämligen att de ska vara ett komplement 

till straffsanktionerna och kunna påföras båda två.  

 

När jag analyserar de två olika förslagen och vilka argument som lagts fram 

förstår jag att det var svårt att välja. Båda alternativen har stora fördelar men 

även betydande brister vilket får mig att tänka att det kanske finns ett tredje 

alternativ som hade varit ännu bättre.  

 

Utredningen kunde gjort det enkelt för sig och valt vägvalsprincipen. Det är 

ett förslag som hade krävt mindre reformer för domstolsväsendet eftersom 

det inte hade skett någon sammanblandning. Förvaltningsdomstolarna hade 

fortsatt att handlägga skattetilläggen och de allmänna domstolarna hade 

fortsatt med endast skattebrott. Kostnaderna som nu kommer uppstå för 

utbildning av domarna och åklagarna hade varit obefintliga. Vi hade också 

behållit den enhetliga praxis som redan finns och riskerar inte att få 

motstridiga avgöranden från de högsta instanserna. Men framförallt hade 

nog framtiden känts tryggare med vägvalsprincipen eftersom det är en redan 

beprövad metod i några av våra grannländer. Vi vet att den fungerar. Så 

varför valdes inte vägvalsmetoden? Det första man måste komma ihåg är att 

våra grannländer inte har samma domstolssystem som vi.  I till exempel 

Norge handläggs alla mål i allmänna domstolar. Några 

förvaltningsdomstolar finns inte. Om Sverige också bara hade haft en 

domstolsorganisation hade mycket av kritiken mot både vägvalsprincipen 

och samordnat förfarande försvunnit av naturliga skäl. Mer om denna tanke 

senare.  
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Som utredningen och flera remissinstanser framförde så är vägvalsprincipen 

utformad så att det finns en risk att personer som misstänks för skattebrott 

undkommer sanktion över huvud taget. Detta gäller till exempel om åtalet 

läggs ner eller om åklagaren inte lyckas bevisa den enskildes skuld i 

domstolen. Den enskilde slipper då straff när denne egentligen kunde 

påförts skattetillägg. Personligen anser jag att det är märkligt att utredningen 

till varje pris vill straffa den enskilde. Frågan är om det verkligen är 

proportionerligt med de kostnader som förslaget samordnat förfarande 

medför. Man kan också fråga sig hur stor risken för manipulering verkligen 

är. Detta anser jag inte att utredningen har utrett tillräckligt. Det görs flera 

jämförelser med Norges, Finlands och Nederländernas system men detta 

dilemma tas inte upp. Eftersom detta inte är en komparativ studie har jag 

inte själv undersökt hur det ligger till men det hade varit intressant att veta 

om de har haft stora problem i dessa länder med att personer undkommit 

straff. Om så inte är fallet anser jag att utredningens motivering är 

bristfällig.  

 

Förutom det faktum att det finns en risk för att enskilda kommer att undgå 

straff så är vägvalsprincipen ett bra förslag. Den är enkel att förstå och 

kräver inte stora förändringar. Argumentet att personer skulle behandlas 

olika när lika fall kan sluta med skattetillägg för den ene och att åtalet läggs 

ner för den andra, anser jag är för svagt för att vara en avgörande faktor. 

Som Lagrådet har anfört så finns detta scenario redan i brottmål där 

personer som deltagit i samma brottslighet misstänks för olika brott och 

sedan döms till olika påföljder. Det betyder inte att någon blivit orättvist 

behandlad.  

 

Att samordna förfarandet fick mer kritik än vägvalsprincipen kan ha flera 

orsaker. Förslaget kan förstås vara sämre men det kan också vara att 

remissinstanserna har valt att lägga mer fokus på att bemöta det förfarande 

som lades fram som förslag av utredningen än andrahandsalternativet. En av 

de största nackdelarna är att systemet är svåröverskådligt och svårt att förstå 
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för den enskilde. Skattetillägg kommer att kunna prövas av fyra olika 

instanser: Skatteverket, åklagaren, allmän domstol och förvaltningsdomstol. 

Om målet skulle gå till åklagaren eller allmän domstol kommer den enskilde 

ställas inför att skattebrott och skattetillägg har olika beviskrav, vilket gör 

det ännu mer komplicerat. Det finns också en orättsvisaspekt eftersom det 

krävs prövningstillstånd till hovrätten men inte till kammarrätten. Den 

enskilde är garanterad fler prövningar om denne går den 

förvaltningsrättsliga vägen än via allmän domstol. För att den enskilde ska 

kunna ta vara på sina rättigheter ställs ett stort krav på myndigheterna att 

förklara hur systemet fungerar. Detta är en förutsättning för att det 

samordnade förfarandet ska vara rättssäkert.  

 

Det finns förstås även många fördelar med ett samordnat förfarande. Även 

om det är kostsamt i början så kommer processen att blir mer tidseffektiv 

vilket drar ner på kostnaderna. Det är också mer behagligt för den enskilde 

att endast behöva genomgå en process. Jag tror också att domstolarna är 

tillräckligt kompetenta för att hantera de förändringar som blir till exempel 

att ta hänsyn till olika beviskrav och jobba för en enhetlig praxis.  

 

Det framstår som om Sverige har gjort det onödigt svårt för sig. Med tanke 

på problemet som kan uppstå med praxis och egentligen hela det stora 

dilemmat med samordnat förfarande så hade det underlättat otroligt mycket 

om vi endast haft en domstolsorganisation med en högsta instans istället för 

dagens två om man bortser från specialdomstolarna. Varför samlar vi inte 

all kompetens på ett ställe? I framtiden tror jag att detta är den ultimata 

lösningen, att slå ihop, effektivisera och utnyttja resurserna så bra som 

möjligt.  

 

Jag anser att utredningen lagt för stor vikt vid att vägvalsprincipen skulle 

leda till att personer medvetet skulle utnyttja systemet för att undgå 

sanktioner. Även om flera åtal och förundersökningar läggs ner så har jag 

svårt att tänka mig att en person frivilligt utsätter sig för den risken i hopp 

om att undgå skattetillägg. Vägvalssystemet är enklare att förstå och kräver 
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inte så stora förändringar. Ett samordnat förfarande ställer stora krav på 

både myndigheter och den enskilde och vi vet inte om de farhågor som finns 

kommer att besannas. Det får framtiden utvisa. Som tidigare nämnt anser 

jag att Sverige borde se över sitt domstolssystem och trots att det skulle 

innebära en enorm reformering tror jag att alla gynnas av det i slutändan. Då 

skulle även samordnat förfarande vara den bästa lösningen eftersom det är 

större chans att varje person får rätt sanktion påförd och många av 

argumenten emot förslaget beror i grund och brotten på att vi har två 

domstolsorganisationer. Men som det ser ut idag hade det förmodligen varit 

bättre att välja vägvalsprincipen, mest för att det är lättare att förutspå vilka 

konsekvenser vi kan vänta oss. Nu är framtiden helt oviss, men det är klart, 

för rättsutvecklingen är det ju spännande det med. 
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