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Zusammenfassung 
Die schwedische Rechtsordnung geht davon aus, dass natürliche und juristi-
sche Personen keine rechtliche Vertretung brauchen, um ihre Klage bei einer 
Behörde oder Gericht einzureichen. Das Steuerrechtsverfahren und der Steu-
errechtsprozess sind, genau sowie das allgemeine Verwaltungsverfahren und 
der allgemeine Verwaltungsprozess, hauptsächlich schriftlich. Der grundsätz-
liche Ansatzpunkt ist, dass es auf Grund der untersuchungsverantwortlichen 
Behörde als Entscheidungsträger und folgend aus dem Offizialprinzip, in 
Kombination mit der Verpflichtung des Einzelnen zur korrekten Besteuerung 
beizutragen, ausreichend ist, um einen rechtssicheren Prozess zu gewährleis-
ten. Gemäß dem Offizialprinzip sollte einzelne Parteien eine Prozessleitung 
erhalten, die sie für den Prozess benötigen ohne dass Prozesskosten entstehen. 
 
Es gibt jedoch im Rahmen des Steuerrechts eine Ausnahme, die unter be-
stimmten Bedingungen Prozesskostenersatz für rechtliche Vertretung zulas-
sen könnte. Der Grund dieser Ausnahme ist, dass Steuerrecht als ein sehr 
komplexer Rechtsraum betrachtet wird, über den der allgemeine Steuerpflich-
tige selten genaue und ausreichende Kenntnisse hat. Es wurde vom Gesetz-
geber darauf hingewiesen, dass die fehlende Möglichkeit zum Kostenersatz 
im Steuerprozess einen bedeutende Rechtssicherheitsmangel darstellt, da ein-
zelnen Personen keine ausreichende Möglichkeit zur Ausübung ihres Rechts 
in Steuerstreitigkeiten erhalten. Der Gesetzgeber hat angedeutet, dass es in 
Steuerstreitigkeiten von entscheidender Bedeutung ist, dass die Fähigkeit des 
Einzelnen zur Ausübung ihres Rechts gewährleistet wird. Nicht zuletzt, weil 
Besteuerung Amtsausübung ist und ein zwingender Eingriff in die persönli-
chen und ökonomischen Verhältnisse von Einzelnen darstellt. Die Tatsache, 
wonach die Rechtssicherheit bei einem solchen Eingriff von besonderer Be-
deutung ist, ergibt sich direkt von der schwedischen Staatsform. Folglich be-
steht ein besonders starkes gesellschaftliches Interesse an einem rechtssiche-
ren und voraussehbaren Steuerprozess. Für Steuerpflichtige besteht daher die 
Möglichkeit zum Ersatz für Kosten, die dringend angemessen sind um ihr 
Recht in einer Steuerstreitigkeit wahrzunehmen. Die Möglichkeit, bei Steu-
erstreitigkeiten einen Kostenersatz zu erhalten, ist in Kapitel 43 des schwedi-
schen Steuerverfahrensgesetzes (SFL) verankert. In Kapitel 43 Artikel 1 Ab-
schnitt 1 SFL sind die Kostenersatzgründe festgelegt.  
 
Kritik an der Möglichkeit von Kostenersatz in Steuerstreitigkeiten wurde je-
doch sowohl in rechtlichen als auch in politischen Diskussionen geäußert. Die 
Bestimmungen sind unter anderem als zu restriktiv und unvorhersehbar kriti-
siert worden. Die Kritik richtet sich primär gegen das schwedische Finanzamt 
und die Verwaltungsgerichte, da sie ihre Kostenersatzentscheidungen gemäß 
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den Kritikern nicht genügend ausführlich motivieren. Die Kritiker argumen-
tieren, dass zwischen dem beantragten und dem gewährten Kostenersatz eine 
erhebliche Diskrepanz bestehe und dass voller Kostenersatz nur ausnahms-
weise bewilligt werde. Die beschränkte Möglichkeit vom Prozesskostener-
satz in Kapitel 43 SFL hat den Kritikern zufolge den Steuerpflichtigen dazu 
veranlasst, sein Recht in Steuerstreitigkeiten nicht angemessen wahrzuneh-
men können, was einen erheblichen Mangel an Rechtssicherheit darstellt. Die 
Kritik und die Forderung nach mehr großzügigeren Kostenersatzregelungen 
wurden vom Gesetzgeber jedoch noch nicht beachtet.  
 
Auch das schwedische Finanzamt und die Verwaltungsgerichte haben ihren 
Wunsch nach eindeutigen Richtlinien für die Anwendung der Vorschriften 
geäußert, da es keine handfesten Richtlinien gebe, wie die Angemessenheits-
prüfung in Kapitel 43 Artikel 1 Abschnitt 1 SFL angewendet werden solle. 
Am 5. September 2018 erteilte der Oberste Verwaltungsgerichtshof eine 
Rechtsmittelzulassung, wie zu ermitteln ist, was einen angemessenen Ersatz 
für Kosten in Steuerstreitigkeiten darstellt. Der Oberste Verwaltungsgerichts-
hof hat jedoch noch kein Urteil verkündet. 
 
Auf Grund einer rechtsdogmatischen und rechtsanalytischen Methode zielt 
der Aufsatz darauf ab, eine scheinbar unklare Rechtslage zu untersuchen, sys-
tematisieren und schließlich Klarheit zu schaffen. Im Rahmen des Zwecks der 
vorliegenden Arbeit wird auch analysiert, wie die Beurteilung "angemessene 
Kostenersatz" der Kapitel 43 Artikel 1 Absatz 1 SFL nach auszulegen ist. Der 
Aufsatz zielt ferner darauf ab, die derzeitige Ordnung aus Sicht der Rechtssi-
cherheit im Hinblick auf den Zweck der Kostenersatzbestimmungen, zu prob-
lematisieren.  
 
Der Aufsatz konkludiert, dass es aus objektiven Gründen nicht möglich ist, 
die Anwendung der Bestimmungen festzulegen. Diese Schlussfolgerung wird 
im Lichte der mehrdeutigen Motive der Gesetzgebung gezogen und basiert 
darauf, dass die Rechtsanwendung und Beschlussgründe der Beschlussbehör-
den nicht genügend ausführlich motiviert wird. Darüber hinaus kann festge-
halten werden, dass die Rechtslage als unklar anzusehen ist und dass damit 
grundlegende Rechtssicherheitsansprüche vernachlässigt werden. Folglich 
erfüllen die Ersatzbestimmungen, wie sie heute ausgestaltet und angewendet 
werden, ihren Zweck nicht.  
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för den svenska rättsordningen är att enskilda inte ska be-
höva anlita juridiskt biträde eller ombud för att föra sin talan hos myndighet 
eller domstol. Skatteförfarandet och skatteprocessen är, precis som övriga 
förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen, som huvudregel skriftlig. 
Grundtanken är att beslutsmyndigheternas utredningsansvar (officialprinci-
pen) tillsammans med den enskildes skyldighet att medverka till en korrekt 
beskattning räcker för att säkerställa en rättssäker process. Enskilda parter 
ska, till följd av officialprincipen, normalt få den hjälp de behöver i processen 
utan att det uppstår några kostnader för dem.  
 
På skatterättens område finns emellertid undantagsregler som under vissa för-
utsättningar kan medge enskilda ersättning för ombud, biträde, utredning eller 
liknande kostnader. Bakgrunden till detta undantag är att skatterätten anses 
vara ett mycket komplext rättsområde som den gemene skattskyldige sällan 
har ingående kunskaper om. Det har framhållits att avsaknaden av möjlighet 
till kostnadsersättning innebär en rättssäkerhetsbrist i avseendet att enskilda 
inte ges tillräckliga möjligheter att tillvarata sin rätt i skattetvister. Lagstifta-
ren har betonat att det i ärenden och mål om skatt är av avgörande betydelse 
att den enskildes möjlighet att tillvarata sin rätt säkerställs; inte minst då be-
skattningen utgör myndighetsutövning och ett tvångsingrepp i enskildas per-
sonliga och ekonomiska förhållanden. Att rättssäkerheten vid ett sådant in-
grepp är av särskild vikt följer direkt av svensk grundlag. Det ligger följakt-
ligen ett särskilt starkt samhällsintresse i en rättssäker och förutsebar skatte-
process. För skattskyldiga finns därför möjlighet till ersättning för kostnader 
som skäligen har behövts för att ta tillvara dennes rätt i en skattetvist. Möjlig-
heten till ersättning för kostnader i skattetvister regleras i 43 kap. SFL och 
ersättningsgrunderna framgår enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL.  
 
Kritik avseende ersättningsbestämmelserna har emellertid uttalats i såväl 
rättsvetenskapliga som politiska diskussioner. Reglerna har bl.a. kritiserats 
för att vara för restriktiva och oförutsägbara. Kritik har framförts mot att Skat-
teverket och domstolarna inte i tillräcklig utsträckning motiverar sina ersätt-
ningsbeslut. Kritikerna menar att det råder en betydande diskrepans mellan 
yrkad och beviljad ersättning samt att full ersättning endast utgår i undantags-
fall. Den begränsade möjligheten till ersättning för processkostnader i 43 kap. 
SFL har enligt kritikerna lett till att skattskyldiga inte i tillfredsställande ut-
sträckning kan tillvarata sin rätt vid beskattningen, vilket utgör en betydande 
brist ur rättssäkerhetssynpunkt. Kritiken och kraven på mer generösa ersätt-
ningsregler har dock ännu inte vunnit gehör hos lagstiftaren.  
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Även Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna har uttryckt öns-
kemål om tydligare riktlinjer om hur reglerna ska tillämpas, eftersom det sak-
nas vägledande praxis för hur skälighetsbedömningen i 43 kap. 1 § första 
stycket SFL ska göras. Den 5 september 2018 beviljade HFD prövningstill-
stånd i fråga om hur det ska bestämmas vad som utgör skälig ersättning för 
kostnader i skattetvister. Frågan har ännu inte avgjorts. 
 
Utifrån en rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod avser uppsatsen under-
söka, systematisera och bringa klarhet i ett till synes oklart rättsläge. Inom 
ramen för syftet ryms även en analys av hur bedömningen ”skälig ersättning” 
jämlikt 43 kap. 1 § första stycket SFL ska göras. Framställningen syftar också 
till att, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, problematisera den rådande ord-
ningen mot bakgrund av ersättningsbestämmelsernas syfte.  
 
Uppsatsen konkluderar att det på objektiva grunder inte går att avgöra hur 
reglerna ska tillämpas. Denna slutsats dras mot bakgrund av lagstiftningens 
tvetydiga motiv och att rättstillämparna inte motiverar grunderna för de er-
sättningar som medges. Vidare dras slutsatsen att rättsläget är att betrakta som 
oklart och att grundläggande krav på rättssäkerhet eftersätts. Ersättningsbe-
stämmelserna, så som de är utformade och tillämpas idag, uppfyller därmed 
inte sitt syfte.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess behandlar hur myndighetsbe-
slut kommer till och ändras, och räknas därför till den offentliga rätten. Inom 
ramen för förvaltningsprocessen prövas således de fall som rör enskildas fö-
rehavanden med staten, till skillnad från civilprocessen som rör enskildas fö-
rehavanden sinsemellan. Utgångspunkten i den svenska rättsordningen är att 
enskilda inte ska behöva anlita juridiskt biträde eller ombud för att föra sin 
talan hos myndighet eller domstol (detta gäller i såväl civilprocess som för-
valtningsprocess). Till skillnad från civilprocessen är förvaltningsprocessen 
dock, som huvudregel, skriftlig. En annan skillnad är att parterna i ett tviste-
mål har huvudansvaret för utredningen medan förvaltningsprocessen istället, 
i enlighet med den s.k. officialprincipen, bygger på att aktuell myndighet 
(inkl. de allmänna förvaltningsdomstolarna) tillser att ärendet eller målet blir 
så utrett som dess beskaffenhet kräver. Det skulle något förenklat kunna sägas 
att domstolen, istället för parterna, bär utredningsansvaret. 
 
De frågor som aktualiseras i en domstolsprocess brukar grovt delas in i rätts-
frågor och sakfrågor. Sakfrågor rör vilka faktiska omständigheter som förele-
gat och rättsfrågor det rättsliga bedömandet av dessa omständigheter. Enligt 
principen om jura novit curia (rätten känner lagen) gäller för såväl tvistemål 
som mål hos förvaltningsdomstol att domstolen antas känna till vad relevant 
lagstiftning säger. Enskilda behöver därmed inte presentera bevisning avse-
ende innehållet i gällande rätt (rättsfrågor). Vad gäller sakfrågor ser det an-
norlunda ut. Till skillnad från civilprocessen, där parterna får stå risken för 
att domstolen inte får möjlighet att döma över ett fullständigt beslutsunderlag, 
ger officialprincipen vid handen att domaren i förvaltningsprocesser i betyd-
ligt större utsträckning aktivt ska processleda parterna genom påpekanden 
och anvisningar om hur utredningen behöver kompletteras för att beslutsun-
derlaget ska bli så fullständigt som möjligt. Enskilda parter ska således nor-
malt få den hjälp de behöver i processen utan att det uppstår några kostnader 
för dem. Det förekommer emellertid undantagsregler som under vissa förut-
sättningar kan medge en enskild ersättning för ombud, biträde, utredning eller 
liknande kostnader.  
 
I skatteförfarandet och skatteprocessen gäller samma huvudregel som i den 
övriga förvaltningsprocessen, dvs. att skattskyldiga ska stå för sina egna pro-
cesskostnader. Lagstiftaren har likväl identifierat ett visst behov för skattskyl-
diga att anlita ombud eller biträde i skatteprocessen. För skattskyldiga finns 
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därför möjlighet till ersättning för sådana kostnader som skäligen har be-
hövts1 för att ta tillvara dennes rätt i en skattetvist, under förutsättningen att 
personen helt eller delvis vunnit bifall till sin talan, målet rör en fråga av be-
tydelse för rättstillämpningen eller att det föreligger synnerliga skäl. Denna 
möjlighet till ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt regleras i 
43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) och ersättningsgrunderna 
framgår enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL. 
 
Skatterätten beskrivs ofta som ett mycket komplext rättsområde och det före-
faller uppenbart att den gemene skattskyldige sällan har ingående kunskaper 
om det bakomliggande regelverket. Trots denna kunskapslucka var det fram 
till 1989 inte möjligt för enskilda att i skattetvister få sina ombudskostnader 
ersatta, utan det ansågs tillräckligt rättssäkert att myndigheterna och domsto-
larna var välbekanta med skattelagstiftningen. I den utredning som föregick 
ersättningsreglernas införande (Ds Fi 1986:20) framhölls dock att en sådan 
ordning medför en rättssäkerhetsbrist i det avseendet att en enskild inte ges 
tillräckliga möjligheter att tillvarata sin rätt i skattetvister. I utredningen fram-
hölls vidare att det i skattemål är av yttersta vikt att en enskilds möjlighet att 
tillvarata sin rätt säkerställs; inte minst då beskattningen i sig utgör myndig-
hetsutövning och ett tvångsingrepp i enskildas personliga och ekonomiska 
förhållanden, samtidigt som den enskilde har en skyldighet att medverka till 
beskattningen. Att rättssäkerheten vid ett sådant ingrepp är av särskild vikt 
följer direkt av regeringsformen (RF); 2 kap. 10 § och 8 kap. 2–3 §§ RF. 
Bestämmelserna i RF ger uttryck för principen nullum tributum sine lege 
(ingen skatt utan lag). Skatterättens inslag av tvång kan i det här avseendet 
sägas ha ett nära samband med straffrätten (brott och straff). Det ligger 
följaktligen ett särskilt starkt samhällsintresse i en rättssäker och förutsebar 
skatteprocess.2 
 
Kravet på rättssäkerhet och en förbättrad ställning för skattskyldiga i skatte-
förfarandet och skatteprocessen är ett ständigt omdebatterat i ämne. Kritik 
avseende möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister har framförts 
i såväl rättsvetenskapliga som politiska diskussioner.3 Ersättningsreglerna har 
bl.a. kritiserats för att de är för restriktiva och oförutsägbara. Vidare har till-
lämpningen av reglerna kritiserats. Denna kritik består framför allt i att Skat-
teverket och domstolarna inte i tillräcklig utsträckning motiverar sina beslut 
vad avser beviljad ersättning för ombudskostnader. Kritikerna menar också 
att det råder en betydande diskrepans mellan yrkad och beviljad ersättning 
                                                
1 Min kursivering.  
2 Se t.ex. Tjernberg (2018) s. 23 ff.  
3 Se t.ex. Remstam (2000), bet. 2003/04:SkU25 s. 22 f., Thorslund och Tärnqvist (2004), 
Remstam (2007), Lindkvist SvSkT (2011), Ericson (2017), mot. 2017/18:1983, Rättvis 
skatteprocess (2018), Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018), Dagens juridik 2018-
11-16 samt Dagens Juridik 2019-02-28.  
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samt att full ersättning endast utgår i undantagsfall, trots att den enskilde helt 
vunnit bifall till sin talan. Den begränsade möjligheten till ersättning för pro-
cesskostnader i 43 kap. SFL har enligt kritikerna lett till att skattskyldiga inte 
i tillfredsställande utsträckning kan tillvarata sin rätt vid beskattningen, vilket 
anses innebära en betydande brist ur rättssäkerhetssynpunkt. Kritiken och kra-
ven på mer generösa ersättningsregler har dock ännu inte vunnit gehör hos 
lagstiftaren.4 Lagstiftningsarbetet avseende reformerade ersättningsbestäm-
melser tycks också helt ha stannat av sedan remissbehandlingen av Utred-
ningen om rättssäkerhet i skatteförfarandets betänkande (SOU 2013:62).5 
Grundtanken, dvs. att beslutsmyndigheternas utredningsansvar tillsammans 
med den enskildes skyldighet att medverka till en korrekt beskattning som 
utgångspunkt räcker för att säkerställa en rättssäker skatteprocess, förefaller 
således alltjämt ligga fast. 
 
Även från rättstillämparna (dvs. Skatteverket och de allmänna förvaltnings-
domstolarna) har önskemål om tydligare riktlinjer framförts. Centralt för er-
sättningsreglerna är grundförutsättningen i 43 kap. 1 § första stycket SFL, 
vari stadgas att ”den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, 
biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta tillvara 
sin rätt har rätt till ersättning”. Därtill stipuleras de tre alternativa förutsätt-
ningarna för att rätt till ersättning ska kunna föreligga (bifall helt eller delvis, 
fråga som har betydelse för rättstillämpningen eller synnerliga skäl). För skä-
lighetsprövningen i 43 kap. 1 § första stycket SFL saknas vägledande praxis 
och redan i september 2012 lyfte Kammarrätten i Göteborg, genom önskemål 
om vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), frågan 
om hur en sådan bedömning ska göras.6 Den 5 september 2018 beviljade HFD 
prövningstillstånd i mål nr 5868-17 i fråga om hur det ska bestämmas vad 
som utgör skälig ersättning för kostnader i skattetvister.7 Frågan har till dags 
dato (2019-03-13) ännu inte avgjorts.8  
 
Det är mot denna bakgrund uppsatsen är skriven.  
 
                                                
4 Se t.ex. bet. 2017/18:SkU12 s. 43.  
5 Förslaget bereds alltjämt hos Regeringskansliet (dnr Fi2013/3266/S3) och utgjorde inte 
föremål för lagstiftning i prop. 2014/15:131 som presenterades av regeringen i mars 2014. 
Jag har varit i kontakt med Finansdepartementet som bekräftat att förslaget befinner sig un-
der pågående beredning, men att det i dagsläget inte finns någon tidsplan eller annat offent-
ligt material angående beredningen som kan lämnas ut. Se också SOU 2014:76 s. 127 fot-
not 43.  
6 Önskemål från kammarrätterna om vägledande avgöranden – en sammanställning efter 
mötet den 9 mars 2018 (Dnr HFD 2018-168) s. 4.  
7 HFD:s beslut den 5 september 2018 i mål nr 5868-17. Se också överklagad dom från 
Kammarrätten i Stockholms dom den 28 augusti 2017 i mål nr 8641-15.  
8 Efter mejlkontakt med domstolshandläggare på HFD har jag fått information om att målet 
kommer föredras under mars månad. Dom kommer preliminärt avkunnas någon gång innan 
sommaren 2019.   
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1.2 Syfte, frågeställningar och perspektiv 

Uppsatsen avser undersöka och systematisera det rådande rättsläget avseende 
möjligheten för skattskyldiga att erhålla ersättning för kostnader i ärenden 
och mål om skatt enligt 43 kap. SFL. Inom ramen för detta övergripande syfte 
ryms även en analys av hur bedömningen ”skälig ersättning” jämlikt 43 kap. 
1 § första stycket SFL ska göras. Uppsatsen syftar också till att problematisera 
den rådande ordningen mot bakgrund av ersättningsbestämmelsernas syfte. 
På ett praktiskt plan kan det övergripande syftet följaktligen förstås vara att 
bringa klarhet i ett till synes oklart rättsläge. 
 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar besvaras:  

• Vilka är de bakomliggande motiven till de gällande ersättningsbe-
stämmelserna?  

• Under vilka förutsättningar kan en skattskyldig beviljas ersättning för 
kostnader denne skäligen har behövt för att tillvarata sin rätt i ett 
ärende eller mål om skatt?  

• Vilka faktorer är avgörande för bedömningen av vad som är att be-
trakta som skälig ersättning för kostnader i skattetvister enligt gäl-
lande rätt?  

• Varför är ersättningsnivåerna så låga enligt den hittillsvarande rätts-
tillämpningen?  

• Uppfyller ersättningsreglerna, så som de är utformade och tillämpas 
idag, sitt syfte?  

 
Som konstaterades inledningsvis i avsnitt 1.1 har uppsatsämnet en innebo-
ende rättssäkerhetsproblematik. Att de svar som den inledande bakgrunden 
ger vid handen därför även problematiseras utifrån ett rättssäkerhetsperspek-
tiv framstår som en given utgångpunkt. Rättssäkerhetsargument används så-
ledes primärt för att problematisera gällande rätt. Perspektivet kan sägas vara 
en omedelbar konsekvens av rättssäkerhetens fundamentala betydelse för 
skatterätten och skatteprocessen. I för uppsatsen relevanta avseenden kan re-
dan här konstateras att rättssäkerhetens kärna är förutsebarhet i det rättsliga 
beslutsfattandet, i syfte att ge enskilda skydd mot övergrepp från samhället 
och från andra individer.9  
 

                                                
9 Zila (1990) s. 284 ff.  
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1.3 Avgränsningar 

För att nå ett djup i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar har 
vissa avgränsningar varit nödvändiga. Uppsatsen utgör en skatteprocessrätts-
lig studie, varför den materiella skattelagstiftningen lämnas utanför framställ-
ningen. 43 kap. 1 § första stycket SFL och den skälighetsprövning som följer 
av bestämmelsen utgör utgångspunkten för den problematik uppsatsen be-
handlar. Eftersom bestämmelserna i praktiken endast aktualiserar frågor om 
ersättning för kostnader för ombud eller biträde enligt 43 kap. SFL, kommer 
ersättning för övriga kostnader endast behandlas i begränsad utsträckning. 
Andra möjligheter till ersättning för kostnader i skatte- och förvaltningspro-
cessen generellt, t.ex. genom rättshjälp, skadestånd eller rättsskyddsförsäk-
ring, kommer därmed inte att redogöras för. Rättshjälpslagstiftningens förhål-
lande till ersättningsbestämmelserna i 43 kap. SFL behandlas endast i den 
utsträckning det bedömts nödvändigt för att öka förståelsen för mot vilken 
bakgrund bestämmelserna ska tolkas.  
 
Förfarandebestämmelser om hur exempelvis beslut om ersättning för kostna-
der ska överklagas eller verkställas lämnas i princip utanför uppsatsen. Det 
allmänna ombudets roll i skatteprocessen behandlas inte heller. Uppsatsen är 
huvudsakligen en de lege lata-utredning. Eventuella statsfinansiella konse-
kvenser, beslutsinstansernas ökade arbetsbörda eller andra verkningar som 
ändrade och utvidgade möjligheter till ersättning för kostnader i 43 kap. SFL 
skulle innebära omfattas inte av uppsatsen. Uppsatsen avser således att un-
dersöka, systematisera och problematisera det rådande rättsläget. Givet denna 
utgångspunkt kommer slutsatser av de lege ferenda- och de sententia ferenda-
karaktär endast att presenteras i begränsad utsträckning.  
 
Rättssäkerhet inom skatterätten och skatteprocessen är ett mycket omfattande 
och omdebatterat ämne vilket det hade kunnat skrivas flera examensarbeten 
om. Exempelvis har möjligheten till ersättning för rättegångskostnader i 
skattemål i förhållande till rätten till en rättvis rättegång behandlats i stor ut-
sträckning i doktrin och denna diskussion har av utrymmesskäl utelämnats.10 
Uppsatsen gör därmed inte på något vis anspråk på att ge en uttömmande 
redogörelse för de rättssäkerhetsaspekter som aktualiseras i skatteprocessen. 
Rättssäkerhet utgör en viktig del i uppfyllandet av uppsatsens syfte, men står 

                                                
10 Se artikel 6 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen), artikel 47.2 EU:s rättighetsstadga och 2 
kap. 11 § RF om rätten till en rättvis rättegång. Se också Lindkvist SvSkT (2011), NJA 
2015 s. 374, Wejedal (2017) och Samuelsson (2018) för redogörelser avseende möjligheten 
till ersättning för rättegångskostnader i skattemål i förhållande till rätten till en rättvis rätte-
gång.  
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samtidigt inte i framställningens förgrund. Några grundläggande rättssäker-
hetssynpunkter har emellertid ansetts vara nödvändiga att bära med sig för 
förståelsen och vid diskussionen av den problematik uppsatsen behandlar. 
Samma bedömning och överväganden har gjorts avseende den begränsade re-
dogörelsen för skatteförfarandet och skatteprocessen.11 Dessa avgränsningar 
medför att vissa ämnen behandlas mycket översiktligt eller inte alls, t.ex. rät-
ten till rättvis rättegång och frågor rörande bevisprövning, då de inte ansetts 
vara av avgörande betydelse för uppfyllandet av uppsatsens syfte och för be-
svarandet av frågeställningarna. Avsnitt två och tre utgör nödvändiga ut-
gångspunkter som behöver kartläggas för att kunna uppnå uppsatsens över-
gripande syfte och slutmål; att kritiskt granska huruvida ersättningsbestäm-
melserna uppfyller sitt syfte.  
 
Vidare behandlar uppsatsen inte de nya lagändringarna om stärkt rättssäker-
het i de allmänna förvaltningsdomstolarna (prop. 2017/18:279) som trädde 
ikraft den 1 mars 2019, som bl.a. rör utökade möjligheter till muntlig förhand-
ling.12 Inte heller andra närliggande frågor om t.ex. de allmänna förvaltnings-
domstolarnas roll, specialiserade skattedomstolar (domstolarnas kompetens i 
skattemål), faktiskt uppfyllande av utredningsskyldigheten och objektivitet i 
skatteprocessen generellt kommer behandlas i någon vidare utsträckning.13 
Ersättningsbestämmelsernas förhållande till mål om skattetillägg kommer 
inte att redogöras för specifikt.14   
 
Med hänsyn till de relativt många och framför allt aktuella undersökningar 
som gjorts gällande den praktiska tillämpningen av ersättningsreglerna och 
de beviljade ersättningsnivåerna har någon egen empirisk studie inte företa-
gits.15 
 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen utgör en rättsvetenskaplig studie vars syfte är att fastställa och un-
dersöka problem med gällande rätt. Uppsatsen utgår därmed från en tradition-
ell rättsdogmatisk metod för att uppnå syftet och utreda frågeställningarna. 
                                                
11 Se avsnitt 2 gällande relevanta rättssäkerhetsaspekter samt avsnitt 3 avseende skatteför-
förfarandet och skatteprocessen och de skyldigheter som följer för skattskyldiga och be-
slutsinstanserna. Dessa två inledande avsnitt, tillsammans med avsnitt 4, avser besvara upp-
satsens två inledande frågeställningar som är deskriptiva och utgör nödvändiga utgångs-
punkter för att kunna besvara de övriga tre frågeställningarna som är av analyserande natur.    
12 Jfr. också Kleist och Wejedal (2013).  
13 Jfr. t.ex. Lindkvist (2013), Tjernberg (2016) och Rättvis skatteprocess (2018 a).  
14 Jfr. i det här avseendet Lindkvist SvSkT (2011), Leidhammars särskilda yttrande i SOU 
2013:62 s. 519 samt prop. 2014/15:131 s. 170 ff. om offentliga försvarare och rättegångs-
kostnader i mål om skattetillägg.   
15 Se SOU 2009:58, SOU 2013:62, Rättvis skatteprocess (2018) samt avsnitt 5.2 nedan.  



 13 

Gällande rätt systematiseras och tolkas i enlighet med rättskälleläran och den 
hierarkiska ordning läran ställer upp för skatterätten. Därmed har lagtext, 
rättspraxis, lagförarbeten och doktrin studerats.16 Uppsatsens syfte och fråge-
ställningar har även ställt krav på en analys av rättsreglerna, varför metoden 
också kan beskrivas som rättsanalytisk.17 Metoden används för att kritiskt 
granska gällande rätt, vilket i arbetet görs ur ett rättssäkerhetsperspektiv.18 
Framställningen avser skildra det nuvarande rättsläget och därmed kan upp-
satsen rubriceras som en de lege lata-utredning, men innehåller även vissa 
normativa resonemang av de lege ferenda- och de sententia ferenda-karak-
tär.19  
 
Syfte, frågeställningar och metod har utgjort utgångspunkten för det material 
som studerats. Materialet har analyserats utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv i 
syfte att söka svar på frågeställningarna. Uppsatsens två inledande frågeställ-
ningar är deskriptiva och de resterande tre är av mer analyserande natur. 
Granskningen och besvarandet av frågeställningarna har ställt krav på att lag-
stiftningens syfte kan uttolkas. Vid denna bedömning har praxis, lagförarbe-
ten och doktrin beaktats i hög grad. Lagförarbeten bedöms generellt ha högre 
rättskällevärde än doktrin och förmågan att i enskilda fall väga förarbetsutta-
landen mot andra mer ändamålsinriktade argument följer också av den rätts-
dogmatiska metoden.20 I den skatterättsliga rättskällehierarkin står sig förar-
betena, dvs. utskottsbetänkanden, propositioner och offentliga utredningar, 
relativt starka som tolkningsinstrument vid fastställande av gällande skatte-
rätt. Detta följer bl.a. av att HFD i skatterättsliga mål ofta hänvisar till förar-
beten i sina domskäl. Tolkningen ska ske inom ramarna för lagtextens orda-
lydelse och förarbeten som strider mot denna bör inte beaktas. Genom denna 
ordning gagnas rättssäkerheten och förutsebarheten på skatterättens om-
råde.21 Förarbetsuttalanden ska emellertid inte användas helt okritiskt ef-
tersom de ibland, vid exempelvis återgivande av gällande rätt, snarast kan 
jämställas med rättsvetenskaplig doktrin.22  
 
Ersättningsbestämmelserna behandlas utförligt i förarbetena varför de också 
använts flitigt i redogörelsen av gällande rätt i avsnitt fyra och således vid 
besvarandet av uppsatsens första och andra frågeställning. Bristande moti-
veringar i Skatteverkets beslut och förvaltningsdomstolarnas avgöranden gör 
det svårt att tolka praxis och vad som styr skälighetsprövningen i 43 kap. 1 § 

                                                
16 Kleineman (2018) s. 21 ff.; Peczenik (1995) s. 213 f. och 312 ff.; Sandgren (2018) s. 45–
50. 
17 Kleineman (2018) s. 24 f.; Sandgren (2018) s. 50 ff.  
18 Jareborg (2004) s. 3 ff.; Sandgren (2005) s. 649 f. 
19 Kleineman (2018) s. 36 f.  
20 Kleineman (2018) s. 28 f.  
21 Tjernberg (2018) s. 83 f.; Sandgren (2018) s. 44.  
22 Tjernberg (2018) s. 97 f.  
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första stycket SFL, vilket också medfört förarbetenas särskilt centrala bety-
delse för framställningens analyserande del i avsnitt sex. Värt att notera är att 
det endast är ett fåtal mål som nått HFD för prövning gällande frågor som rör 
ersättningsbestämmelserna och skälighetsbedömningen. Denna brist på väg-
ledande praxis från HFD har, i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar, medfört att de utredningar och undersökningar som gjorts av reglernas 
tillämpning används flitigt i avsnitt fem, för att utröna hur 43 kap. tillämpas i 
praktiken. Utredningarna och undersökningarna har använts som fingervis-
ning för att bedöma i vilken omfattning ersättning beviljas. Tillsammans med 
doktrin har de främst använts som tolkningsinstrument i förhållande till öv-
riga rättskällor och de har varken tillerkänts självständig auktoritet som rätts-
källa eller studerats som direkt uttryck för gällande rätt. Det rättskällevärde 
som tillerkänns doktrin är ytterst beroende av styrkan i de argument som 
framförs.23 Visst annat material, t.ex. tidningsartiklar, rapporter och motioner, 
bedöms ha ringa rättskällevärde till följd av viss brist på saklighet i argumen-
tationen. Detta material används snarast för att belysa hur möjligheten till er-
sättning för kostnader i skattetvister uppfattas i opinionen.  
 
Urvalet av doktrin har gjorts utifrån aktuellt och tillgängligt material för fram-
ställningens olika delar liksom författarnas auktoritet på respektive område. 
De författare som används har generellt stor auktoritet inom skatterätten och 
refereras ofta i den skatterättsliga och skatteprocessrättsliga diskursen. Exem-
pel på författare som hänvisats frekvent till är Almgren, von Essen, Leidham-
mar, Lindkvist, Lodin m.fl., Peczenik, Påhlsson, Ragnemalm och Tjernberg. 
Doktrin, framför allt Ericsons argumentation i Skattenytt 2017, ligger också 
till grund för resonemang i framställningens analyserande del.24  
 
Det har inom ramen för framställningen inte varit möjligt att bearbeta och 
återge allt material i önskad utsträckning. På förekommen anledning används 
notapparaten återkommande för att hänvisa till fördjupande läsning. 
 

1.5 Forskningsläge 

Många aspekter av ämnet har, som nämnts ovan, redan berörts i såväl rätts-
vetenskapliga som politiska diskussioner. Frågan om möjligheten till ersätt-
ning för kostnader i skattetvister har varit föremål för diskussion redan innan 
bestämmelserna infördes och har intensifierats ytterligare sedan införandet av 
lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. 
(ersättningslagen). Den problematik och de brister gällande rätt anses vara 

                                                
23 Kleineman (2018) s. 27 ff.; Lehrberg (2018) s. 207 f.  
24 Se Ericson (2017).  
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behäftad med är därmed sedan länge uppmärksammad. På skatteprocessens 
område är det, utöver diskussionen i förarbetena, framför allt Almgren, 
Leidhammar och Lindkvist som har behandlat ämnet.25 Lindkvist har bl.a. 
behandlat rätten till en rättvis skatteprocess och betydelsen av jämlika parter 
i skatteprocessen.26 Även Wejedal har i sin doktorsavhandling från 2017 dis-
kuterat rätten till biträde och biträdeskostnaders hantering vid svenska dom-
stolar på ett övergripande processrättsligt plan. Wejedal har dock en an-
norlunda infallsvinkel i sin avhandling jämfört med förevarande framställ-
ning och kritiserar bl.a. att det framstår som oklart varför skatterätten motive-
rar ett undantag avseende möjlighet till ersättning för ombudskostnader i skat-
tetvister, men att det inte anses vara motiverat inom andra rättsområden inom 
förvaltningsrätten, t.ex. socialförsäkringsrätten.27 Detta är dock en diskussion 
som förevarande uppsats inte behandlar. På senare år har stiftelsen Rättvis 
skatteprocess givit sig in i diskussionen och undersökt ersättningsreglernas 
praktiska tillämpning och rättssäkerheten i skatteprocessen generellt i några 
rapporter.28 Rättvis skatteprocess har också eldat på den allmänna debatten i 
bl.a. Dagens Juridik under hösten 2018 och våren 2019.29 Den argumentation 
som bl.a. Rättvis skatteprocess för är emellertid, enligt min uppfattning, ofta 
värderingsladdad och brister något i saklighet.  
 
Vidare har juristen Jan Samuelsson i ett examensarbete från våren 2018 be-
handlat den svenska ersättningsmodellen för rättegångskostnader i skattemål 
i ljuset av rätten till rättvis rättegång och huruvida, och i så fall på vilka grun-
der, ersättningsbestämmelserna riskerar att stå i strid med rätten till en rättvis 
rättegång. Samuelssons framställning har, till skillnad från förevarande upp-
sats, ett tydligt fokus på rättighetsfrågor och deras ställning i den svenska 
rättstillämpningen, även om uppsatserna har flera gemensamma berörings-
punkter.30 Samuelsson förefaller också ha förbisett eller medvetet utelämnat 
relevant diskussion i viss doktrin avseende tolkning och tillämpning av gäl-
lande rätt.31  
 
Rättsläget framstår emellertid alltjämt som oklart, vilket HFD:s beviljade 
prövningstillstånd från september 2018 indikerar. Lagstiftningsprocessen 

                                                
25 Se t.ex. Almgren och Leidhammar kommentar till 43 kap. 1 § (2016) och Lindkvist 
SvSkT (2011).  
26 Se Lindkvist SvSkT (2011).  
27 Jfr. också Lundin (2009) s. 295 f.  
28 Se bl.a. Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018), Rättvis skatteprocess (2018) samt 
Rättvis skatteprocess (2018 a).  
29 Se t.ex. Dagens Juridik 2018-11-05, Dagens Juridik 2018-11-16 och Dagens Juridik 
2019-02-28.  
30 Jfr. Samuelsson (2018) s. 7 ff.  
31 Jfr. Samuelsson (2018) s. 79 f. (t.ex. saknas, enligt min mening, hänvisningar till 
Thorslund och Tärnqvist (2004), Remstam (2007), Lindkvist SvSkT (2011) och Ericson 
(2017)).   
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tycks också helt ha stannat av och HFD:s beviljade prövningstillstånd och den 
debatt som blossat upp under hösten 2018 och våren 2019 har skapat ytterli-
gare aktualitet av ämnet. Min uppfattning är att det finns ett uppenbart behov 
av ytterligare nyanserade rättsvetenskapliga studier på området som bidrar till 
att klargöra vad som är att betrakta som skälig ersättning för kostnader i skat-
tetvister. Denna föreställning har föranlett författandet av förevarande upp-
sats, som utgör ett ödmjukt försök till att systematisera ett oklart rättsområde.  
 

1.6 Disposition 

Framställningen är disponerad enligt följande: Avsnitt två utgörs av en över-
sikt av relevanta krav på rättssäkerhet i skatteförfarandet och skatteprocessen. 
I avsnitt tre görs en övergripande redogörelse för skatteförfarandet och skat-
teprocessen. Särskilt fokus ligger på att redogöra för skattskyldigas skyldig-
het att medverka till beskattningen samt Skatteverkets och de allmänna för-
valtningsdomstolarnas utredningsskyldighet i ärenden och mål om skatt. Re-
dogörelserna i avsnitt två och tre är av väsentlig betydelse och avser ge en 
djupare förståelse för vilken skatteprocessrättslig kontext ersättningsbestäm-
melserna ska tolkas i, samt skapa förutsättningar för att besvara den första och 
den andra frågeställningen samt möjliggöra en nyanserad analys i avsnitt sex. 
I avsnitt fyra följer en ingående redogörelse för hur möjligheten till ersättning 
i ärenden och mål om skatt har utvecklats, lagstiftningens bakomliggande mo-
tiv samt vad som idag utgör gällande rätt. Härmed besvaras uppsatsens första 
och andra frågeställning. Syftet med avsnitt fyra är också att kontrastera det 
rådande rättsläget mot lagstiftningens ursprungliga motiv. I avsnitt fem pre-
senteras några utredningar av ersättningsreglernas praktiska tillämpning och 
betydelsefulla delar av den diskussion som förs idag. I framställningens av-
slutande avsnitt sex görs en sammanfattande analys och presentation av de 
slutsatser som framställningen resulterat i. Därmed besvaras uppsatsens sista 
tre frågeställningar i detta avsnitt.  
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2 Allmänna rättssäkerhets- 
aspekter och grundläggande 
principer  

Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som innefattar många olika aspekter. 
Rättssäkerhetsbegreppet har inte någon klar och entydig innebörd och har där-
för inte kunnat ges någon allmänt accepterad definition. Debatten om rättssä-
kerhet är ständigt aktuell, inte minst på skatterättens område.32 En fundamen-
tal rättssäkerhetsaspekt är kravet på förutsebarhet och att rättstillämpningen 
därmed inte får vara godtycklig. Om rättstillämpningen är godtycklig riskerar 
den att förlora legitimitet. Legitimitet fordras för att medborgarna ska sätta 
sin tillit till den dömande verksamheten och uppleva beskattningen som rätt-
vis. Rättssäkerhetskommittén konstaterade att en avgörande förutsättning för 
en legitim rättstillämpning (och beskattning) utgörs av välmotiverade rätts-
liga avgöranden och beslut som kan kontrolleras. Ett upprätthållande av rätts-
säkerheten ger mindre utrymme för skönsmässiga tolkningar vid maktutöv-
ningen. Rättssäkerheten blir särskilt betydelsefull vid myndighetsutövning 
och utövande av tvångsmakt mot enskilda, t.ex. som i straff- och skatterätten, 
då det rör ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.33  
 
Av den skatterättsliga legalitetsprincipen, som bl.a. kommer till uttryck i 2 
kap. 10 § och 8 kap. 2–3 §§ RF, framgår att skatt inte får tas ut utan lag.34 När 
legalitetsprincipen lanserades inom skatterätten var det med inspiration från 
straffrätten. Beskattning uppvisar likheter med bestraffning och underkastas 
därmed höga krav på rättssäkerhet.35 Legalitetsprincipen hindrar inte att lag-
texten tolkas, men för att principen ska vara tillgodosedd krävs att tolkningen 
har objektivt stöd i lagtextens ordalydelse. Förhållandet mellan legalitetsprin-
cipen och lagtextens ordalydelse är dock omdebatterad.36 
 
Rättssäkerhet brukar delas in i formell respektive materiell rättssäkerhet. Med 
formell rättssäkerhet avses den skattskyldiges krav på processrättsliga regler 
och rätten att överklaga beslut och domar. Materiell rättssäkerhet innebär krav 
på att de skatterättsliga bestämmelserna ska vara rättvisa och rimliga samt att 

                                                
32 Prop. 1993/94:151 s. 69. 
33 SOU 1993:62 s. 75 ff.; Se också Peczenik (1995) s. 43 f. och 89 f.  
34 För fördjupande läsning om den skatterättsliga legalitetsprincipen, se bl.a. Hultqvist 
(1995), Rosander (2007) och Påhlsson (2014).  
35 Tjernberg (2018) s. 23.  
36 Påhlsson (2018) s. 92 ff.; Tikka (2004) s. 658.   
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myndigheterna fattar riktiga och förutsebara beslut.37 Tikka har sammanfattat 
rättssäkerhetsbegreppet med att rättssäkerhet bl.a. förutsätter att ett avgörande 
med stor sannolikhet är riktigt och att den skattskyldige kan anse sig ha be-
handlats korrekt.38 
 
Lindencrona menar att skatterätten kännetecknas av ett ojämlikt partsförhål-
lande i vilket det allmänna med sina stora resurser står mot den enskilda per-
sonen eller företaget. Rättssäkerhetsfrågorna blir därför mycket betydelse-
fulla för den enskilde.39 Det är särskilt viktigt att en skattskyldig kan förutse 
de skatterättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Även om förutsebarheten 
utgör en fundamental rättssäkerhetsaspekt inom skatterätten är det omöjligt 
att komma ifrån att det uppkommer svårlösta fall, särskilt då rättsnormerna är 
vaga eller de faktiska omständigheterna komplicerade. I dessa fall krävs en 
omfattande rationell argumentation för att nå rimliga beslut som i sin tur kan 
ligga till grund för bedömningen av liknande fall. Rättssäkerhetskommittén 
uttalar på förekommen anledning att garantin för att besluten är objektiva och 
av hög kvalitet bl.a. ligger i en kontradiktorisk process inför oavhängiga do-
mare där parterna företräds av skattejurister.40  
 
Peczenik anser vidare att det i rättssäkerhetsbegreppet, utöver förutsebarhet, 
finns etiska värden att ta hänsyn till.41 I doktrin framhålls att kravet på skydd 
för den enskildes personliga integritet vid statlig maktutövning ingår i rätts-
säkerhetsbegreppet.42 Påhlsson uttalar att nyckelordet i detta avseende är 
”kontrollbarhet”, vilket kräver en öppen redovisning av de värderingar som 
ligger till grund för juridiska bedömningar.43 Vidare är allmänt sett allas likhet 
inför lagen (likhetsprincipen/likabehandlingsprincipen) en viktig aspekt som 
främjar rättssäkerheten.44 Likhetsprincipen har grundlagsstöd i 1 kap. 9 § RF 
vari stadgas att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör of-
fentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför 
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). Formell 
likhet inför lagen innebär att myndigheternas verksamhet bestäms av rättsreg-

                                                
37 Höglund (2008) s. 32.  
38 Tikka (1983) s. 8.  
39 Lindencrona (1983) s. 495. Se också Tjernberg (2016) s. 18 f. och 22.  
40 SOU 1993:64 s. 77.  
41 Peczenik (1995) s. 97. Peczenik uttrycker att ”rättssäkerheten inte kan vara oetisk” med 
hänvisning till det s.k. Hitlerargumentet vilket är vanligt förekommande i diskussioner om 
rättssäkerhetsbegreppets innehåll. Argumentet innebär, kort sammanfattat, att det för den 
judiska befolkningen i Nazityskland gick att förutse rättstillämpningen men att denna förut-
sebarhet knappast kan kallas rättssäker.    
42 Hultqvist (1998) s. 763.  
43 Påhlsson (1998) s. 763; Rosander (2007) s. 24.  
44 Påhlsson (2004) s. 668; Rosander (2007) s. 25. Se också Påhlsson (2014).  
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ler och att ingen ska tilldelas straff eller förmåner som inte har stöd av rätts-
reglerna. Av materiell likhet inför lagen följer dessutom att ingen diskrimine-
ring får förekomma.45  
 
Rättssäkerhetskommittén betonar dock att mot kravet på rättssäkerhet ställs 
kravet på effektivitet. Med förvaltningseffektivitet avses uppnående av myn-
digheternas övergripande målsättning vilken kan komma i konflikt med rätts-
säkerheten. T.ex. kan omfattande krav på rättssäkerhet utgöra hinder för Skat-
teverkets och statens målsättning att på ett effektivt sätt driva in all den skatt 
som ska betalas. Respekten för den enskildes rättigheter kan således i det en-
skilda fallet motverka det övergripande målet för verksamheten; skatteupp-
börden. Effektiviteten behöver emellertid inte alltid komma i konflikt med 
rättssäkerheten, men när så sker behöver en avvägning göras. I en sådan situ-
ation krävs det att argument för och emot olika lösningar analyseras.46 Hänsyn 
måste tas till proportionalitetsprincipen som är en grundläggande princip vid 
rättstillämpningen i svensk skatterätt.47 Proportionalitetsprincipens innebär 
att ett beslut om åtgärd endast får fattas om skälen för åtgärden väger upp det 
intrång som åtgärden innebär för den enskilde. Det ska således finnas en rim-
lig balans mellan fördelarna för det allmänna och de nackdelar som åtgärden 
innebär för den enskilde.48 
 
Sammantaget innefattar alltså rättssäkerhet bl.a. att lagar och regler ska upp-
fylla krav på förutsebarhet, proportionalitet, likabehandling, praktisk tillämp-
barhet och rätt till domstolsprövning. Slutsatsen som kan dras är att rättssä-
kerhet är av särskilt stor betydelse i skatterätten, men att dess skyddsvärde 
samtidigt inte är absolut. Vid en avvägning kan rättssäkerheten behöva stå 
tillbaka för att inte hämma förvaltningseffektiviteten och därmed indriv-
ningen av skatt.  
 

                                                
45 Peczenik (1995) s. 52 f.  
46 SOU 1993:64 s. 79 f.  
47 Moëll (2004) s. 675.  
48 Prop. 2010/11:165 s. 301.  
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3 Något om skatteförfarandet 
och skatteprocessen 

3.1 Allmänna utgångspunkter  

Beskattningssystemet berör i princip alla i samhället, och ett välfungerande 
system med uttagande av skatt är essentiellt för finansieringen av den offent-
liga verksamheten.49 Fastställande av underlag för beskattning av inkomst och 
förmögenhet utgör i många avseenden ett mycket speciellt förvaltningsförfa-
rande. Beskattningsförfarandet ingriper påtagligt i enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden. Förfarandet måste bedrivas skyndsamt och de ma-
teriella skattebestämmelserna är ofta såväl omfattande som komplicerade. 
Skatteförfarandet i stort och skatteprocessen vid domstol har vid flera till-
fällen utgjort föremål för reformering.50 
 
Det är främst förvaltningslagen (2017:900) (FL) och SFL som styr handlägg-
ning av skatteärenden och därmed förfarandet i Skatteverket. Av 4 § FL fram-
går att lagen är subsidiär i förhållande till avvikande föreskrifter i lag eller 
förordning. FL gäller skatteförfarandet i fråga om t.ex. serviceskyldighet (6 
§), generella utgångspunkter för handläggningen av ärenden (9 §) samt moti-
vering av beslut (32 §).  
 
SFL trädde i kraft den 1 januari 2012 och ersatte nästan samtliga lagar som 
behandlade skatteförfarandet. SFL tillämpas på i princip hela skatteområdet. 
Ett av syftena med att samla reglerna om skatteförfarandet i en och samma 
lag var att skapa ett tydligare och ett mer lättillämpat regelverk samt minska 
den administrativa bördan för enskilda, företag och Skatteverket. SFL ska 
samtidigt bidra till en effektivisering av Skatteverkets administration och sä-
kerställa en effektiv kontroll.51  Förfarandet i Skatteverket är utformat som ett 
enpartsförfarande i vilket den skattskyldige måste medverka. Handlägg-
ningen av ett skatteärende utgör myndighetsutövning mot enskild som utmyn-
nar i ett beslut. Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte 
obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering om det inte är uppen-
bart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka före-
skrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande 
för Skatteverkets ställningstagande.52  

                                                
49 Lodin m.fl. (2019) s. 1 ff.  
50 Lodin m.fl. (2019) s. 669 f.  
51 Lodin m.fl. (2019) s. 670 ff.  
52 32 § FL.  
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Inom Skatteverket kan ett beslut bli föremål för omprövning på initiativ av 
den skattskyldige eller verket självt. Rätten att överklaga ett beslut om slutlig 
skatt till domstol utgör, som nämnts ovan under avsnitt två, en grundläggande 
rättssäkerhetsgaranti för den skattskyldige. Det anses samtidigt viktigt att fel-
aktiga beslut smidigt ska kunna ändras genom omprövning hos Skatteverket. 
Domstolsprocessen kan generellt sägas vara relativt omständlig och tidskrä-
vande. Därför utvidgades möjligheterna till överprövning väsentligt vid 1990 
års taxeringsreform, vilket medfört att de flesta skattetvister avgörs genom 
omprövningsförfarande och inte vid domstol.53 Bestämmelserna om ompröv-
ning återfinns i 66 kap. SFL. Förfarandet i Skatteverket, såväl på det grund-
läggande beslutsstadiet som vid en eventuell omprövning, utgör inte en tvist 
mellan två parter. Den skattskyldige förutsätts därmed som utgångspunkt 
klara sig på egen hand utan biträde vid handläggningen av skatteärendet.54 
Objektivitet, proportionalitet, opartiskhet, förutsebarhet och legalitet ska 
prägla förfarandet i Skatteverket.55  
 
Skatteverkets beslut i en fråga, som har betydelse för beskattningen eller an-
nat förhållande mellan en enskild och det allmänna, får överklagas till förvalt-
ningsrätten av den beslutet gäller enligt 67 kap. 2 och 6 §§ SFL. Från rättssä-
kerhetssynpunkt är det av fundamental betydelse att den enskilde kan få sin 
beskattning prövad av domstol. En viktig del av möjligheten till sådan pröv-
ning är att den enskilde kan ta tillvara sin rätt på ett effektivt sätt.56  
 
Skatteprocessen i domstol styrs i de allmänna förvaltningsdomstolarna främst 
av förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) samt SFL. FPL är subsidiär i 
förhållande till SFL enligt 2 § FPL. Rättsskipningen i skattemål syftar till att 
avgöra en tvist mellan två skilda och principiellt motstående parter, Skatte-
verket och den enskilde, med olika intressen som lägger fram sin respektive 
sak för en oberoende domstol som avgör tvisten. Skatteverket inträder alltså 
i domstol som den enskildes motpart och innehar inte längre rollen som be-
slutsinstans. Förfarandet i domstol kan således betecknas som kontradikto-
riskt och skatteprocessen utgör en tvåpartsprocess med tvistemålsprocessen 
som förebild. Kontradiktionen är av grundläggande betydelse för skattepro-
cessen, men kompletteras samtidigt av domstolens officialprövning med av-
seende på beslutsunderlaget. Förhållandet mellan kontradiktion och official-
prövning har stor betydelse avseende parternas jämlikhet i processen.57  

                                                
53 Lodin m.fl. (2019) s. 685 f.  
54 Almgren och Leidhammar (2016) s. 16. Se även avsnitt 3.3.2 nedan gällande Skattever-
kets utredningsskyldighet.  
55 Almgren och Leidhammar (2016) s. 16; Jfr. Höglund (2012) s. 32 ff.; Se även avsnitt 2 
ovan, 5 § FL och 1 kap. 9 § RF.  
56 Prop. 1993/94:151 s. 132.  
57 Lindkvist SvSkT (2011) s. 543; Se även avsnitt 3.3.3 nedan gällande domstolens utred-
ningsskyldighet.  
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I mål där kontradiktion inte är framträdande fyller officialprövningen en 
mycket viktig funktion för beslutsunderlaget, liksom för den svagare partens 
(den enskildes) rättsskydd.58 Bestämmelserna om överklagande gäller för alla 
beslut som Skatteverket fattar med stöd av SFL. Vad parterna yrkat i målet 
begränsar domstolens prövning och domens rättskraft får i princip inte sträcka 
sig längre än vad som framgår av yrkandena.59 Rättens avgörande ska grundas 
på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt framkommit i målet. De 
skäl som ligger till grund för domen ska tydligt redovisas.60 I likhet med för-
farandet i Skatteverket ska skatteprocessen i domstol präglas av objektivitet, 
proportionalitet, opartiskhet, förutsebarhet och legalitet.61 Processen vid 
domstol är precis som i Skatteverket i huvudsak skriftlig, men enligt 9 § FPL 
kan muntlig förhandling ingå vid handläggningen avseende en viss fråga. En-
ligt 15 § FPL kan enskild part som inställt sig till muntlig förhandling i för-
valtningsdomstol tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för 
resa och uppehälle.62 I mål om skattetillägg föreligger en ovillkorlig rätt till 
muntlig förhandling för den skattskyldige i förvaltningsrätt och kammarrätt.63 
 

3.2 Den medborgerliga skyldigheten att 
medverka till beskattningen  

En enskilds skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket utgör en viktig 
beståndsdel av det svenska skatteförfarandet. För att korrekta beslut om slut-
lig skatt ska kunna fattas måste Skatteverket få kännedom om alla omständig-
heter som är av betydelse för beskattningen, vilket förutsätter att skatteskyl-
diga i betydande omfattning medverkar i förfarandet.64 Omfattningen av upp-
giftsskyldigheten bestäms av föreskrifterna i 15–35 kap. SFL och i 39 kap. 
SFL gällande dokumentationsskyldighet.65 Skatteverkets främsta hjälpmedel 
vid fastställande av beskattningsunderlaget utgörs av inkomstdeklarationen 
och de kontrolluppgifter som ingivits till Skatteverket. I 30 kap. SFL regleras 
vilka som är skyldiga att lämna inkomstdeklaration. Vidare stadgas i 31 kap. 

                                                
58 Lindkvist (2012) s. 672.  
59 29 § FPL.  
60 30 § FPL.  
61 Almgren och Leidhammar (2016) s. 17.  
62 Jfr. förordningen (1982:805) om ersättning för allmänna medel till vittnen, m.m. 
63 RÅ 2010 not. 65.  
64 29 kap. 1 § SFL; Almgren och Leidhammar (2016) s. 15.  
65 Se särskilt 39 kap. 3 § SFL för den skattskyldiges generella dokumentationsskyldighet av 
vilken följer att den som är uppgiftsskyldig genom dokumentation ska se till att det finns 
underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt kontroll av uppgiftsskyldigheten och be-
skattningen.  
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1 och 2 §§ SFL gemensamma bestämmelser för alla inkomstslag om vilka 
uppgifter inkomstdeklarationen ska innehålla.66  
 
Av 31 kap. 3 § SFL framgår att den skattskyldige också ska lämna de ”övriga 
uppgifter” som Skatteverket behöver för att kunna fatta korrekta beslut. Upp-
giftsskyldigheten får därmed anses vara relativt långtgående. Bestämmelsen 
ska läsas mot bakgrund av de materiella skattereglerna, eftersom syftet med 
inkomstdeklarationen enligt 29 kap. 1 § SFL bl.a. är att lämna de uppgifter 
Skatteverket behöver för att bestämma underlaget för beskattning enligt in-
komstskattelagen (1999:1229) (IL).67 Även den generella dokumentations-
skyldigheten i 39 kap. 3 § SFL får anses vara relativt långtgående, eftersom 
den skattskyldige i ”skälig omfattning” ska se till att uppgiftsskyldigheten kan 
fullgöras.68  
 

3.3 Officialprincipen, officialprövning och 
kontradiktion 

3.3.1 Allmänt om officialprincipen  

Såväl förvaltningsmyndigheter som de allmänna förvaltningsdomstolarna är 
skyldiga att se till att ärenden och mål blir så utredda som deras beskaffenhet 
kräver. Utredningsskyldigheten följer av den s.k. officialprincipen. Förlik-
ning är inte tillåten i skattetvister och det huvudsakliga intresset för utred-
ningsskyldigheten är att avgörandet ska bli materiellt korrekt, vilket innebär 
att det ska stämma överens med de verkliga sakförhållandena. Syftet med 
principen är att beslutsinstansen ska värna om den enskildes rättssäkerhet och 
räta ut eventuella frågetecken.69  
 
Det är generellt av yttersta vikt att en part ges möjlighet att förklara vad han 
eller hon vill uppnå med sin talan, att förbiseenden framhålls, eller att behov 
av att höra vittnen eller sakkunniga klarläggs. Vägledningen måste ske helt 
öppet och behovet av vägledning varierar beroende på bl.a. parternas möjlig-
heter att själva föra sin talan, sakens svårighetsgrad och komplexitet samt om 
den enskilde företräds av ett kompetent ombud.70 Officialprincipen innebär 
således att betydelsefulla sakförhållanden för ett ärendes utgång ska klarläg-
gas av beslutsinstansen innan beslut fattas. Principen har av både fiskala skäl 

                                                
66 Lodin m.fl. (2019) s. 671 f.  
67 Prop. 2010/11:165 s. 818.  
68 Lindkvist (2016) s. 50 f.  
69 Ragnemalm (2014) s. 83 f.  
70 Almgren och Leidhammar (2016) s. 18 och fotnot 9 på samma sida.  
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och av hänsyn till den enskilde angetts vara särskilt stark på skatteområdet.71  
Mål ska i regel återförvisas om utredningen inte är tillräcklig för att pröva 
målet i sak. Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna får anses 
ha en inte obetydlig utredningsskyldighet enligt gällande rätt.72  
 
Utredningsskyldighetens omfattning i förvaltningsprocessen generellt varie-
rar mellan olika måltyper. Den avgörande faktorn avseende utredningsskyl-
dighetens omfattning utgörs av ”sakens beskaffenhet”. Ju viktigare sak målet 
avser, desto mer omfattande är utredningsskyldigheten. Exempelvis får ett 
asylmål allmänt anses ha ett mer omfattande utredningskrav än ett skattemål. 
Bland skattemålen kräver t.ex. mål om skattetillägg en mer omfattande utred-
ning än övriga skattemål.73 Av praxis framgår att utredningsskyldigheten är 
större ju ojämnare styrkeförhållandet mellan parterna är.74 Utredningsskyl-
digheten kan därmed sägas ha en balanserande funktion vid förvaltningsför-
farandet och förvaltningsprocessen.75  
 
För skatteprocessens vidkommande påverkas utredningsskyldigheten också 
av om ärendet eller målet är komplicerat och av den enskildes möjlighet att 
bevaka sina intressen.76 Utredningsskyldigheten är vidare primär i förhål-
lande till bevisbörderegler.77 HFD har också konstaterat att officialprincipen 
gäller utan hinder av att förvaltningsprocessen i domstol utgörs av en två-
partsprocess.78 Lundin menar dock att hennes erfarenhet från HFD:s rättstill-
lämpning gör henne övertygad om att utvecklingen, i första hand införandet 
av tvåpartsprocessen, har lett till att utredningsskyldigheten i praktiken har 
fått en helt annan innebörd nu än tidigare.79 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 Prop. 1993/94:151 s. 132.  
72 Lindkvist (2016) s. 16.  
73 Lindkvist (2016) s. 16 f.; RÅ 1990 ref. 94.  
74 RÅ 2006 ref. 46.  
75 SOU 2009:58 s. 481.  
76 Lindkvist (2015) s. 32 f.; Jfr. RÅ 2006 ref. 46 och RÅ 2010 ref. 120. 
77 Lindkvist (2016) s. 19. Notera att förhållandet mellan officialprövning och bevisprövning 
överlappar till följd av att utredningsskyldigheten kan belysas och analyseras utifrån flera 
olika aspekter. Hur skatteutredningar specifikt bör bedrivas med avseende på bevisfrågor 
ligger dock utanför uppsatsens syfte. Det kan emellertid konstateras att om det inte går att 
utreda ett mål på ett tillräckligt sätt träder reglerna om bevisbörda in för att räta ut eventu-
ella frågetecken. Se något ytterligare om detta förhållande i avsnitt 4.3.4 nedan.  
78 RÅ 2006 ref. 46; Jfr. prop. 1996/97:9 s. 115 ff.  
79 Lundin (2009) s. 294.  
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3.3.2 Skatteverkets utredningsskyldighet och 
officialprövning  

Skatteverkets utredningsskyldighet regleras i 23 § FL och 40 kap. 1 § SFL.80 
Även 8 § FPL, vilken reglerar de allmänna förvaltningsdomstolarnas utred-
ningsansvar, har innan den nya förvaltningslagens ikraftträdande ansetts vara 
analogt tillämpbar för förvaltningsmyndigheter generellt.81 Vad Skatteverkets 
utredningsskyldighet faktiskt innebär är inte helt klarlagt. Vad som eftersträ-
vas är att ärendet ska vara utrett så långt det är möjligt då det når domstol för 
prövning.82 Utredningsskyldigheten följer generellt av allmänna förvaltnings-
rättsliga principer och är beroende av ärendets natur, vem som tagit initiativ 
till ärendet och om det är fråga om ett en- eller tvåpartsärende. Vilken utred-
ning som fordras är därmed beroende av omständigheterna i det enskilda fal-
let. Om Skatteverket exempelvis hävdar att den skattskyldige haft oredovi-
sade intäkter bör Skatteverket också ansvara för att ta fram utredning om 
detta. Det är på motsvarande sätt ändamålsenligt att den skattskyldige ansva-
rar för att underlag för i deklarationen yrkade kostnader presenteras. Till följd 
av att Skatteverket har behörighet att besluta om bl.a. efterbeskattning och 
skattetillägg ställs generellt höga krav på Skatteverkets utredning.83  
 
Det åligger vidare en kommunikationsskyldighet för Skatteverket, vilken 
framgår av 40 kap. 2–4 §§ SFL. Kommunikationsskyldigheten utgör en del 
av utredningsskyldigheten och innebär bl.a. att ett ärende inte får avgöras till 
nackdel för en skattskyldig utan att denne fått tillfälle att yttra sig. Den skatt-
skyldige måste således få möjlighet att bemöta Skatteverkets rättsliga argu-
mentation. Utredningsskyldigheten är av grundläggande betydelse i skattefö-
refarandet; dels ur rättssäkerhetssynpunkt, dels att det ligger effektivitetsvins-
ter i att utredningen görs hos Skatteverket istället för hos domstol efter över-
klagande. Detta följer av instansordningsprincipen som bl.a. innebär att ut-
redning och prövning ska ske så långt ner i processkedjan som möjligt.84 Ef-
tersom den skattskyldige förväntas klara sig utan biträde måste dennes rätts-
säkerhet vägas in i vad som kan anses vara ”tillräckligt utrett”. Den skattskyl-
diges medverkan är som nämnts ovan också av avgörande betydelse för att 

                                                
80 Se även 6 § FL vilken stipulerar den allmänna serviceskyldigheten. Häri stadgas att en 
myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska 
lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta tillvara sina intressen. Hjälpen ska 
ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av 
hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. Jfr. också RÅ 
2006 ref. 15.  
81 Jfr. Ragnemalm (2014) s. 84 f. och RÅ 2006 ref. 15.  
82 Prop. 2010/11:165 s. 409.  
83 Ragnemalm 2014 s. 82 ff.; Prop. 1989/90:74 s. 284; Jfr. RÅ 2006 ref. 15.  
84 Prop. 2010/11:165 s. 411 och 866 f.; Borison, Lindkvist och Mattsson (2013) s. 42 f. 
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ett riktigt beslut om slutlig skatt ska kunna fattas, eftersom det är den upp-
giftsskyldige som har bäst kännedom om de faktiska förhållandena.85  
 
I doktrin har anförts att kontradiktionen vid förfarandet hos Skatteverket är 
bristfällig eller närmast obefintlig, vilket medfört att partsförhållandet inte är 
jämställt och helt objektivt. Det har därför ur rättssäkerhetssynpunkt uttryckts 
att det för den enskilde är särskilt viktigt att denna brist vägs upp av en utförlig 
utredning. En bristfällig utredning kan leda till materiellt felaktiga beslut och 
därmed drabba den enskilde negativt.86 Enligt Borison m.fl. har kontradikt-
ionen en mycket stor betydelse för kvaliteten på utredningen och är därför 
överlägsen officialprövning. Skälen till att kontradiktionen brister i utred-
ningsstadiet hos Skatteverket beror enligt Borison m.fl. bl.a. på att det är ett 
enpartsförfarande där Skatteverket både är den utredande och beslutande par-
ten. Även om författarna menar att det saknas vettiga alternativ till detta för-
farande riskerar utredningen till följd av förfarandet att bli ensidigt och par-
tiskt. Författarna påtalar i det här avseendet problemet med den enskildes be-
gränsade möjlighet till ersättning för kostnader för juridiskt ombud och där-
med möjligheten att ta tillvara sin rätt i en skattetvist. De anför vidare att 
skatteutredningen bör drivas i åtanke att den kan komma att utgöra grund för 
en kommande domstolsprövning.87  
 
Det har samtidigt påtalats att utredningsskyldigheten ur effektivitetssynpunkt 
inte kan drivas ”in absurdum”, utan måste anpassas till de resurser som Skat-
teverket har till sitt förfogande och vad som är praktiskt möjligt att åstad-
komma med dessa i det enskilda fallet. Samtidigt som en grundlig utredning 
skapar förutsättningar för materiellt korrekta beslut, kan en sådan process bli 
mycket tidsödande. En tidsödande process skulle också kunna vara till nack-
del för den enskilde ur rättssäkerhetssynpunkt.88 Att ett ärende ska anses vara 
färdigutrett när det lämnar Skatteverket beror alltså av rättssäkerhetsskäl, ef-
fektivitetsskäl och att det ligger i instansordningens natur att ett ärende ska 
utredas så långt ner i beslutskedjan som möjligt. Officialprincipen, kommu-
nikationsskyldigheten och instansordningsprincipen utgör således grundvalar 
i det svenska skatteförfarandet. 
 

                                                
85 Almgren och Leidhammar kommentar till 40 kap. 1 § SFL (2016) s. 6; Prop. 1989/90:74 
s. 283 f.   
86 Borison, Lindkvist och Mattsson (2013) s. 41 ff.; Jfr. Höglund (2012) s. 39 som menar att 
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF inte innebär någon motsättning till att Skatteverket på 
ett partiskt sätt försöker tillvarata statens intressen genom att driva offensiva skatteproces-
ser. 
87 Borison, Lindkvist och Mattsson (2013) s. 39 ff.; Se också Lindkvist SvSkT (2011) s. 
538 ff. och Lindkvist SN (2011) s. 893 ff.  
88 Prop. 1989/90:74 s. 283.  
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3.3.3 Domstolens utredningsskyldighet och 
officialprövning i skattemål 

Domstolarnas utredningsskyldighet i skattemål regleras i den för förvalt-
ningsprocessen generella bestämmelsen i 8 § FPL. Rätten ska vid behov an-
visa parterna hur utredningen bör kompletteras för att kunna bringa klarhet i 
målets fakta- och sakfrågor i den utsträckning att målet går att avgöra på ett 
godtagbart sätt. Det är domstolen som har det yttersta ansvaret för att ett mål 
blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Ett mål ska dock till största del 
utredas i en lägre instans, vilket följer av instansordningsprincipen som är 
central för förvaltningsprocessrätten generellt.89 Vad den materiella process-
ledningsskyldigheten innebär och hur aktiv respektive passiv domstolen ska 
vara är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, dvs. målets mate-
riella karaktär, partsförhållandena i målet och hur bevisbördan är placerad. 
Partsförhållandet och styrkeförmågan som styr den processledande verksam-
heten ska ses mot bakgrund av rätten till en rättvis rättegång.90 I dispositiva 
tvistemål vilar ansvaret i målet, i motsats till förvaltningsprocessen, på par-
terna i enlighet med förhandlingsprincipen. I skatteprocessen är domstolen 
således inte bunden av exempelvis en parts erkännande.91 I och med förvalt-
ningsprocessens övergång till en tvåpartsprocess är det dock den kontradik-
toriska och inte den inkvisitoriska processen som allt mer kommit att känne-
teckna förvaltningsprocessen.92 Domstolens aktiva ställning och materiella 
processledning i förvaltningsprocessen utgör alltjämt grunden för att enskilda 
som utgångspunkt inte ska behöva anlita juridiskt ombud för att kunna ta till-
vara sin rätt. Enskilda behöver därmed inte prestera bevisning i form av rätts-
utredningar eller precisera innehållet i gällande rätt. Det är domstolen som 
känner lagen, jura novit curia, och vid behov ska domstolen anvisa parterna 
hur utredningen ska kompletteras.93 Domstolen har därmed det yttersta an-
svaret för att ett mål blir tillräckligt utrett.  
 
En viktig aspekt av domstolens officialprövning i skattemål är att domstolen 
inte bara kan föranstalta om ytterligare utredning utan att även beakta om-
ständigheter som visserligen ingår i processmaterialet, men inte uttryckligen 
har åberopats eller förts argumentation om. Det finns således ingen åberops-
börda för parterna inom skatteprocessen.94 
 

                                                
89 von Essen (2016) s. 266 ff.  
90 Ragnemalm (2014) s. 81 ff.; Lundin (2017) s. 205 ff. 
91 Leidhammar och Lindkvist (2010) s. 31. 
92 von Essen (2017) s. 90; Lundin (2009) s. 293 f.    
93 Lavin (2018) s. 94 f.  
94 Leidhammar och Lindkvist (2010) s. 31. 
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Vidare följer av 8 § FPL att olika mål förutsätter olika utredningsinsatser från 
domstolens sida. Om målet avser betungande beslut till den enskildes nackdel 
krävs i regel en mer aktiv processledning än vid sådana som är gynnande.95 I 
dessa måltyper är officialprövningen i regel mycket framträdande och tränger 
undan parternas dispositioner.96 Domstolen måste emellertid försäkra sig om 
att dess anseende för objektivitet och opartiskhet inte rubbas. Därför får par-
terna i stor utsträckning själva skaffa fram utredningen. Den större delen av 
utredningsarbetet i skatteprocessen sköts i praktiken av Skatteverket med 
hänsyn till dess resurser.97 Enligt Leidhammar och Lindkvist tar domstolen i 
skattemål sällan eller aldrig in utredning på eget initiativ som parterna inte 
fört in i målet. Bakomliggande förklaringar till detta faktum kan vara tidsbrist 
och att rätten vill undvika risken av en processledning till den enskildes nack-
del menar Leidhammar och Lindkvist. De framhåller dock problematiken i 
att enskild part i regel för sin talan på egen hand och att det ur rättssäkerhets-
synpunkt är angeläget att skattemål blir materiellt riktiga och under alla om-
ständigheter inte felaktiga till den enskildes nackdel.98 Domstolen måste sam-
mantaget vid bestämmandet av officialprövningens omfattning göra en av-
vägning mellan effektivitet, rättvisa och objektivitet. Parternas jämställdhet i 
processen utgör också en viktig del i enskildas rätt till en rättvis rättegång.99  

                                                
95 Se t.ex. RÅ 2009 ref. 92 som rör resonemang om officialprövning i mål om offentlig 
upphandling.  
96 Lindkvist (2012) s. 672.  
97 Almgren och Leidhammar (2016) s. 19.  
98 Leidhammar och Lindkvist (2010) s. 31 och 313.  
99 Lindkvist SvSkT (2011) s. 539 ff.  
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4 Möjligheten till ersättning  

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer inledningsvis ersättningsbestämmelsernas motiv redo-
göras för innan ersättningsgrunderna enligt lagtextens ordalydelse avhandlas. 
Även rättshjälpslagstiftningens förhållande till ersättningsbestämmelserna, 
bevisprövning och enskildas redogörelse för yrkad ersättning redogörs för i 
korthet. Detta för att sätta ersättningsbestämmelserna i den kontext som gör 
sig gällande vid rättstillämpningen. Som redogjorts för tidigare ska den en-
skilde till följd av officialprövningen i skatteförfarandet och skatteprocessen 
normalt sett få den hjälp denne behöver utan att det uppstår några kostnader. 
Således ersätts som huvudregel inte ombuds- eller biträdeskostnader.100  
 

4.2 Historisk tillbakablick över 
lagstiftningens motiv 

4.2.1 Tiden före ersättningslagen 

Enligt gällande svensk rätt ska den enskilde som huvudregel själv svara för 
de kostnader han eller hon ådrar sig i förvaltningsärenden och förvaltnings-
mål. Det har i äldre förarbeten motiverats med att det anses ligga i samhälls-
systemets natur att den enskilde på egen bekostnad ska medverka i förvalt-
ningsförfarandet och att detta närmast är att se som en medborgerlig skyldig-
het för den enskilde.101 Den enskilde har å andra sidan aldrig varit skyldig att 
betala det allmännas processkostnader, oavsett utgång i ett ärende eller mål. 
Frågan om ersättning för kostnader i förvaltningsärenden och förvaltningsmål 
har varit uppe för diskussion under lång tid. Genom åren har emellertid in-
ställningen till införande av allmänna regler som medger en enskild som vin-
ner processer mot staten ersättning för dennes kostnader varit mycket restrik-
tiv.102  
 
Som framgått karaktäriseras förvaltningsprocessen i huvudsak av ett skriftligt 
förfarande och domstolarnas ansvar för att målen blir tillräckligt utredda. 
Domstolen ska vid behov anvisa parterna hur utredningen bör kompletteras. 

                                                
100 Prop. 1993/94:151 s. 129.  
101 SOU 1971:76 s. 44.   
102 Se t.ex. SOU 1964:27 s. 682 och 693, SOU 1971:76 s. 71 och 199, bet. 1984/85:JuU15 
s. 53, Ds Fi 1986:20 s. 17 och 57 ff. samt SOU 1991:106 s. 637.  
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Ett av de främsta skälen till förvaltningsprocessens restriktiva hållning utgörs 
således av officialprincipen. Dessa faktorer i kombination med den enskilde 
medborgarens samhällsansvar har genom historien ansetts garantera den en-
skildes rättssäkerhet och den enskildes kostnader har förutsatts vara av be-
gränsat omfång.103 Rättsfrågorna i förvaltningsprocessrättsliga mål anses i 
normalfallet inte ställa några höga krav på en part. Förvaltningsprocessen är 
också utformad på ett sådant sätt att det ställs låga krav på en enskild även 
vad gäller sakfrågorna. Det ligger vidare i förvaltningsrättens natur att det rör 
förhållanden som är enkla att förstå och att det därmed endast undantagsvis 
kan uppstå kostnader för en enskild part. Motparten i en förvaltningsprocess 
är dessutom en myndighet som har att agera objektivt.104 
 
I äldre doktrin har uttryckts att en av processkostnadsersättningens viktigaste 
uppgifter är att tillgodose kravet på rättssäkerhet. Munktell ansåg redan år 
1937 att staten i egenskap av part i förvaltningsprocessen på ett principiellt 
plan kunde bli skyldig att betala den enskildes rättegångskostnader, eftersom 
kravet på rättssäkerhet gör sig starkt gällande.  Skatteprocessen utgjorde ett 
sådant exempel enligt Munktell. Munktell anförde vidare att en sträng till-
lämpning av officialprincipen som utgångspunkt minskar behovet och storle-
ken av processkostnader, men att officialprincipen i vissa fall inte utgör ett 
tillräckligt skydd för en enskilds rättssäkerhet. En enskild skulle exempelvis 
kunna behöva hjälp med att ta fram bevisning.105  
 
Vid en betraktelse av utvecklingen av frågan om ersättning för biträdeskost-
nader i förvaltningsprocessen utifrån ett historiskt perspektiv förefaller det 
ligga en reparationstanke bakom reformsträvandena; att ersätta den enskilde 
för de skador det allmänna orsakat denne genom felaktiga beslut.106  
 

4.2.2 Ersättningslagens införande  

Ersättningslagen infördes den 1 juli 1989. Lagen innebar ett undantag från 
den grundläggande utgångspunkten i förvaltningsärenden och förvaltnings-
mål, att det är den enskilde själv som ska stå för de kostnader han eller hon 
ådragit sig. Lagen tillkom mot bakgrund av att det under lång tid framhållits 
att avsaknaden av möjligheter till ersättning för kostnader som en person 
ådragit sig för att tillvarata sin rätt i en skattetvist utgjorde en stor rättssäker-
hetsbrist.107 Förhållandet sågs därmed som otillfredsställande och hade bl.a. 

                                                
103 SOU 1971:76 s. 44; Prop. 1988/89:126 s. 7;   
104 SOU 1991:106 s. 631.  
105 Munktell (1937) s. 65 ff.  
106 Wejedal (2017) s. 256.  
107 Ds Fi 1986:20 s. 5 och 16.  



 31 

blivit särskilt uppmärksammat i några fall som rört stora kostnader.108 Det 
ansågs som ”stötande” att en enskild saknade möjlighet att få ersättning för 
betydande kostnader för juridisk hjälp i en skattefråga som kunde vara helt 
avgörande för dennes ekonomiska framtid, särskilt i en fråga som en skatt-
skyldig slutligen vunnit bifall i. I takt med en tilltagande komplexitet i skat-
telagstiftningen, främst för näringsidkare, konstaterades också att skattskyl-
diga i större utsträckning börjat anlita skatteexpertis för att kunna tillvarata 
sin rätt i ärenden och mål om skatt, vilket resulterat i ökade kostnader i många 
ärenden och mål om skatt. För ett införande av lagstiftning på området talade 
också att kostnader i skatteärenden och skatteprocesser inte är avdragsgilla 
vid taxeringen, även om ärendet eller målet har ett direkt samband med en 
förvärvskälla. De begränsade möjligheterna till allmän rättshjälp i skattetvis-
ter hade också betydelse vid de överväganden som gjordes.109   
 
Parallellt med reformsträvandena erinrades dock om den medborgerliga skyl-
digheten att bidra till skatteförfarandet samt betydelsen av myndigheternas 
officialprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen. I förarbetena 
uttrycktes att officialprincipen till följd av fiskala skäl och av hänsyn till den 
enskilde står sig särskilt stark inom skatterätten. Det kunde därmed inte bli tal 
om att införa några långtgående möjligheter för enskilda att beviljas ersätt-
ning för sina kostnader i skatteförfarandet och skatteprocessen.110 Ersätt-
ningslagen utformades mot denna bakgrund som restriktiva undantagsbe-
stämmelser. Huvudregeln var således att den enskilde alltjämt skulle svara för 
sina kostnader i skattetvister.111    
 
Det uttalades vidare att till skillnad från i dispositiva tvistemål är den enskilde 
och det allmänna inte helt att betrakta som två motstående parter, där den 
tappande parten som huvudregel ska ersätta den vinnande partens kostnader. 
Dispositiva tvistemål är dessutom förlikningsbara och rättegångskostnadsan-
svaret fyller ett tydligt reparativt syfte. Även om det ansågs stötande att inte 
bevilja en skattskyldig kostnadsersättning i en skattetvist som denne seder-
mera vunnit, påpekades att rätt till ersättning inte enbart kunde grundas på 
den omständigheten. Bakgrunden till detta utgjordes bl.a. av att det allmänna 
alltid stod för sina egna kostnader, även i de fall den skattskyldige inte vunnit 
bifall till sin talan. Kravet på rättssäkerhet ansågs av uppenbara skäl inte vara 
lika starkt framträdande för det allmänna som för den enskilde.112  
 

                                                
108 Prop. 1988/89:126 s. 7.  
109 Prop. 1988/89:126 s. 15.  
110 Prop. 1988/89:126 s. 13 f.  
111 Ds Fi 1986:20 s. 5; Prop. 1988/89:126 s. 15 ff.  
112 Prop. 1988/89:126 s. 16. 
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Beslut om skatt meddelas i fråga om praktiskt taget varje medborgare utifrån 
rättvisekrav på att var och en ska bära sin andel av den samlade skattebördan. 
Ersättningsmöjligheten gjordes därför beroende av om förhållandena i det en-
skilda fallet påtagligt avvek från det normala. Endast i fall då det fanns starka 
skäl för en enskild att dra på sig kostnader skulle ersättning utgå. Det kunde 
t.ex. röra sig om fall då det gick att anmärka på skattemyndighetens handlande 
avseende oriktig tillämpning av gällande rätt, sakligt obefogade yrkanden el-
ler invändningar, ogrundade påståenden eller löst underbyggda antaganden. 
Ersättningen avsåg kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat 
som skäligen behövts för att tillvarata den skattskyldiges rätt. Vidare skulle 
ersättning endast utgå om det vid en samlad bedömning av ärendet framstod 
som oskäligt113 att den enskilde själv fick stå för sina kostnader. Vid pröv-
ningen av oskälighetsrekvisitet skulle hänsyn tas till sakens beskaffenhet, 
kostnadernas storlek, ärendets eller målets handläggning, ärendets eller må-
lets utgång, den skattskyldiges personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt.114  
 
Att enskildas ekonomiska förhållanden skulle beaktas innebar att personer 
med stora tillgångar inte hade rätt till ersättning och att juridiska personer och 
företag i övrigt endast undantagsvis skulle beviljas ersättning. Vid bedöm-
ningen av om det i ett enskilt fall fanns skäl att avvika från huvudregeln skulle 
utgången i ärendet eller målet emellertid tillmätas stor betydelse. För att få 
ersättning krävdes därför normalt att ett ärende eller mål avgjorts till den en-
skildes fördel. Utgången var dock av mindre vikt i mål av prejudikatintresse 
där ersättning kunde utgå även om den enskilde förlorade.115 Ersättningsreg-
lerna fick därmed som utgångspunkt en skadeståndsliknande karaktär för en-
skilda som vunnit en skatteprocess mot Skatteverket. 
 
Syftet med ersättningslagen var alltså att stärka enskildas rättssäkerhet, utan 
att principen om att en enskild själv skulle svara för sina kostnader i förvalt-
ningsärenden åsidosattes helt. Genom lagen skapades således en möjlighet att 
ersätta en part för nödvändiga kostnader han eller hon ådragit sig för att till-
varata sin rätt i en skattetvist. Vid ersättningslagens tillkomst gjordes upp-
skattningen att antalet ersättningsgilla fall skulle komma att uppgå till ett 
hundratal per år, men att antalet under en inledningsperiod skulle kunna 
komma att bli högre. Den föredragande departementschefen påpekade dock 
att det till sin natur var fråga om ett nytt ersättningsinstitut och att det därför 
inte var enkelt att överblicka bestämmelsernas praktiska följder.116  
 

                                                
113 Min kursivering.  
114 Prop. 1988/89:126 s. 15 ff.  
115 Prop. 1988/89:126 s. 29.  
116 Prop. 1988/89:126 s. 14; SOU 1991:106 s. 627 f.  
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4.2.3 Ändring och utvidgning av 
ersättningslagen 

I juli år 1994 trädde en reviderad ersättningslag i kraft efter förslag från Rätts-
säkerhetskommittén (SOU 1993:62).117 Det hade som nämnts redan i propo-
sitionen till den ursprungliga lagen uttryckts en osäkerhet kring i vilken om-
fattning ersättningsreglerna skulle komma att tillämpas.118 När lagen varit 
ikraft i två år gjorde Domstolsutredningen en undersökning som visade att 
ersättning på grundval av lagen yrkats i 20 fall och att ersättning endast med-
getts i två. Reformsträvandena hade således inte fått det avsedda resultatet 
och ett ändrings- och utvidgningsarbete inleddes. Reformen motiverades uti-
från principiella skäl, då det ur rättssäkerhetssynpunkt ansågs vara av funda-
mental betydelse att skattskyldiga ska kunna få sin beskattning prövad av 
domstol. En avgörande del i en sådan prövning är att den enskilde kan ta till-
vara sin rätt på ett effektivt sätt. Syftet var därför att utforma ett mer generöst 
ersättningsinstitut för att ytterligare öka rättssäkerheten.119 
 
Reformen utgick från de traditionella antagandena att enskilda till följd av 
officialprincipen saknar behov av biträde i förvaltningsprocessen. Det kon-
staterades dock att det likväl finns fall där sådan hjälp behövs. Istället för ett 
rent skadeståndsrättsligt färgat synsätt på ersättningsrätten skulle rättssäker-
heten vara rättesnöret vid reformen. Fokus låg på den enskildes behov av bi-
träde för att ta tillvara sin rätt och inte på huruvida skattemyndigheten föror-
sakat den enskildes biträdeskostnader. Kravet på rättssäkerhet i skatteproces-
sen fordrar enligt regeringen att skattskyldiga som behöver biträde för att ta 
tillvara sin rätt också ska beviljas det. Det ansågs inte vara acceptabelt att en 
skattskyldig inte hade tillgång till juridisk sakkunskap om sådan var nödvän-
dig för att tillvarata dennes rätt. Enligt regeringen blir rättssäkerheten lidande 
om enskilda, trots hjälpbehov, av ekonomiska skäl avstår från att anlita skat-
teexpertis. En annan rättssäkerhetsaspekt som lyftes fram var att ingen oavsett 
sina ekonomiska förhållanden ska behöva tvingas in i en kostsam process utan 
möjlighet att beviljas ersättning. Med andra ord ansågs den enskildes ekono-
miska förhållanden inte längre ha betydelse för rätten till ersättning.120  
 
De flesta som deklarerar korrekt behöver inte begära omprövning eller över-
klaga för att bli beskattade i enlighet med sin deklaration. Skattskyldiga som 
trots fullgjord uppgifts- och deklarationsskyldighet tvingas in i en skattetvist 
ansågs av likabehandlingsskäl ha rätt till möjligheten att få ersättning för nöd-

                                                
117 Jfr. prop. 1993/94:151 och bet. 1993/94:SkU31.  
118 Prop. 1988/89:126 s. 14.  
119 SOU 1991:106 s. 627 f. och 639; Prop. 1993/94:151 s. 130 ff.  
120 Prop. 1993/94:151 s. 132 f.  
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vändiga biträdeskostnader. Från rättssäkerhetssynpunkt ansågs det vara rim-
ligt att ge enskilda som fått bifall till sina yrkanden rätt till ersättning för bi-
trädeskostnader under förutsättning att ett biträde behövts och att den enskilde 
inte själv förorsakat processen.121 Vad anbelangar ärenden och mål av bety-
delse för rättstillämpningen bedömdes det att enskild som behövt biträde 
borde få ersättning för kostnaderna, även om han eller hon inte har haft fram-
gång med sina yrkanden. Som skäl angavs att det allmänna bör stå för kost-
naderna för prejudikatbildningen mot bakgrund av att behovet av klargörande 
avgöranden ofta beror på att skattelagstiftningen är oklar eller komplicerad.122  
 
Det framfördes, som nyss nämnts, att det av rättvise- och likabehandlingsskäl 
ansågs vara av yttersta vikt att skattskyldiga så långt som möjligt skulle bere-
das samma möjligheter att kunna föra en framgångsrik process. Det ansågs 
emellertid vara viktigt att begränsa möjligheten till ersättning för att motverka 
skattskyldiga som endast av bekvämlighetsskäl anlitat juridiskt ombud att 
föra sin talan. Det ansågs därmed fortfarande nödvändigt att Skatteverket re-
spektive domstolarna vid prövningen av en enskilds behov av ombud tilläm-
par ett skälighetsrekvisit. I propositionen angavs att det var samma skälig-
hetsrekvisit som i den ursprungliga utformningen av lagen, även om några av 
remissinstanserna efterlyste att det tydligare skulle markeras en mer generös 
syn på skälighetsrekvisitet.123  
 
Det fastslogs vidare att flera anledningar kan ligga bakom att en skattskyldig 
helt eller delvis vinner bifall till sin talan i en skattetvist. Det behöver nöd-
vändigtvis inte vara att Skatteverket handlagt ett ärende felaktigt. Skattemyn-
digheten kan exempelvis ha gjort en alltför strikt bedömning, utan att för den 
sakens skull ha förfarit felaktigt. En ny utredning eller ändrad praxis på ett 
visst område skulle också kunna medföra att saken bedöms på ett annorlunda 
sätt än tidigare. Från rättssäkerhetssynpunkt ansågs det vidare vara rimligt att 
ersätta den skattskyldige för en process som leder till att han eller hon blir 
beskattad i enlighet med sin deklaration. Medborgarnas skyldighet sträcker 
sig till att deklarera korrekt och inte driva process mot skattemyndigheten om 
deklarationens riktighet. Emellertid delades åsikten, som tidigare nämnts, att 
en förutsättning för ersättning måste vara att kostnaderna skäligen behövts för 
att ta tillvara den skattskyldiges rätt.124  
 
Skattelagstiftningen karaktäriseras av snabba förändringar och rättsläget kan 
ofta vara oklart och sakomständigheterna i ett visst fall mycket komplicerade. 
För att finna rimliga lösningar på svåra rättsfrågor i särskilt komplicerade fall 

                                                
121 Prop. 1993/94:151 s. 132 ff.  
122 Prop. 1993/94:151 s. 135.  
123 Prop. 1993/94:151 s. 134 f.  
124 Prop. 1993/94:151 s. 133 ff.  
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krävs det ofta att en stor mängd argument arbetas fram. Det uttalades därför 
att en kontradiktorisk process med två jämbördiga parter, i vilken båda par-
terna argumenterar för sin mening, utgör den mest överlägsna processformen. 
Det skulle vara till fördel för rättssäkerheten att den skattskyldige under dessa 
förutsättningar företräds av ett juridiskt biträde eller ombud, på samma vis 
som skattemyndigheten företräds av sakkunniga tjänstemän.125 
 

4.2.4 Några överväganden vid SFL:s införande 

Vid SFL:s införande konstaterade Skatteförfarandeutredningen att ersätt-
ningslagen tillämpats under så lång tid att en utvärdering och översyn av la-
gens tillämpning var nödvändig. Enligt direktiven till utredningen hade er-
sättningslagen både kritiserats för att vara för restriktiv och för generös.126 
Utredningen fann emellertid inte någon kritik om att lagens tillämpning varit 
för generös. Viktiga frågor för utredningen var att beakta om ersättning gavs 
till rätt personkrets och för rätt slags kostnader samt om det fanns behov av 
att ändra ersättningsreglerna i något avseende för att ytterligare stärka rätts-
säkerheten i skatteprocessen.127 I sitt betänkande redogör utredningen för en 
genomförd undersökning av ersättningsreglerna, vars resultat redovisas i av-
snitt 5.2.1 nedan. Mot bakgrund av undersökningen drog utredningen slutsat-
sen att förutsättningarna för möjlighet till ersättning inte fångar upp alla ären-
den och mål där enskilda behövt biträde för att ta tillvara sin rätt. Utredningen 
fastslog att det normalt endast beviljas ersättning om den enskilde vinner 
ärendet eller målet och identifierade ett antal problem till följd av denna slu-
tats.128  
 
I utredningen redovisas att några privata organisationer uttryckt att förvalt-
ningsdomstolarna saknar resurser för att iaktta den officialprövning förvalt-
ningsprocesslagen föreskriver. En liknande åsikt framfördes av Sveriges Ad-
vokatsamfund och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) vid den senare 
remissbehandlingen. De ansåg att Skatteverkets och de allmänna förvalt-
ningsdomstolarnas utredningsansvar inte uppfylls och att det därför inte kan 
tjäna som utgångspunkt vid bedömningen av rätt till ersättning för biträdes-
kostnader. Skatteförfarandeutredningen uttalade dock att domstolarnas utred-
ningsansvar inte var en fråga för utredningen att diskutera varför den lämna-
des därhän.129 
 

                                                
125 Prop. 1993/94:151 s. 135.  
126 Dir. 2005:129 s. 25. Jfr. också Remstam (2007).   
127 SOU 2009:58 s. 475.  
128 SOU 2009:58 s. 478.  
129 SOU 2009:58 s. 481 f.; Prop. 2010/11:165 s. 420. Jfr. också Remstam (2007).  
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Skatteförfarandeutredningen anförde att avgörande för behovet av biträde är 
hur svårt ärendet eller målet är. Ett ärende eller mål kan vara svårt till följd 
av att det innehåller komplexa och svårbedömda rättsfrågor. Det uttalades vi-
dare att svårigheten också kan ligga i att omständigheterna och förhållandena 
är komplicerade. Det stod därför enligt utredningen klart att det måste finnas 
ärenden och mål som saknar betydelse för rättstillämpningen men där ut-
gången ändå inte är given pga. att rättsfrågan är svårbedömd eller att omstän-
digheterna och förhållandena är komplicerade. Med andra ord menade utred-
ningen att det finns ärenden och mål där en enskild har behövt ett biträde och 
får anses ha haft skäl för att processa trots att han eller hon förlorade i slutän-
dan. De nödvändiga biträdeskostnaderna ersätts enbart vid en vinst, vilket in-
nebär att den enskilde trots att biträde har behövts, inte får någon ersättning. 
Utredningen drog därför slutsatsen att förutsättningarna för ersättning inte 
fångar upp alla ärenden och mål där enskilda har behövt ett biträde för att ta 
tillvara sin rätt.130 
 
Ett problem som identifierades med ersättningsinstitutet är att enskilda inte 
kan få besked i ersättningsfrågan förrän ärendet eller målet har avgjorts slut-
ligt och därför eventuellt avstår från att ta den ekonomiska risk som det inne-
bär att anlita ett biträde. Ett annat problem är att enskilda som har behövt ett 
biträde och som för en befogad process inte får någon ersättning vid en för-
lust, vilket innebär att det finns nödvändiga kostnader som inte ersätts. Många 
småföretag har därför inte råd att anlita experthjälp, utan det är förbehållet 
personer och företag med god ekonomi. Ett rättssäkert skatteförfarande krä-
ver enligt utredningen att den som behöver ett biträde för att ta tillvara sin rätt 
också får tillgång till den hjälpen. Rättssäkerheten blir lidande om en enskild 
som behöver ett biträde väljer att inte anlita ett sådant av ekonomiska skäl.131 
  
Skatteförfarandeutredningen proponerade vid införandet av SFL en rad änd-
ringar i reglerna om ersättning för kostnader, för att de som vägras ersättning 
pga. att de inte vinner bifall också skulle kunna beviljas ersättning.132 Bl.a. 
föreslogs att det inte längre skulle krävas att den enskilde har fått bifall till 
sina yrkanden (”framgångskravet”). Om framgångskravet slopas blir också 
förutsättningarna att ärendet eller målet har prejudikatintresse eller att det 
finns synnerliga skäl för ersättning överflödiga enligt utredningen. Ersättning 
föreslogs istället kunna beviljas enbart på grunden att den enskilde är i behov 
av juridiskt biträde. Genom att ärendets eller målets slutliga utgång inte längre 
skulle ha samma avgörande betydelse för rätten till ersättning, skulle en en-
skild på ett inledande stadium i processen kunna få ett förhandsbesked om 

                                                
130 SOU 2009:58 s. 487 f.  
131 SOU 2009:58 s. 485 f. och 488.  
132 SOU 2009:58 s. 490.  
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huruvida förutsättningar för rätt till ersättning föreligger. Beslut om ersätt-
ningens storlek föreslogs alltjämt fattas vid ärendets eller målets avgö-
rande.133  
 
Utredningen presenterade också förslag på att ersättningens storlek skulle be-
räknas enligt en timkostnadsnorm, t.ex. rättshjälpstaxan, som regeringen fast-
ställer. Om det fordrats högre ersättning för att ta tillvara den enskildes rätt 
skulle ersättningen få avvika från normen. Detta föreslogs för att ytterligare 
öka förutsebarheten för vilken ersättning som kan komma att beviljas.134 Ut-
redningens avsikt var därmed att de föreslagna ersättningsreglerna skulle på-
minna om förfarandet och möjligheten till ersättning för kostnader enligt 
rättshjälpslagen.135  
 
Många av remissinstanserna instämde i utredningens förslag att enskilda bör 
ges ökade möjligheter att få ersättning för biträdeskostnader. Regeringen 
gjorde emellertid bedömningen att det saknades tillräckligt beredningsun-
derlag för att gå vidare med utredningens förslag om ändringar i ersättnings-
reglerna och för att kunna bedöma förekomsten, och i så fall arten och om-
fattningen, av problemen med bestämmelserna. Regeringen menade att utred-
ningens slutsatser vilade på en undersökning som i huvudsak bestod av stat-
istiska uppgifter om mål hos en domstol under en begränsad tidsperiod. Enligt 
regeringen var denna undersökning ensam inte tillräcklig för att besvara de 
två viktiga frågorna om ersättning beviljas till rätt personkrets och för rätt 
slags kostnader.136 Detta medförde att bestämmelserna i ersättningslagen om 
förutsättningarna för rätten till ersättning fördes in i SFL med nästintill oför-
ändrat innehåll i sak, men med något större tillämpningsområde.137 Rege-
ringen konstaterade dock att det fanns skäl att ytterligare utreda utformningen 
av bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud och biträde för att 
stärka rättssäkerheten i skatteprocessen.138 
 
 
 
 

                                                
133 SOU 2009:58 s. 488 f.  
134 SOU 2009:58 s. 485 f. och 492 ff. Se mer om Skatteförfarandeutredningens undersök-
ning av ersättningsreglerna i avsnitt 5.2.1.  
135 SOU 2009:58 s. 491 och 493 f.  
136 Prop. 2010/11:165 s. 422.  
137 Jfr. 3 § ersättningslagen.  
138 Prop. 2010/11:165 s. 420 ff.  
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4.3 Gällande ersättningsbestämmelser  

4.3.1 Allmänt om möjligheten till ersättning 
enligt gällande rätt 

Ersättningslagen upphävdes och ersattes av SFL den 1 januari 2012.  Förut-
sättningarna för att en enskild ska ha rätt till ersättning anges idag i 43 kap. 1 
§ första stycket SFL vari stadgas följande:  
 
Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utred-
ning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta tillvara sin rätt har, 
efter ansökan, rätt till ersättning om 

1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis, 
2. ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstill-

lämpningen, eller 
3. det finns synnerliga skäl för ersättning. 

 
Grundförutsättningen för att rätt till ersättning ska föreligga är således att den 
som ärendet eller målet gäller skäligen har behövt ombud m.m. för att ta till-
vara sin rätt. Det krävs därutöver att en eller flera av de tre alternativa ersätt-
ningsgrunderna föreligger för att ersättning ska kunna beviljas. Det bör inte 
göras någon skillnad i ersättningen beroende på om ärendet rört en sak- eller 
rättsfråga.139  
 
Rätten till ersättning gäller för alla ärenden och mål enligt SFL samt för de 
lagar som inte omfattas av SFL, men i vilka det finns hänvisningar till ersätt-
ningsbestämmelserna, t.ex. kupongskattelagen och fastighetstaxeringsla-
gen.140 Bestämmelserna gäller kostnader hos såväl förvaltningsmyndighet 
som domstol, vilket är i linje med den skatteprocess och det omprövningsför-
farande som infördes på stora delar av skatteområdet 1991. Denna instans-
ordning innebär bl.a. att tyngdpunkten i skatteförfarandet ligger hos Skatte-
verket.141 Staten bär kostnaderna för Skatteverket och domstolarna. Det är 
således endast den skattskyldige ett ärende eller mål gäller som kan medges 
ersättning för kostnader. Ombud eller biträde har därmed inte rätt till ersätt-
ning och reglerna avser inte heller tvister om ombud.142  
 

                                                
139 Almgren och Leidhammar kommentar till SFL 43 kap. 1 § SFL Zeteo 2018-12-21.  
140 Almgren och Leidhammar (2016) s. 96 f.  
141 Prop. 1988/89:126 s. 18 och 24; Prop. 1989/90:74 s. 300 och 314 ff. Se även ovan under 
avsnitt 3.3 om instansordningsprincipen. Samtliga ersättningsgrunder kommenteras nedan i 
avsnitten 4.3.2.1–4.3.2.4. 
142 Prop. 2010/11:165 s. 879; HFD 2015 ref. 56.  
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En grundläggande förutsättning för reglernas tillämplighet är följaktligen att 
ett ärende eller mål enligt SFL varit föremål för handläggning. Med hand-
läggning av ett ärende avses den beslutande verksamheten hos Skatteverket, 
som börjar med ett ärendes anhängiggörande och slutar med dess avgörande. 
Detta innebär att ersättning för kostnader under förfarandet hos Skatteverket 
exempelvis kan utgå för kostnader som förekommit från det att revision in-
letts till dess att beslut om omprövning meddelas med anledning av revis-
ionen. Avseende handläggningen av ett skatteärende torde ersättningsanspråk 
endast kunna hänföras till sådana åtgärder som har samband med själva rätt-
skipningen.143 Tiden som avses är från det att målet anhängiggörs i domstol 
till dess att domstolen skiljer målet ifrån sig genom slutligt beslut eller 
dom.144 Om ett överklagande bifalls vid den obligatoriska omprövningen an-
hängiggörs överklagandet aldrig i förvaltningsrätten.145 Ett anhängiggörande 
kan ske antingen på initiativ av Skatteverket eller den skattskyldige.146  
 
Ersättning får enligt 43 kap. 2 § SFL inte beviljas för sådana kostnader som 
avser åtgärder som följer av den skattskyldiges ”medborgerliga skyldigheter”, 
t.ex. att lämna deklaration eller liknande uppgift till ledning för att fastställa 
eller erlägga skatt.147 Skattskyldigas kostnader för t.ex. eget arbete som följer 
av ärendet eller målet får enligt 43 kap. 3 § SFL inte heller ersättas.148 Med 
den skattskyldige avses här också anställda och ställföreträdare för denne. 
Kostnadsersättning får därför endast beviljas för den skattskyldiges kostnader 
som hänför sig till anlitat ombud eller biträde.149  
 
Ersättningen är vidare subsidiär i förhållande till annan författning eller avtal 
enligt 43 kap. 4 § SFL. Detta innebär att ersättning endast utgår om ersättning 
enligt rättshjälpslagen eller rättsskyddsförsäkring inte utgår. Dessa möjlig-
heter är emellertid mycket begränsade i ärenden och mål om skatt.150 I mål 
om förhandsbesked kan ersättning inte utgå i de fall då den skattskyldige an-
sökt om förhandsbesked.151 Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har 

                                                
143 Jfr. 1 § FPL.  
144 Almgren och Leidhammar (2016) s. 97; Ds 1986:20 s. 89; 41 kap. 13 § andra stycket 
SFL. 
Se även RÅ 1996 ref. 102 och RÅ 1998 ref. 146.  
145 RÅ 2001 ref. 19.  
146 Prop. 1993/94:151 s. 259.  
147 Prop. 1988/89:126 s. 13. Se även avsnitt 3.2 ovan.  
148 Sådan ersättning kan dock beviljas enligt 15 § FPL som gäller kostnad för resa och up-
pehälle i samband med inställelse till muntlig förhandling enligt FPL.  
149 Prop. 1988/89:126 s. 26; Prop. 1993/94:151 s. 175; Prop. 2010/11:165 s. 880.  
150 Prop. 1988/89:126 s. 30. 
151 RÅ 2005 not. 128.  
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ansökt om förhandsbesked kan däremot ersättning utgå. Det går inte att över-
klaga Skatteverkets åtgärd att betala ut ersättning till en skattskyldig som en 
följd av ett avgörande i ett skattemål.152 
 
Ersättning får enligt 43 kap. 5 § SFL minskas om den sökandes yrkande bi-
falls bara delvis, såvida övriga yrkanden inte bara är av ringa betydelse eller 
den sökande har varit försumlig eller orsakat att ärendet eller målet blivit mer 
omfattande än nödvändigt. Således är det först när Skatteverket eller domsto-
len slutligen avgör ärendet eller målet som det står klart om den enskilde helt 
eller delvis vinner bifall till sina yrkanden. Den skattskyldiges ansökan om 
ersättning för kostnader ska göras hos den myndighet där kostnaderna upp-
kommit, 43 kap. 6 § SFL. Kostnader hänförliga till frågor som överlämnas till 
förvaltningsrätten anses enligt praxis ha uppkommit i förvaltningsrätten.153 
Kostnadernas storlek och vad de avser ska vara specificerade i den enskildes 
ansökan om ersättning.154  
 
Det går som huvudregel inte heller att göra avdrag för processkostnader vid 
inkomstbeskattningen, då de anses utgöra en levnadskostnad som inte är av-
dragsgill. För att en kostnad ska vara avdragsgill gäller att den varit nödvän-
dig för att förvärva eller bibehålla inkomster. Om sådana kostnader ingår i 
andra kostnader, exempelvis i arvode till revisor eller i lön till anställd revi-
sor, jurist eller annan, ska avräkning göras av sådana kostnader mot yrkad 
kostnadsersättning.155 
 

4.3.2 Förutsättningar för ersättning 

4.3.2.1 Grundförutsättningen ”skäligen har behövt”  
Det första rekvisitet som ska vara uppfyllt för att en kostnad för ombud m.m. 
ska kunna ersättas utgörs av att den skäligen behövts för att ta tillvara den 
enskildes rätt. För att ersättning ska anses vara skälig och kunna beviljas krävs 
därmed att det funnits ett verkligt behov av sakkunnig hjälp för att ta tillvara 
den skattskyldiges rätt vid beskattningen. Det har av rättviseskäl anförts att 
det är av yttersta vikt att skattskyldiga så långt det är möjligt bereds samma 
möjligheter att oberoende av förutsättningar kunna föra en framgångsrik pro-
cess. Däremot har det inte från rättssäkerhetssynpunkt ansetts meningsfullt att 
ge ersättning till enskilda som av bekvämlighetsskäl låter ett juridiskt ombud 

                                                
152 RÅ 2008 not. 108.  
153 RÅ 2001 ref. 19.  
154 Almgren och Leidhammar (2016) s. 100 ff.  
155 Prop. 1988/89:126 s. 9; SOU 2009:68 s. 479; Almgren och Leidhammar kommentar till 
43 kap. 1 § (2016) s. 11. Jfr. även RÅ 2003 ref. 2 vari också hänvisas till RÅ 1992 ref. 55 
(I) och RÅ 1998 ref. 18.  
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föra dennes talan. Om emellertid villkoret att kostnaderna för ombud, biträde, 
utredning eller annat som skäligen har behövts för att ta tillvara den skattskyl-
diges rätt uppställs, kan skattemyndigheten respektive domstolen pröva om 
sådant behov förelegat eller inte. Behovsbedömningen är således en grund-
läggande förutsättning för att ersättningssystemet ska vara rättssäkert och ska 
alltså ses i ljuset av de likabehandlingsargument som framförts i förarbe-
tena.156  
 
Det är främst objektiva omständigheter som ska ligga till grund för bedöm-
ningen, men även subjektiva omständigheter kan i viss utsträckning beaktas. 
Med objektiva omständigheter avses i huvudsak sakens beskaffenhet, dvs. hur 
svår den skatterättsliga problemställningen är, och om den skattskyldige själv 
har kunnat föra sin process mot bakgrund av skattefrågan. Ärenden och mål 
av enklare beskaffenhet eller där skattemyndigheten i tillräcklig utsträckning 
redogjort för gällande rätt och relevanta sakomständigheter, faller därmed ut-
anför ersättningsrätten. De subjektiva omständigheter som kan vägas mot 
skattefrågans beskaffenhet är exempelvis ålder, sjukdom och bristande erfa-
renhet. Enligt förarbetena bör högre krav kunna ställas på personer som driver 
någon form av näringsverksamhet gällande uppgifter som de till följd av verk-
samheten kan antas ha större insikt i än skattskyldiga i allmänhet.157  
 
I exempelvis RÅ 2004 ref. 4 beaktade HFD vid skälighetsbedömningen att 
den skattskyldige hade tillgång till betydande sakkunskap i skattefrågor utan 
att behöva anlita utomstående juridiskt biträde. HFD medgav därför endast 
ersättning med en del av det yrkade beloppet med motiveringen att beviljat 
belopp ansågs vara skäligt, dock utan närmare motivering av bedömningen 
av beloppets storlek. 
 
Det kan sammantaget sägas att uttrycket ”skäligen har behövt” avgränsar 
kretsen ersättningsberättigade till de som, i förhållande till sin egen kapacitet, 
har en svår skatterättslig fråga att ta ställning till. Även kostnadernas storlek 
begränsas av skälighetsbedömningen.158 Det är emellertid omtvistat i vilken 
utsträckning skälighetsbedömningen omfattar kostnadernas storlek.159 Utöver 
den grundläggande förutsättningen att den sökande skäligen har behövt juri-
diskt biträde eller ombud för att ersättning ska kunna beviljas krävs att minst 
en av tre alternativa förutsättningar är uppfyllda, vilket redogörs för i avsnit-
ten 4.3.2.2–4.3.2.4 nedan.  
 

                                                
156 Prop. 1993/94:151 s. 132 ff. och 174; SOU 2013:62 s. 312. Se avsnitt 4.2.3 ovan.  
157 Prop. 1993/94:151 s. 174.  
158 SOU 2013:62 s. 313.  
159 Se avsnitt 5.3.2 nedan för denna diskussion.  
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4.3.2.2 ”Bifall helt eller delvis”     
Av 43 kap. 1 § första stycket första punkten SFL framgår att en omständighet 
som bör berättiga den skattskyldige till ersättning är att han eller hon vinner 
bifall till sin talan helt eller delvis. Om yrkandena helt eller delvis har bifallits 
har således den skattskyldige i princip rätt till ersättning för kostnader som 
skäligen har behövts för att ta tillvara hans eller hennes rätt. Det kan finnas 
flera anledningar till att den sökande vinner bifall till sitt yrkande. Ett ärende 
kan exempelvis ha handlagts felaktigt av Skatteverket. Det förekommer även 
att den sökande vinner målet eftersom Skatteverket intagit en alltför fiskal 
hållning, utan att för den sakens skull ha förfarit fel. Vidare kan ny utredning 
eller ändrad praxis medföra att saken ställs i ett annat läge än tidigare. Om 
deklarationsskyldigheten fullgjorts på ett riktigt sätt och Skatteverket avviker 
från deklarationen, men avvikelsen sedan ändras av Skatteverket eller av 
domstol, får det från rättssäkerhetssynpunkt anses rimligt att ersätta den sö-
kande för en process som leder till beskattning i enlighet med deklarationen. 
Den allmänna skyldigheten sträcker sig endast till att deklarera, inte att driva 
en process mot skattemyndigheten om deklarationens riktighet.160 
 
Enligt RÅ 1999 not. 245 avses med bifall också att en domstol gör samma 
bedömning som underinstansen i ett mål som sökanden redan vunnit bifall i 
tidigare. Om en sökande får bifall till sin talan i ett ärende eller mål på någon 
annan grund än den som åberopats kan det leda till att myndigheten beslutar 
att någon ersättning inte ska utgå. Att ersättning kan jämkas vid delvis bifall 
framgår av 45 kap. 5 § första punkten SFL. I förarbetena påpekas att den år 
1991 införda sakprocessen vid skattemål i domstol ställer större krav på den 
enskilde i fråga om talans utformning.161 
 

4.3.2.3 ”Betydelse för rättstillämpningen”  
Ersättning kan också utgå om ärendet eller målet rör en fråga som är av bety-
delse för rättstillämpningen enligt 43 kap. 1 § första stycket andra punkten 
SFL. Med detta avses framför allt prejudikatfall eller liknande ärenden och 
mål som innehåller svåra rätts- eller bevisfrågor av principiellt intresse. Det 
finns ett stort antal fall i vilka rättsläget är oklart eller sakomständigheterna 
är omfattande och komplicerade. Antalet skattemål i HFD kan sägas utgöra 
belägg för dessa förhållanden. Många av sådana fall innehåller svåra och 
olösta rättsfrågor och det går inte i förväg att säga att någon av parterna ”kän-
ner rätten”. Mål innehållande svåra rättsfrågor förutsätter allt som oftast in-
gående juridisk argumentation för att kunna nå en rimlig lösning. I sådana 
mål är det till fördel för rättssäkerheten att den skattskyldige har tillgång till 

                                                
160 Skatteverket ”Rätten till ersättning” (2019).  
161 Prop. 1993/94:151 s. 135.  
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ett juridiskt ombud, på samma sätt som Skatteverket företräds av sakkunniga 
tjänstemän. Under dessa omständigheter har lagstiftaren alltså ansett det vara 
rimligt att det allmänna bekostar en verksamhet som inte sällan orsakas av 
den komplicerade skattelagstiftningen och kommer ett större antal skattskyl-
diga till del.162 
 
Då HFD beviljar prövningstillstånd i en fråga presumeras som utgångspunkt 
denna vara av betydelse för rättstillämpningen.163 Ersättning beviljas även för 
de andra delfrågor HFD prövar som inte har betydelse för rättstillämpningen, 
under förutsättning att någon av de andra ersättningsgrunderna är upp-
fyllda.164  
 
Det kan också röra sig om s.k. pilotmål som prövats av domstol men av olika 
skäl inte drivits upp i HFD ännu. I sådana fall kan det anses vara befogat att 
lämna ersättning för gjorda rättsutredningar eller liknande i den mån kostna-
derna är hänförliga till själva prejudikatfrågan. Emellertid förutsätts också att 
frågan inte varit av så enkel karaktär att talan kunnat föras utan juridisk sak-
kunskap.165  
 
Enligt Kammarrätten i Göteborgs beslut den 28 oktober 2002 i mål nr 3984-
2001 ansågs frågan om det svenska skattetilläggsförfarandet förenlighet med 
artikel 6 i Europakonventionen vara komplicerad och av betydelse för rätts-
tillämpningen vilket medgav ett bolag rätt till ersättning. Bolaget hade an-
hängiggjort sin talan och framfört sin argumentation innan HFD prövade frå-
gan i RÅ 2000 ref. 66. Ett mål kan dock tappa sin karaktär av pilotmål om 
rättsläget klarläggs under processens gång, exempelvis genom att HFD avgör 
frågan i ett annat mål. De kostnader den enskilde i sådana fall ytterligare läg-
ger ned på den redan avgjorda frågan kommer då inte längre ersättas.166  
 

4.3.2.4 ”Synnerliga skäl” 
Den sista möjligheten till ersättning för kostnader som anges, följer av 43 kap. 
1 § första stycket tredje punkten SFL och görs gällande om det föreligger 
synnerliga skäl. Möjligheten att få ersättning enligt denna punkt aktualiseras 
vid fall som inte täcks av de rekvisit som anges i 43 kap. 1 § första stycket 
första och andra punkten SFL.  Sådana synnerliga skäl som kan motivera er-
sättning för den skattskyldige är t.ex. i fall då Skatteverkets agerande gjort 

                                                
162 Prop. 1993/94:151 s. 135 f. och s. 174; Almgren och Leidhammar (2016) s. 98.  
163 RÅ 2000 ref. 66 (I).  
164 RÅ 1996 ref. 102.   
165 Prop. 1993/94:151 s. 174.  
166 Skatteverket ”Rätten till ersättning” (2019). 
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skatteprocessen onödigt omfattande eller komplicerad och därmed orsakat 
den enskilde större kostnader än nödvändigt.167  
 
Synnerliga skäl kan också föreligga då Skatteverket i ett revisionsärende or-
sakat den reviderade större kostnader än nödvändigt. Det måste dock röra sig 
om sådana extraordinära fall då det i efterhand går att konstatera att utred-
ningen eller skatterevisionen utan den skattskyldiges eller den reviderades 
förskyllan gått för långt eller då kraven på den skattskyldige eller reviderade 
varit oproportionerligt stora. Vidare kan synnerliga skäl vara för handen en-
bart med beaktande av målets beskaffenhet i förhållande till den skattskyldi-
ges personliga förhållanden. Sådana fall måste emellertid bedömas med stor 
restriktivitet.168 
 

4.3.3 Något om rättshjälp och dess förhållande 
till ersättningsrätten i SFL 

Rättshjälpslagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för 
att i första hand skydda enskilda fysiska personer. Ersättning för kostnader i 
skattetvister kan under vissa begränsade förutsättningar beviljas enligt rätts-
hjälpslagen (1996:1619). För rättshjälp i skattemål krävs att det föreligger 
särskilda skäl enligt 11 § rättshjälpslagen. Enligt förarbetena avsåg bestäm-
melsen att kodifiera den praxis som innebar att allmän rättshjälp beviljades 
med stor restriktivitet i ärenden hos förvaltningsmyndighet och förvaltnings-
domstol.169 Rättshjälp beviljas enligt denna praxis i mer invecklade mål eller 
när det annars funnits särskilda omständigheter, främst i fall då den rätts-
hjälpssökande trots domstolens utredningsskyldighet själv varit tvungen att 
företa utredning.170  
 
Förutsättningarna för rättshjälp anges bl.a. i 6–8 §§ rättshjälpslagen och får 
beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag enligt 33 § rättshjälpsla-
gen inte överstiger 260 000 kr. Rättshjälp beviljas inte andra juridiska perso-
ner än dödsbon. Vidare får rättshjälp beviljas endast om det finns behov av 
juridiskt biträde. Vid behovsbedömningen ska bl.a. ärendets svårighetsgrad 
vägas mot den rättssökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Rätts-
hjälp får beviljas endast om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna 
med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och 

                                                
167 Prop. 1993/94:151 s. 174.  
168 Prop. 1993/94:151 s. 174; Almgren/Leidhammar (2016) s. 98 f.; Almgren och Leidham-
mar kommentar till 43 kap. 1 § (2016) s. 8 f. 
169 Prop. 1993/94:151 s. 141.  
170 Se bl.a. prop. 1993/94:151 s. 141, prop. 1996/97:9 s. 115 ff., RÅ 1982 1:49, RÅ 1986 
ref. 34 och RÅ 2003 ref. 56 för förhållandet mellan rättshjälp och utredningsskyldigheten.  
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omständigheterna i övrigt. Rådgivning sker mot en avgift motsvarande tim-
kostnadsnormen (rättshjälpstaxan) som betalas av den enskilde själv.171 
 
Av 27 § första stycket rättshjälpslagen följer att biträde har rätt till skälig er-
sättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Vid bedöm-
ningen av vad som utgör skäligt arvode ska uppdragets art och omfattning 
beaktas. Enligt bestämmelsen ska även hänsyn tas till den skicklighet och den 
omsorg som uppdraget har utförts med, framför allt vid avvikelse från tim-
kostnadsnormen, samt den tid som har lagts ned på uppdraget. Det är rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer som fastställer vilken taxa 
som ska tillämpas vid bestämmande av ersättningen. Enligt rättshjälpsförord-
ningen (1997:404) är det Domstolsverket som fastställer de taxor som avses 
i skattemål.172  
 
I 20 § första stycket rättshjälpsförordningen stadgas att biträde i sin kostnads-
räkning, i skilda poster, ska ta upp den ersättning som begärs för arbete, tids-
spillan och utlägg. Enligt 20 § andra stycket rättshjälpsförordningen stipule-
ras vidare att kostnadsräkningen ska innehålla en arbetsredogörelse under för-
utsättning att ersättningen inte ska bestämmas enligt taxa eller om den be-
gärda ersättningen avviker från fastställd taxa. Arbetsredogörelsen ska vara 
så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Den ska bl.a. in-
nehålla uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om 
uppdraget varit särskilt svårt eller krävande ska sådana omständigheter redo-
visas. Vidare följer av 20 § tredje stycket rättshjälpsförordningen att det av 
kostnadsräkningen särskilt ska framgå om ett biträde har satt en advokat eller 
biträdande jurist på en advokatbyrå i sitt ställe (substitution). Kravet på ar-
betsredogörelsen beror således av ärendets karaktär. Allmänt gäller att skälig 
ersättning bedöms utifrån den tid som ett i förhållande till uppdragets natur 
erfaret biträde skulle ha behövt för att lösa uppgiften. Således ersätts som ut-
gångspunkt inte den längre tid ett oerfaret biträde behöver. Det finns dock 
möjlighet att göra avsteg från denna utgångspunkt om det anses vara nödvän-
digt.173  
 
Det är den som begär ersättning som har att bevisa att det fordrade arvodet är 
skäligt. Med andra ord ska biträdet bevisa att de vidtagna åtgärderna varit 
påkallade för att kunna fullgöra uppdraget. Detta innebär att en myndighet 
som skäligt inte ska godta ersättningsyrkande som inte framstår som direkt 

                                                
171 Se 4, 7, 8 och 27 §§ rättshjälpslagen.  
172 Almgren och Leidhammar kommentar till 43 kap. 1 § (2016) s. 9. Timkostnadsnormen 
uppgår enligt Domstolsverkets rättshjälpstaxa för år 2019 till 1 380 kronor för den som är 
godkänd för F-skatt exklusive mervärdesskatt och till 1 050 kr för den som inte är godkänd 
för F-skatt exklusive mervärdesskatt.   
173 Prop. 1996/97:9 s. 217 f.; Almgren och Leidhammar kommentar till 43 kap. 1 § (2016) 
s. 10.  
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oskäligt.174 Frågan avseende bevisbördans placering är emellertid kontrover-
siell. Det ska finnas ett befogat intresse för huvudmannen att driva sitt anspråk 
och biträdet måste försöka hålla kostnaderna i ett rimligt förhållande till tvis-
teföremålet.175 
 
Skillnaderna mellan rättshjälpslagstiftningen och rätten till ersättning enligt 
43 kap. SFL är många. Juridiska personer och näringsidkare omfattas som 
framgått ovan i princip inte av rättshjälpslagen. Möjligheten till ersättning i 
SFL gör inte skillnad på fysiska och juridiska personer. Fysiska personers 
ekonomiska förhållanden saknar betydelse för rätten till ersättning enligt 43 
kap. SFL. Den som beviljas rättshjälp är vidare skyldig att efter förmåga bidra 
till de biträdeskostnader som ansetts vara rimliga. Någon liknande skyldighet 
finns inte för den som har rätt till ersättning för biträdeskostnader enligt er-
sättningsreglerna i SFL. I rättshjälpssystemet förordnas rättshjälpsbiträden 
och ersättning betalas ut direkt till dessa. Enligt 43 kap. SFL förordnas inga 
biträden och ersättningen för biträdeskostnader betalas ut till den enskilde och 
inte till biträdet. Sammantaget kan det alltså konstateras att skillnaderna mel-
lan rättshjälpslagen och ersättningsreglerna i 43 kap. SFL är betydande och 
grundläggande; skillnader som har sin grund i att rättshjälpen är en behovs-
prövad social förmån.176 
 

4.3.4 Kort om bevisprövning och enskildas 
redogörelse för yrkad ersättning 

I förvaltningsprocessen gäller generellt huvudregeln att bevisbördan åvilar 
det allmänna vid ingripande eller betungande beslut och den enskilde vid för 
utverkande av förmåner.177 Bevisprövningen i såväl Skatteverket som i dom-
stolen är fri, dvs. fri bevisföring och fri bevisvärdering gäller.178 Vid den or-
dinarie beskattningen är huvudregeln att bevisbördan för inkomstsidan (in-
täkter) ligger på Skatteverket och för kostnadssidan (avdrag) på den skattskyl-
dige.179 Denna huvudregel är förenlig med vad som gäller som utgångspunkt 
i förvaltningsprocessen generellt. Påförande av skatt utgör något betungande 
medan avdrag för kostnader kan sägas utgöra en ”förmån” eller åtminstone 

                                                
174 Prop. 1981/82:28 s. 16 ff.  
175 Jfr NJA 1983 s. 224; Almgren och Leidhammar kommentar till 43 kap. 1 § (2016) s. 10; 
Renfors och Sverne Arvill (2012) s. 144 f.   
176 SOU 2009:58 s. 483.   
177 Ragnemalm (2014) s. 112.  
178 Almgren och Leidhammar (2016) s. 19. Jfr. 35 kap. 1 § rättegångsbalken som anses ana-
logt tillämplig i förvaltningsförfarandet.  
179 RÅ 2001 ref. 22 (I) och (II).  
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något som den enskilde har initierat.180 Bevisbördan har därmed den som an-
svarar för vad som behöver vara fastställt för att ett yrkande ska kunna bifal-
las. Den som lättast kan bevisa ett förhållande bör också göra det. Risken för 
materiellt oriktiga beslut om skatt bör därmed kunna minimeras. Gränsdrag-
ningen mellan rättens utredningsansvar och parternas bevisbörda är inte helt 
enkel.181 Almgren och Leidhammar anser att ett sätt är att hänföra en utred-
nings omfattning och slag till rätten medan Skatteverket och den skattskyldige 
ansvarar för utredningens innehåll och kvalitet. När utredningen ansetts till-
räcklig träder bestämmelserna om bevisbörda slutligen in för att avgöra frå-
gan.182 
 
Beviskravet varierar beroende på vilken typ av beslut det är fråga om. Det 
beviskrav som riktas mot Skatteverket vid påförande av inkomst eller intäkt 
är som utgångspunkt ”sannolikt” vid den ordinarie beskattningen.183 Samma 
beviskrav riktas mot den skattskyldige vid avdrag för kostnader vid den ordi-
narie beskattningen.184 Vid efterbeskattning och påförande av skattetillägg 
har Skatteverket generellt den fulla bevisbördan. Beviskraven ”visat/styrkt” 
respektive ”klart framgår” (49 kap. 5 § SFL) gäller i de två ifrågakommande 
fallen.185   
 
En förutsättning för att ersättning ska medges är enligt 43 kap. 1 § första 
stycket SFL att den sökande verkligen har haft kostnader i ärendet eller målet. 
Vad gäller bevisprövningen avseende ersättningsyrkandet för kostnaderna är 
det den skattskyldige som bär bevisbördan. HFD konstaterade i RÅ 2002 ref. 
56 att det ankommer på den som begär ersättning att visa att de åtgärder för 
vilka ersättning begärs varit skäligen påkallade. Frågan i målet rörde korrige-
ringsregeln vid internprissättning. Den enskilde yrkade ersättning för bl.a. 
kostnader för sakkunnigutlåtande och konsultation med sakkunnig samt för 
ombudens resor. HFD fastslog att den enskilde inte anfört tillräckliga skäl för 
att kostnaderna för resorna varit motiverade varför ersättning inte lämnades 
för denna del. Emellertid lämnades ersättning för sakkunnigutlåtande och 
konsultation med sakkunnig mot bakgrund av att den väsentliga skattefrågan 
i målet var komplicerad. HFD konstaterade också att målet rörde mycket stora 
belopp och att det gett upphov till en omfattande skriftväxling. En av de slut-
satser som kan dras från domen är att ombudens kostnadsräkningar och ar-

                                                
180 Lindkvist (2016) s. 26 f.  
181 Jfr. avsnitt 3.1 ovan och fotnot 76.  
182 Almgren och Leidhammar (2016) s. 19 f.  
183 RÅ 2001 ref. 22 (I) och (II).   
184 HFD 2013 ref. 3.  
185 Almgren och Leidhammar (2016) s. 19 f.  
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betsredogörelser bör innehålla uppgifter om de kostnader deras närvaro i re-
spektive instans medfört. På så vis ökar förutsättningarna för beslutsinstansen 
att göra en tillförlitlig bedömning av yrkandena om ersättning.186 
 
Skatteverket har i sin rättsliga vägledning uttalat sin syn på frågan om i vilken 
mån kostnaderna behöver styrkas. Skatteverket menar att det för förutsätt-
ningen för ersättning, att den skattskyldige ”haft kostnader”, saknas uttryck-
ligt stöd i 43 kap. 1 § första stycket SFL för att Skatteverket eller domstolarna 
generellt kan kräva att faktura eller kvitto på betalning måste visas upp. Vi-
dare har Skatteverket anfört att en skriftlig eller muntlig precisering av ett 
framställt ersättningsyrkande ofta torde kunna utkrävas för att myndigheten 
ifråga ska kunna ta ställning till om yrkandet är skäligt.  
 
Oavsett om faktura eller kvitto finns behövs enligt Skatteverket en specifikat-
ion av de kostnader som den skattskyldige begär ersättning för. Specifikat-
ionen är nödvändig som underlag vid bedömningen av vad som utgör skäliga 
kostnader. I fall ett skatte- eller avgiftsärende avser flera materiella eller for-
mella frågor bör det av specifikationen framgå hur ersättningsyrkandet och 
kostnaderna fördelas mellan frågorna. Det är enligt Skatteverket även lämp-
ligt att specificera hur tidsåtgången fördelar sig på respektive arbetsmoment. 
Om en kostnadsräkning inte är tillräckligt specificerad måste Skatteverket 
göra en sammantagen skälighetsbedömning av kostnadernas storlek. Om ett 
ombud företräder såväl ett fåmansaktiebolag som dess företagsledare och om-
budet fakturerar bolaget hela kostnaden, visar inte fakturan att företagsleda-
ren haft någon kostnad. När ett ombud säger sig endast ha för avsikt att fak-
turera vad som kan tänkas betalas ut i ersättning, kan den enskilde inte heller 
sägas haft någon kostnad.187 
 

4.3.5 Bedömningen av kostnadernas storlek 

Vad som utgör skälig kostnad för den hjälp som behövs ska enligt förarbets-
uttalanden i första hand bedömas med hänsyn till ärendets eller målets be-
skaffenhet. Den enskildes personliga förhållanden får dock också vägas in.188 
Det är emellertid omtvistat och därmed att anse som oklart i vilken utsträck-
ning skälighetsbedömningen av beviljad ersättning ska omfatta kostnadernas 
storlek.189  
 
                                                
186 Renfors och Sverne Arvill (2012) s. 396; Almgren och Leidhammar (2016) s. 99.   
187 Skatteverket (2006) s. 26; Skatteverket ”Rätten till ersättning” (2019); Kammarrätten i 
Sundvalls dom den 8 juni 2009 i mål nr 330-09.  
188 Prop. 1993/94:151 s. 174; SOU 2009:58 s. 493.  
189 Se t.ex. prop. 2010/11:165 s. 880 och s. 1806, SOU 2013:62 s. 322 ff. och Ericson 
(2017) s. 810. En närmare redogörelse för denna diskussion behandlas i avsnitt 5.3.2 nedan.  
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De kostnader som anses vara skäliga att ersätta i varje instans kan vara bero-
ende av hur omfattande utredning som gjorts i underinstanserna.190 Den skatt-
skyldige ska inte beviljas ersättning för högre kostnader för den hjälp han 
eller hon har behövt i skattetvisten än vad som skäligen varit påkallade. Av 
förarbetena till ersättningslagen följer att viss vägledning bör kunna hämtas 
från vad som gäller för ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen.191 Lag-
stiftaren har dock inte avsett någon strikt bundenhet till rättshjälpstaxan, vil-
ket också följer av HFD:s praxis. Ärendets svårighetsgrad, ombudets skick-
lighet och vad det normalt sett kostar att anlita ett sådant ombud som ärendets 
beskaffenhet kräver anses vara faktorer som bör beaktas vid bedömningen.192  
 
I exempelvis RÅ 2001 ref. 10 har HFD, till skillnad från Skatteverket, bedömt 
att ersättning skulle utgå med ett högre belopp än vad Domstolsverkets rätts-
hjälpstaxa medgav. Frågan i målet rörde om beskattning av gåva skulle ske 
samt om skattetillägg skulle påföras.193 Vad som utgör skälig ersättning måste 
således avgöras utifrån omständigheterna i det specifika fallet och någon 
strikt bundenhet till rättshjälpstaxan går alltså inte heller att skönja av praxis. 
I RÅ 2002 ref. 56 fastslog HFD att skälig ersättning kan utgå med relativt 
höga belopp om behovet av biträde varit framträdande till följd av att den 
skatterättsliga frågan varit komplicerad, att tvisten rört stora belopp och att 
skriftväxlingen varit omfattande.  
 
Det omtvistade skattebeloppets storlek kan spela in vid skälighetsbedöm-
ningen, men behöver nödvändigtvis inte göra det vid en sammantagen be-
dömning. HFD har exempelvis avgjort ett mål som rörde 75 kronor och er-
sättningsyrkandet var drygt en miljon kronor. Det obetydliga beloppet påver-
kade inte HFD:s bedömning, då målets utgång kunde antas vara till stor bety-
delse för en stor krets försäkringstagare.194  
 
Skatteverkets uppfattning är att lagtextens förutsättning om kostnader som 
skäligen har behövts är ”dubbelbottnad”. Det kan enligt Skatteverket dels 
vara fråga om att bedöma vilket hjälpbehov som förelegat, dels kan bedöm-
ningen avse vilken kostnad som kan anses vara skälig för den hjälp som be-
hövts.195 I brist på vägledande avgöranden, och att HFD ofta inte alls anger 
någon grund för hur skälig ersättning ska bestämmas, har Skatteverket funnit 

                                                
190 RÅ 1999 ref. 32; RÅ 2001 ref. 50; Skatteverket ”Rätten till ersättning” (2019).   
191 Prop. 1993/94:151 s. 174 f.; Almgren och Leidhammar kommentar till 43 kap. 1 § 
(2016) s. 9.  
192 Prop. 1988/89:126 s. 26.  
193 Se även RÅ 2001 ref. 50 och RÅ 2001 ref. 51 samt RÅ 2001 not. 99 och RÅ 2001 not. 
105. 
194 RÅ 2002 not. 192.  
195 Skatteverket (2006) s. 27.  
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anledning att beakta prop. 2004/05:41196 vid bedömningen av kostnadernas 
storlek.197 Detta trots att prop. 2004/05:41 inte gäller ersättningsreglerna i 
skattetvister. Skatteverket hävdar att det i sak inte föreligger några skäl att 
göra skillnad mellan ersättning till de rättsliga biträden propositionen omfat-
tar och ersättning enligt ersättningsbestämmelserna i skattetvister.198  
 
De typer av rättsliga biträden propositionen behandlar är offentliga försva-
rare, målsägandebiträden, rättsliga biträden och offentliga biträden.199 Av 
propositionen följer att ersättning för arbete ska bestämmas med utgångs-
punkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och om-
fattning, och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fast-
ställer. Det innebär att ett rättsligt biträde normalt får debitera timkostnads-
normen för varje timme som lagts ned på uppdraget och att timersättningen 
får avvika från timkostnadsnormen endast under särskilda omständigheter.200  
 
Skatteverket vidmakthåller mot denna bakgrund att rättshjälpstaxan och rätts-
hjälpsförordningen (1997:404) ska utgöra den allmänna utgångspunkten även 
vid ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt. Endast i undantags-
fall och när påtaglig grund föreligger ska jämkning ske uppåt respektive 
nedåt.201 Skatteverket anser att det saknas anledning att inte utgå från de krav 
som gäller enligt 20 § rättshjälpsförordningen för hur rättshjälpsbiträdens 
kostnadsräkningar ska utformas även i fråga om kostnadsräkningar enligt 43 
kap. SFL, eftersom det är fråga om ersättning från allmänna medel.202 
 
Vid SFL:s införande och de förslag på reformer av lagstiftningen som presen-
terades i SOU 2009:58, anförde Lagrådet att ordet ”skäligen” bör behållas i 
lagtexten men att det ska knytas till ersättningen och därmed inte till hjälpbe-
hovet. Regeringen ansåg dock att bestämmelserna om ersättning borde utre-
das ytterligare, varför formuleringen står kvar i SFL. Alltså förefaller rege-
ringens uppfattning vara att ”skäligen” endast ska knytas till hjälpbehovet en-
ligt gällande rätt.203 
 

                                                
196 ”Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk”.  
197 Skatteverket går i sin vägledning för handläggning av ärenden enligt ersättningslagen 
igenom en rad rättsfall från HFD och kammarrätterna och konstaterar att det är svårt att 
finna några vägledande uttalanden om hur skälig kostnad ska bestämmas, se Skatteverket 
(2006) s. 27–37. Jfr. också HFD 2014 ref. 65 och Skatteverket ”Rätten till ersättning” 
(2019). 
198 Skatteverket (2006) s. 29, 32 och 36.  
199 Prop. 2004/05:41 s. 1.  
200 Prop. 2004/05:41 s. 11 f.  
201 Skatteverket (2006) s. 36 f.  
202 Skatteverket (2006) s. 59 f.; SOU 2009:58 s. 492 f.   
203 Prop. 2010/11:165 s. 880 och s. 1806.  
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5 Särskilt om några 
undersökningar och aktuella 
diskussioner av gällande rätt  

5.1 Inledning 

I det följande avsnittet redogörs för de utredningar, dels på uppdrag av lag-
stiftaren, dels privata initiativ, som gjorts avseende ersättningsbestämmelser-
nas praktiska tillämpning. Därmed redovisas för skattskyldigas faktiska möj-
lighet att beviljas ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt enligt 
gällande rätt. Vidare behandlas ytterligare några av de aktuella diskussioner 
och den kritik som framförts av gällande rätt.   
 

5.2 Utredningar av ersättningsreglernas 
tillämpning  

5.2.1 Skatteförfarandeutredningens 
undersökning  

I samband med Skatteförfarandeutredningen utförde Svenskt Näringsliv en 
undersökning av hur vanligt det är att ersättning beviljas. Till grund för utred-
ningen låg en genomgång av samtliga domar i skattemål som Kammarrätten 
i Stockholm meddelat under perioden januari–juni 2008. Av undersökningen 
framgår att frågan om ersättning var aktuell i 137 av totalt 322 skattemål un-
der perioden. Kammarrätten beviljade ersättning i 33 av målen, vilket är cirka 
24 procent av alla mål där ersättning yrkats. Därmed avslogs ersättningsyr-
kandena helt i 76 procent (104 av 137) av målen. Ersättningsyrkandena avsåg 
inte enbart kostnader i Kammarrätten utan också kostnader i länsrätten. Vi-
dare framgår att Skatteverket ansåg att ersättningsyrkandena skulle avslås i 
136 av målen. I 13 av målen medgav Skatteverket att ersättning skulle bevil-
jas i fall där den skattskyldige vunnit bifall till sin talan. Den vanligaste grun-
den för beviljad ersättning var att den skattskyldige vann målet (30 av 33 
mål). Av de 137 mål som genomgången omfattar fick den skattskyldige helt 
eller delvis bifall till sina yrkanden i huvudfrågan i 37 mål (bifallsmål). I 30 
av dessa bifallsmål beviljades den skattskyldige ersättning, dvs. i 80 procent 
av alla bifallsmål. Full ersättning utgick i sex av dessa mål och jämkad ersätt-
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ning i 24 mål. I de resterande målen beviljades ersättning på grunden att rätts-
frågan var intressant för rättstillämpningen. Grunden för avslag var i 65 pro-
cent av målen att den skattskyldige inte fick bifall till huvudfrågan. I tio pro-
cent av målen har kammarrätten endast konstaterat att det saknas förutsätt-
ningar för att bevilja ersättning, vilket också kan omfatta avslag på den grun-
den att den skattskyldige inte vunnit bifall i målets huvudfråga. I undersök-
ningen konstateras att skälen för avslagen respektive beviljad ersättning ge-
nerellt inte motiveras i någon vidare utsträckning och att det därmed inte alltid 
går att avgöra på vilka grunder besluten fattats. Kammarrätten fastställer en-
ligt undersökningen enbart att förutsättningar för att bevilja ersättning inte 
föreligger eller att den enskilde inte behövt ombud för att ta tillvara sin rätt i 
skattetvisten. I vissa fall hänvisas endast till länsrättens dom utan att några 
skäl alls anförs till varför ersättningsyrkandena avslagits.204  
 
Mot bakgrund av undersökningen i SOU 2009:58 föreslog utredningen, som 
redogjorts för ovan, en rad ändringar i reglerna om ersättning för kostnader. 
Detta för att öka enskildas möjlighet till ersättning och därmed rättssäkerheten 
i skatteprocessen. Regeringen godtog som bekant inte utredningens ändrings-
förslag.205 
 

5.2.2 Utredningen om rättssäkerhet i 
skatteförfarandets betänkande  

5.2.2.1 Utredningens uppdrag och undersökningens 
resultat 

Genom dir. 2012:14 tillsatte regeringen en särskild utredare att lämna förslag 
på hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kunde stärkas ytterli-
gare, utan att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten 
i enskildas uppgiftslämnande skulle minska.206 I likhet med dir. 2005:129, 
och mot bakgrund av att regeringen i prop. 2010/11:165 ansåg att det krävdes 
ytterligare utredning kring tillämpningen och utformningen av ersättningsbe-
stämmelserna för att stärka rättssäkerheten,  utgjorde en del i utredarens upp-
drag att kartlägga hur ersättning för kostnader och ombud, biträde eller utred-
ning hanteras hos myndigheter och domstolar. Utredningens uppgift var såle-
des att bl.a. ta reda på till vilken personkrets ersättning ges, för vilka slags 
kostnader och med vilka belopp ersättning beviljas.  
 

                                                
204 SOU 2009:58 s. 478 f.  
205 Se avsnitt 4.2.4 ovan avseende utredningens reformförslag.   
206 Dir. 2012:14 s. 1.  
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I uppdragsbeskrivningen konstaterades vidare att huruvida ersättning ges till 
rätt personkrets och för rätt slags kostnader är viktigt att reda ut från såväl 
rättssäkerhetssynpunkt som av effektivitetsskäl. Det anfördes att det behöver 
klargöras om ersättningsreglerna uppfyller dessa krav, vilket ur ett rättssäker-
hetsperspektiv medför behov av överväganden kring om reglerna är utfor-
made och tillämpas på ett rimligt sätt, t.ex. huruvida de fångar upp de verkliga 
behov av hjälp som finns. Vidare krävdes enligt direktiven överväganden 
kring vilka som bör få ersättning och för vilka slags ärenden och mål som 
ersättning bör ges. Även frågor angående vilka slags kostnader som bör er-
sättas och med vilka nivåer som ersättning bör beviljas aktualiserades. För att 
kunna göra en fullgod bedömning behövdes en utvärdering som uppfyller 
rimliga krav i fråga om omfattning, underlag och detaljgranskning. I utred-
ningsuppdraget ingick också att utredningen utifrån sin analys av ersättnings-
reglerna skulle lämna förslag på lämpliga lagändringar för att ytterligare 
stärka rättssäkerheten i skatteprocessen. Vid genomförandet av uppdraget 
skulle utredaren särskilt sträva efter enkla och tydliga regler samt förutsebar-
het i systemet. Ersättningsreglerna bör vara till fördel för den enskilde och 
samtidigt vara praktiskt tillämpbara för myndigheterna. Myndigheternas 
ärende- och målhantering skulle bara ökas om det bedömdes vara nödvän-
digt.207 
 
För att ytterligare utreda hur ersättningsreglerna tillämpas i praktiken genom-
förde utredningen i SOU 2013:62 en ny undersökning. Utredningen under-
sökte reglernas tillämpning under november 2011 i de olika instanserna. No-
vember valdes som en representativ månad under året och endast en månad 
valdes ut för att få ett hanterbart underlag att undersöka. Detta kan emellertid 
ha medfört att serier av mål kan ha påverkat resultatet av undersökningen.208  
 
Totalt rörde det sig om 216 mål. Även i denna undersökning konstaterades att 
det huvudsakligen är den som helt eller delvis vinner bifall till huvudfrågan i 
målet som beviljas ersättning för sina kostnader i skattetvister. Det gick enligt 
utredningen dock inte att utläsa av domskälen om någon prövning av den sö-
kandes faktiska behov av skatteexpertis för att kunna tillvarata sin rätt skett. 
I fyra procent av målen beviljades full ersättning och reducerad ersättning 
medgavs i 70 procent av målen. Utredningen drog därmed slutsatsen att de 
övriga två ersättningsgrunderna (”betydelse för rättstillämpningen” och ”syn-
nerliga skäl”) tillämpas mycket sparsamt. Enligt utredaren får ersättningsreg-
lerna genom denna rättstillämpning en närmast skadeståndsliknande karaktär. 
Detta innebär att om en skattskyldig tvingas in i en skattetvist med det all-
männa som denne sedermera vinner medges i regel endast viss ersättning för 

                                                
207 Dir. 2012:14 s. 18 ff.  
208 SOU 2013:62 s. 321 f.  
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besväret som plåster på såren. Utredningen ställer sig frågan om detta är en 
rimlig tillämpning av bestämmelserna, dock utan att ta ställning i frågan och 
ge något tydligt svar.209 
 
Av undersökningen framgår vidare att det främst är fysiska personer och ak-
tiebolag som ansöker om och beviljas ersättning för kostnader. Utredningen 
drar dock inga särskilda slutsatser av detta faktum, utan menar att hjälpbeho-
vet torde styras av omständigheterna i varje enskilt fall. Utredningen har inte 
närmare undersökt eller bedömt om det funnits ett verkligt behov i de fall då 
ersättning har beviljats. Det konstateras emellertid att utredningen har svårt 
att se hur en sådan undersökning skulle låta sig göras och är också tveksamma 
till om en annan undersökning skulle kunna ge ett mer användbart un-
derlag.210  
 
Avseende ersättningarnas storlek fastslår utredningen att ersättning beviljas 
med ett belopp som domstolen anser den sökande ”skäligen” tillgodosedd 
med, dock saknas motivering avseende vad domstolarna anser utgöra skälig 
ersättning i det specifika fallet. Det anges således inte vilka kostnader ersätt-
ningarna avser, hur många arbetade timmar som ersätts, enligt vilken timtaxa 
ersättningarna beräknas eller på vilka grunder ersättningarna jämkas. Enligt 
undersökningen sätts det yrkade ersättningsbeloppet ofta ned med ett bety-
dande belopp, oavsett om den enskilde helt eller delvis vunnit bifall till sin 
talan. I några av fallen har domstolarna angett vilken timkostnadsnorm som 
använts vid beräkningen av ersättningsbeloppet, men enligt utredningen ac-
cepteras vitt skilda timtaxor utan närmare motivering om varför den föreva-
rande valts. Enligt utredningen varierar den accepterade timtaxan mellan tim-
kostnadsnormen och ett belopp som överstiger 4 000 kronor per timme.211  
 
Sammantaget visar undersökningen att det huvudsakligen är den som helt el-
ler delvis vinner bifall till sin talan som beviljas ersättning och att ersättning 
oftast medges med ett ”skäligt” belopp utan närmare redogörelse för vilka 
kostnader som ersätts respektive inte ersätts. Utredningen konstaterar att det 
faktum att besluten inte motiveras tillräckligt inte är tillfredsställande ur rätts-
säkerhetssynpunkt. Avsaknaden av motiveringar gör det svårt att objektivt 
förstå målens utgång. Detta faktum gör det också svårt för den sökande att 
formulera ett välgrundat överklagande, eftersom det inte är förutsebart för den 
sökande vilka kostnader som eventuellt kan ersättas och med vilka belopp.212 
 

                                                
209 SOU 2013:62 s. 322 f. och bilaga 10 i utredningen.  
210 SOU 2013:62 s. 322 f. och bilaga 10 i utredningen.  
211 SOU 2013:62 s. 323 f.  
212 SOU 2013:62 s. 324.  
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5.2.2.2 Utredningens överväganden mot bakgrund av 
resultatet  

Förutsebarhet är en grundläggande förutsättning för rättssäkerhet enligt ut-
redningens uppfattning. En stor brist med ersättningsinstitutet är enligt utred-
ningen att ett beslut om ersättning fattas först efter det att ärendet eller målet 
har avgjorts slutligt, vilket innebär att det vid processens inledande inte går 
att veta huruvida ersättning för de kostnader som läggs ned i ärendet eller 
målet kommer beviljas. Utredningen fastslår att ersättningsfrågor enligt 43 
kap. SFL är mycket svårbedömda. De grundar sig ofta på komplicerade skat-
tefrågor som det sällan går att uttala något om innan en ordentlig genomgång 
har gjorts av omständigheterna i det specifika fallet. Skattskyldigas möjlighet 
till ersättning begränsas dessutom av skyldigheten att själva bidra till en kor-
rekt beskattning och av domstolarnas utredningsansvar. Utredningens upp-
fattning är emellertid att det är mycket svårt att uttala sig om en sökande ska 
vara berättigad till ersättning enligt 43 kap. SFL eller inte innan ärendet eller 
målet är avgjort. Det är först då som helhetsbilden av ärendet eller målet och 
processföringen finns och en bedömning av ersättningens skälighet kan göras. 
Att myndigheternas utredningsansvar och den enskildes eget ansvar i skatte-
processen ska begränsa den sökandes rätt till ersättning enligt 43 kap. SFL är 
en grundtanke som utredningen anser ska ligga fast.213 
 
Utredningen konstaterar att så som ersättningsreglerna i 43 kap. SFL är utfor-
made finns rätt till ersättning för kostnader för ombud m.m. som den sökande 
skäligen har behövt för att ta tillvara sin rätt i en skattetvist. Enligt utredning-
ens uppfattning görs dock inte någon egentlig behovsprövning vid pröv-
ningen av om ersättning ska medges eller inte. Det verkar enligt utredningen 
som beslutsinstanserna i stor utsträckning beviljar ersättning om ett mål bi-
falls helt eller delvis. Det fastslås vidare att ersättningsyrkandet i några en-
staka fall har avslagits trots att huvudfrågan slutligen bifallits. Motiveringen 
har då bl.a. varit att kostnader nedlagda i målet inte har visats eller att yrkan-
det har bifallits på någon annan grund än den som den sökande har argumen-
terat för och att något behov av ombud eller biträde därför inte har funnits. 
Praxis från HFD tyder också på att ersättning beviljas utan bedömning av den 
sökandes faktiska behov i ärende eller mål då talan i huvudfrågan bifallits.214 
Mot bakgrund av ersättningslagens förarbeten fastslås också att avsikten med 
ersättningsreglerna inte är att bifall till huvudfrågan i målet ensamt ska utgöra 
grund för beviljande av ersättning.215 
 

                                                
213 SOU 2013:62 s. 324 f.  
214 SOU 2013:62 s. 327; RÅ 2002 ref. 56; HFD 2012 ref. 40. 
215 SOU 2013:62 s. 327. Se också Ds Fi 1986:20 s. 64 och prop. 1988/89:126 s. 15 och 29; 
Prop. 1993/94:151 s. 133 och 135. 
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På förekommen anledning uttalade utredningen att utöver de alternativa er-
sättningsgrunderna bör även behovet av hjälp kunna vara en omständighet 
som medför att rätt till ersättning kan finnas. Att den som har behov av hjälp 
ska kunna få hjälp är en grundläggande förutsättning för att ersättningssyste-
met i 43 kap. SFL ska vara rättssäkert. För att avhjälpa de rättssäkerhetsbrister 
som utformningen och tillämpningen av ersättningsreglerna innebär, anförde 
utredningen att behovet i första hand bör styras av den skattskyldiges ekono-
miska ställning. Det rådande rättsläget medför enligt utredningen att en sö-
kande utan egna medel eventuellt inte vågar processa av rädsla för att dra på 
sig ytterligare kostnader. En sökande kanske istället väljer att överklaga helt 
själv och för då potentiellt en sämre process eftersom de juridiska kunskap-
erna är bristfälliga. Ersättningssökande med god ekonomi har enligt gällande 
rätt bättre förutsättningar att föra en bra process och ta reda på förutsättning-
arna att vinna framgång i processen. Därför anser utredningen att ytterligare 
en bifallsgrund bör införas som innebär att den sökandes ekonomiska ställ-
ning ska beaktas vid bedömningen av om rätt till ersättning föreligger. En 
rättssäker skatteprocess ska innebära att alla ska ha lika möjligheter att ta till-
vara sin rätt anför utredningen.216 
 
Mot denna bakgrund lämnade utredningen ett antal förslag på förändringar i 
bestämmelserna, som innebär att såväl fysiska som juridiska personers eko-
nomiska ställning ska ligga till grund för bedömningen av möjligheten till 
ersättning för kostnader i skatteprocessen. Utredningen drog paralleller till 
rättshjälpslagstiftningen och menade att ersättningsrätten i 43 kap. SFL bör få 
en tydligare karaktär av skyddslagstiftning istället för att ha en generell ska-
deståndsliknande reparativ karaktär. Bl.a. föreslogs därför att ekonomiska 
gränser bör föras in i lagstiftningen utöver de redan befintliga bedömnings-
grunderna. En timtaxa motsvarande timkostnadsnormen i rättshjälpslagen fö-
reslogs som huvudregel införas i de fall då ersättning beviljas avseende kost-
nader för utredning eller annat som skäligen behövts. Endast i undantagsfall 
proponerades högre ersättning än timkostnadsnormen kunna beviljas. Vid be-
dömningen av skälig ersättning föreslogs både antalet arbetade timmar och 
priset per arbetad timme bedömas. För att betona att endast skälig ersättning 
kan påräknas och skapa förutsebarhet i ersättningssystemet anser utredningen 
att ordet skälig ska stå tillsammans med ordet ersättning. Eftersom ersätt-
ningsreglerna i och med förslaget får en tydligare skyddskaraktär bör också 
storleken på det omtvistade beloppet spela roll vid bedömningen av om er-
sättning ska beviljas eller inte enligt utredningen. Ersättning ska därmed inte 
beviljas om skatte- eller avgiftsbeloppet som är föremål för prövning är obe-
tydligt.217  

                                                
216 SOU 2013:62 s. 327.  
217 SOU 2013:62 s. 328–335.  
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Avseende kostnadsräkningen föreslog utredningen att den som yrkar ersätt-
ning för kostnader för ombud, biträde eller utredning ska lämna en specifice-
rad kostnadsräkning. Av denna ska framgå när arbetet påbörjades, hur många 
timmar som har lagts ned i ärendet eller målet, vad arbetet avser, specificerade 
arbetsmoment och tidsåtgång samt till vilken timkostnad arbetet har utförts. 
Kostnadsräkningen ska vara så specificerad att domstolen ska kunna bedöma 
varje arbetsmoment individuellt och bedöma om nedlagd tid är rimlig eller 
inte. Om ersättning yrkas med en högre kostnad per timme än vad timkost-
nadsnormen medger ska även detta motiveras. Om den beslutande myndig-
heten helt eller delvis avslår eller jämkar ett yrkande om ersättning, är det av 
yttersta vikt att beslutet tydligt motiveras samt i förekommande fall anges 
varför den nedlagda tiden inte anses skälig i förhållande till uppdragets art 
och omfattning. Skyldigheten för myndigheter och domstolar att motivera 
sina beslut behöver inte förtydligas ytterligare enligt utredningen, eftersom 
det redan tydligt framgår av 32 § FL och 30 § FPL.218 En förutsättning för ett 
välgrundat beslut om ersättning är att det finns en specificerad och utförlig 
kostnadsräkning, anförde utredningen. Vidare ansågs att i de fall då en myn-
dighet avser att sätta ned det yrkade ersättningsbeloppet ska viss ledning häm-
tas från prop. 2004/05:41 och de skäl som där anges.219  
 
Ett ersättningsanspråk ska kunna sättas ned av i huvudsak tre skäl. För det 
första pga. att den påstådda arbetsmängden, dvs. den nedlagda tiden, helt en-
kelt är oriktig. För det andra pga. att den nedlagda tiden inte är skälig i för-
hållande till uppdragets art och omfattning. För det tredje pga. att uppdraget 
utförts mindre skickligt. Den vanligaste orsaken till att ett ersättningsanspråk 
jämkas är att den tid som lagts ned på arbetet inte anses skälig. Det är nöd-
vändigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den sökande vet för vad ersättning 
har beviljats för, med hur mycket och varför. Enligt utredningen kan det fram-
stå som betungande för den sökande att behöva lämna en specificerad kost-
nadsräkning. Utredningen anser dock att en tydlig kostnadsräkning också un-
derlättar för den sökande att argumentera för att ersättning ska beviljas och 
varför. Det är den sökandes ansvar att visa att kostnaderna har varit påkal-
lade.220  
 
Som redogjorts för i problembakgrunden har lagstiftaren ännu inte tagit ställ-
ning till utredningens förslag. SOU 2013:62 befinner sig alltjämt på bered-
ning hos Finansdepartementet (dnr Fi2013/3266/S3) och var inte föremål för 
lagstiftning i prop. 2014/15:131221 som presenterades av regeringen i mars 

                                                
218 Se också avsnitt 3.1 ovan avseende förvaltningsmyndigheters och förvaltningsdomsto-
lars skyldighet att motivera sina beslut. 
219 Se prop. 2004/05:41 s. 11 f. och avsnitt 4.3.5 ovan.   
220 SOU 2013:62 s. 336 f. Jfr. prop. 2004/05:41 s. 11 f. och RÅ 2002 ref. 56.  
221 ”Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor”.  
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2014. Det finns i dagsläget inte någon tidsplan eller annat offentligt material 
angående beredningen av förslaget.222  
 

5.2.3 Stiftelsen Rättvis skatteprocess rapport 
och kritik  

5.2.3.1 Undersökningens resultat  
Stiftelsen Rättvis skatteprocess publicerade i november 2018 en undersök-
ning av ersättningsreglernas praktiska tillämpning. I undersökningen använ-
des en liknande metod som låg till grund för undersökningen i SOU 2013:62. 
Rättvis skatteprocess granskade samtliga beslut från Skatteverket och av-
dömda mål från förvaltningsrätter, kammarrätter och HFD under november 
2016 som rörde frågan om ersättning enligt 43 kap. SFL.  
 
Av undersökningens resultat följer, i likhet med de tidigare gjorda utredning-
arna, att ersättning huvudsakligen beviljas på grunden att den sökande helt 
eller delvis vunnit bifall i målets huvudfråga. Kammarrätterna har använt en 
annan ersättningsgrund i ett fåtal fall, dock utan närmare motivering avseende 
skälen för beviljande i förhållande till gällande rätt. Rättvis skatteprocess har 
emellertid dragit slutsatsen att det får antas att kammarrätterna ansett att det i 
de fallen varit fråga om ersättningsgrunden ”synnerliga skäl”, bl.a. till följd 
av att det i målen förekommit rättegångsfel samt brister i handläggningen vid 
överklagande.223  
 
Av undersökningen följer vidare att sökanden i 141 fall helt vunnit bifall i 
skattefrågan, men att det endast i åtta av dessa fall beviljats full ersättning. I 
33 av målen erhöll sökanden delvis bifall i skattefrågan och beviljades i två 
av dessa fall full ersättning. I elva mål erhöll sökanden helt eller delvis bifall 
i skattefrågan samtidigt som ersättningsyrkandet avslogs i sin helhet.224 
Undersökningen av Rättvis skatteprocess angående domstolarnas praktiska 
tillämpning av kostnadsersättningsreglerna visar att även i de fall då den 
skattskyldige helt vunnit bifall i skattefrågan, har full ersättning för ombuds-
kostnader endast medgivits i 20 procent av fallen hos Skatteverket, i 19 pro-
cent i förvaltningsrätterna och 3 procent i kammarrätterna.225 Gällande för-
hållandet mellan yrkad och beviljad ersättning fastställer Rättvis skattepro-
cess att det yrkade beloppet i de beslut och domar där ersättning beviljats 
sammanlagt uppgår till 7 926 494 kronor i samtliga instanser. De beviljade 

                                                
222 Se avsnitt 1.1 ovan och fotnot 5.  
223 Rättvis skatteprocess (2018) s. 5.  
224 Rättvis skatteprocess (2018) s. 7.  
225 Rättvis skatteprocess (2018) s. 2.  



 59 

ersättningarna uppgår sammanlagt till 1 061 678 kronor, vilket innebär att sö-
kanden som beviljats ersättning i genomsnitt erhållit 13 procent i ersättning i 
förhållande till yrkat belopp.226  
 

5.2.3.2 Kritik mot bakgrund av resultatet 
Mot bakgrund av den gjorda undersökningen anför Företagarna och Rättvis 
skatteprocess att full ersättning för ombudskostnader vid vinst och högre er-
sättningsnivåer vid delvis vinst bör ges i större utsträckning för att stärka jäm-
ställdheten mellan parterna och rättssäkerheten i skatteprocessen. Företagarna 
och Rättvis skatteprocess hävdar att såsom reglerna ser ut idag är det skäliga 
kostnader för ombud som ska ersättas, men att det inte kan anses vara skäligt 
att det i snitt endast är 13 procent av det yrkade beloppet som ersätts vid vinst.  
 
För att på ett rättssäkert sätt kunna utreda komplicerade skatterättsliga frågor 
och omständigheter är en förutsättning att kraven på effektiva rättsmedel för 
den enskilde är uppfyllda. Företagarna och Rättvis skatteprocess menar att 
lagstiftningen i sig förefaller vara väl avvägd, men att den inte tillämpas kor-
rekt av de allmänna förvaltningsdomstolarna, eftersom ersättning ges i allde-
les för liten omfattning. Till följd av den bristfälliga tillämpningen behöver 
därför lagstiftningen ändras och förtydligas enligt Företagarna och Rättvis 
skatteprocess. Huvudregeln bör, enligt Företagarna och Rättvis skatteprocess, 
ändras till att ersättning för ombudskostnader ska ges fullt ut, förutsatt att 
kostnaderna inte framstår som uppenbart oskäliga. Endast vid fall där den 
skattskyldige yrkat på uppenbart oskäliga ersättningskostnader ska dessa sät-
tas ned. En sådan ordning kommer öka möjligheten för den skattskyldige att 
få ersättning för dennes samtliga ombudskostnader, men kommer samtidigt 
inte öppna upp för oseriösa yrkanden och därmed inte innebära orimliga kost-
nader för staten. En förändring i denna riktning skulle stärka rättssäkerheten 
och möjligheten för enskilda och företagare att tillvarata sin rätt i skattetvister 
menar Företagarna och Rättvis skatteprocess. Enligt dem är det tydligt att lag-
stiftaren haft som ambition att ombudskostnader ska ersättas i högre grad, 
men att ”det tyvärr är lika tydligt att domstolarna inte följt denna anmo-
dan”.227  
 
Personligen ställer jag mig tveksam till den sista meningen som citeras ovan, 
avseende ”lagstiftarens ambitioner” och att ”det är lika tydligt att domstolarna 
inte följt lagstiftarens anmodan”. Som vidare kommer framgå av analysen i 
avsnitt sex nedan, är lagstiftarens ”ambitioner” enligt min mening något tve-
tydiga. Till följd av avsaknaden av explicita domskäl från rättstillämparnas 

                                                
226 Rättvis skatteprocess (2018) s. 8.  
227 Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018) s. 32.  
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sida går det inte att riktigt ta ställning till huruvida rättstillämparna följer lag-
stiftningens syfte och motiv, vilket emellertid i sig utgör en allvarlig rättssä-
kerhetsbrist. Företagarnas och Rättvis Skatteprocess argumentation förefal-
ler, enligt min mening, vara något för värderingsladdad i detta avseende och 
bygger inte fullt ut på en nyanserad bedömning av gällande rätt och dess till-
lämpning.228  
 
Mot bakgrund av Wejedals avhandling framhåller Företagarna och Rättvis 
skatteprocess också att det faktum att full ersättning för biträdeskostnader inte 
utgår leder till att enskilda inte kan anlita biträde i processen, vilket i sin tur 
ökar sannolikheten för att den enskilde kommer förlora processen.229 Konse-
kvenserna av det rådande rättsläget är enligt Företagarna och Rättvis skatte-
process att det är väldigt dyrt att överklaga Skatteverkets beslut om slutlig 
skatt. Att den skattskyldige vid vinst i målet i snitt endast erhåller 13 procent 
av det yrkade beloppet för ersättningskostnader medför att kostnaden för för-
svaret i många fall kan överstiga skattebeloppet i fråga. Detta faktum riskerar 
att försämra rättssäkerheten, då kostnaden minskar sannolikheten för att den 
skattskyldige ska kunna överklaga potentiellt felaktiga beslut från Skattever-
ket.230  
 
Enligt Företagarna och Rättvis skatteprocess finns det ett flertal fall där Skat-
teverket felaktigt beskattat den skattskyldige, som överklagat till domstol i 
flera instanser med hjälp av ombud vari den skattskyldige vunnit gehör för 
sin överklagan och därefter endast blivit ersatt för en liten del av sina biträ-
deskostnader. Svårigheten att få sina ombudskostnader ersatta, fullt ut eller 
delvis, innebär att Skatteverket får en stor fördel mot den skattskyldige i pro-
cessen, som inte har råd att anlita den juridiska kompetens som krävs. Före-
tagarna och Rättvis skatteprocess konstaterar att Skatteverket har betydligt 
större resurser och lägger ner betydligt mer tid än vad skattskyldiga har möj-
lighet att göra. Genom denna ordning skapas en obalans i den kontradikto-
riska processen, vars syfte är att vara en process mellan två jämbördiga parter 
som argumenterar mot varandra för sin sak. Rättssäkerheten eftersätts därmed 
och risken för fel i beskattningen ökar när skattskyldiga inte på ett tillräckligt 
sätt kan använda sig av juridisk skatteexpertis för att tillvarata sin rätt i pro-
cessen.231 
 

                                                
228 Se avsnitt 6 (särskilt avsnitt 6.3.) för vidare analys av det rådande rättsläget.  
229 Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018) s. 24; Wejedal (2017) s. 881. 
230 Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018) s. 24 ff. 
231 Företagarna och Rättvis skatteprocess (2018) s. 25 f.  
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I en artikel i Dagens Juridik från den 28 februari 2019 argumenterar Sven-
Åke Bergkvist232 och Carl Göransson233 utifrån resultatet av en ny undersök-
ning gjord av Rättvis skatteprocess. I undersökningen granskades i vilken 
mån domstolarna motiverar de låga ersättningsnivåerna vid hel eller delvis 
vinst i skattetvister. Resultatet visar att i snitt tre av fem domar saknar moti-
vering gällande domstolens resonemang när full ersättning inte beviljas. Det 
innebär att merparten av de som vinner mot Skatteverket, och inte erhåller 
täckning för sina utgifter, sällan får reda på varför utgången blev som den 
blev i ersättningsfrågan. Enligt undersökningen framgår att det finns några 
återkommande teman i de mål där ersättningen motiveras; parten har inte i 
tillräcklig utsträckning redogjort för kostnadsunderlaget för att styrka kostna-
derna, bifall i domstol beror inte på partens insats utan på att Skatteverket 
själva ändrat uppfattning samt att rättsläget varit oklart och att endast en viss 
ersättning till följd av detta förhållande kan godkännas.234  
 
Bergkvist och Göransson håller för självklart att skattskyldiga måste lämna 
in tillräckligt underlag för att kunna erhålla ersättning och att domstolarna 
inte kan klandras i det avseendet. Att däremot ”beröva” skattskyldiga rätt till 
ersättning pga. att Skatteverket själva byter fot anser de inte vara rimligt och 
hänvisar till målet som nu är uppe till prövning i HFD.235 I målet har den 
skattskyldige vunnit efter att ett annat mål i en liknande skattefråga fått pre-
judicerande verkan. Bergkvist och Göransson anför att det må vara så att den 
enskilde inte själv haft avgörande inverkan på målets utgång, men att det ändå 
är ”horribelt” att nästan helt beröva den skattskyldige rätten till ersättning.236  
 
Författarna till artikeln framhåller mot bakgrund av den gjorda undersök-
ningen att domstolarna tydligare måste redogöra för sina domskäl i ersätt-
ningsfrågan. Vad skattskyldigas handlingar får för rättsverkningar måste i 
rimligaste mån kunna förutses för att ett system ska anses vara rättssäkert. 
När domstolarna inte motiverar hur de resonerat blir det följaktligen svårt att 
förutse hur man ska agera. Det är också viktigt för rättsväsendets förtroende 
att det tydligt redovisas för hur rättstillämparna har resonerat för att nå sin 
slutsats. Om en tappande part inte förstår varför den förlorat finns en över-
hängande risk att rättsväsendet tappar medborgarnas förtroende. Författarna 
hävdar att enligt det rådande rättsläget är spelplanen riggad till statens fördel, 
vad gäller möjligheten till ersättning för kostnader. Enligt Bergkvist och Gö-
ransson är det nu dags för domstolarna att ta ansvar för sin domskrivning, 

                                                
232 Ordförande för stiftelsen Rättvis skatteprocess och Senior Adviser på Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå.  
233 VD för stiftelsen Rättvis skatteprocess.  
234 Dagens Juridik 2019-02-28.  
235 HFD i mål nr 5868-17.  
236 Dagens Juridik 2019-02-28. 
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annars förblir rättstillämpningen oförutsägbar och rättssäkerheten äventy-
ras.237 
 

5.3 Övrig kritik och diskussion av 
gällande rätt 

5.3.1 Något ytterligare om den aktuella 
diskussionen i allmänhet 

Kritik och diskussion kring möjligheten till ersättning för kostnader i ärenden 
och mål om skatt har pågått sedan reglerna infördes. Kritiken har under 
mycket lång tid berört samma kärnfråga; att ersättningsreglerna tillämpas för 
restriktivt och att rättsläget är oklart gällande vad som är att betrakta som 
skälig ersättning för kostnader i skattetvister. I takt med att samhällets krav 
på rättssäkerhet i skattskyldigas förhållande till staten ökat, har diskussionen 
intensifierats ytterligare under det senaste decenniet. Uppfyllande av kravet 
på rättssäkerhet i skatteprocessen har kommit att anses utgöra ledstjärnan i 
den bedömning som ska göras enligt ersättningsinstitutet. Generellt anses att 
fokus bör ligga på den enskildes behov av biträde för att denne ska kunna 
tillvarata sin rätt i en skattetvist och inte på huruvida Skatteverket förfarit fel-
aktigt och därmed orsakat den skattskyldiges processkostnader.238 Mot rätts-
säkerhetsintresset står alltjämt uppfattningen att myndigheternas och domsto-
larnas utredningsansvar och den enskildes eget ansvar i skatteprocessen ska 
begränsa den sökandes rätt till ersättning enligt 43 kap. SFL. Detta är en 
grundtanke som allmänt ska anses ligga fast.239  
 
Thorslund och Tärnqvist har anfört att den medborgerliga skyldigheten, att 
medverka till beskattningen, torde motsvaras av rätten att inte bli beskattad 
enligt annat än vad som följer av lag.240 Ett sätt för den enskilde att ta tillvara 
den rätten är enligt Thorslund och Tärnqvist att få kostnader för ombud i skat-
tetvister ersatta genom ersättningsbestämmelserna. Thorslund och Tärnqvist 
menar att till följd av de principer om skattskyldigas medverkansskyldighet 
och myndigheternas utredningsansvar kan det inte bli tal om att införa några 
långtgående möjligheter för enskilda att få ersättning för sina kostnader vid 
beskattningsförfarandet och skatteprocessen.241  
 

                                                
237 Dagens Juridik 2019-02-28.  
238 Jfr. prop. 1993/94:151 s. 132 f. och SOU 2009:58 s. 476. 
239 SOU 2013:62 s. 325 f.  
240 Jfr. 8 kap. 3 § RF och principen om nullum tributum sine lege. 
241 Thorslund och Tärnqvist (2004) s. 550; Prop. 1988/89:126 s. 14.  
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Thorslund och Tärnqvist är av uppfattningen att Skatteverket utför ett flitigt 
arbete med att utreda olika skatteärenden. Trots detta är det enligt dem inte 
svårt att inse att de utredningar som görs av den myndighet som även fattar 
det grundläggande beslutet kan, särskilt med hänsyn till rättssäkerheten och 
den stora ekonomiska betydelse beskattningen har för den enskilde, behöva 
kompletterande infallsvinklar i enlighet med det kontradiktoriska processen i 
domstol. Detta gäller såväl vid stadiet för fattande av grundläggande beslut i 
skatteärenden som vid domstolens handläggning av skattemål. Förarbetena 
understryker den skattskyldiges medverkan i beskattningsförfarandet och vid 
sådan medverkan kan, enligt Thorslunds och Tärnqvists mening, i vissa fall 
behov av ombud vara oundvikligt.242 
 

5.3.2 Skälighetsbedömningen av ersättningens 
storlek i synnerhet 

Skattejuristen Mikael Ericson243 analyserar i en artikel i Skattenytt 2017 vad 
det är som styr skälighetsbedömningen vid prövningen av den enskildes rätt 
till ersättning för kostnader i skattetvister. Enligt Ericson är den intressanta 
och ur ett rättssäkerhetsperspektiv viktiga frågan hur ersättningsbestämmel-
sen i 43 kap. 1 § första stycket SFL bör tolkas, särskilt avseende fastställandet 
av ersättningens storlek.  Ericson menar att det under senare år, mot bakgrund 
av de två tillsatta utredningarna och vad regeringen har gett uttryck för, tycks 
finnas två konkurrerande uppfattningar avseende hur bestämmelserna om er-
sättning för kostnader i skattetvister ska tolkas och tillämpas. Mot bakgrund 
av att beslutsinstanserna i de fall ersättning beviljas ofta sätter ned yrkad er-
sättning till visst skäligt belopp utan att motivera skälen härför, hävdar Eric-
son att det idag framstår som oklart hur ersättningsbestämmelsen i 43 kap. 1 
§ första stycket SFL ska tolkas och därmed hur skälighetsprövningen ska gö-
ras.244 
 
Enligt den ena uppfattningen, som regeringen givit uttryck för, ska skälig-
hetsbedömningen vid tillämpningen av ersättningsreglerna ta sikte på hjälp-
behovet. Frågan om ersättningens storlek utgör en integrerad och underord-
nad del av denna prövning anför Ericson. Vid en sådan prövning torde den 
enskilde, när denne vunnit bifall till sin talan, i normalfallet bli berättigad full 
ersättning för de ombuds- eller biträdeskostnader denne ådragit sig under pro-
cessens gång. Då skälighetsprövningen tar sikte på hjälpbehovet kan ersätt-
ning därvid nekas endast för sådana kostnader som inte behövts för att vinna 
processen. Ericson anger, vid sidan om de exempel på sådana kostnader som 
                                                
242 Thorslund och Tärnqvist (2004) s. 550.  
243 Verksam skattejurist på KPMG.  
244 Ericson (2017) s. 810.  
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omnämns i förarbetena till ersättningslagen, att en sådan situation skulle 
kunna föreligga då en enskild låtit ett onödigt dyrt ombud föra dennes talan. 
Om processen hade kunnat vinnas med hjälp av ett ombud med visst debiterat 
pris framstår det således som mindre ändamålsenligt om det allmänna skulle 
behöva ersätta den enskildes kostnader för ett annat, dyrare, ombud.245  
 
Enligt den andra tolkningen, som de två utredningarna och Skatteverket för-
ordat, ska skäligheten i såväl hjälpbehovet som ersättningens storlek prövas i 
en typ av tvåstegsprövning. Vid den praktiska tillämpningen fastställs då an-
talet timmar ombudet eller biträdet i fråga skäligen anses ha behövt för att 
vinna processen, varefter vilken timtaxa som ska anses vara skälig bestäms. I 
brist på vägledning för hur denna senare skälighetsprövning ska göras får be-
slutsinstansen i normalfallet utgå ifrån rättshjälpstaxan, om inget särskilt 
framkommit som ger anledning att frångå denna i någon riktning.246  
 
Ericson hänvisar till Lagrådets remissbehandling vid SFL:s införande och an-
för att tonvikten hamnar olika beroende på utifrån vilken av de två uppfatt-
ningarna prövningen görs. Tillämpning enligt den första fokuserar mer på 
hjälpbehovet medan den andra snarare fokuserar på kostnadernas storlek. En-
ligt Ericsons mening är den senare uppfattningen svårförenlig med lagtextens 
ordalydelse i 43 kap. 1 § första stycket SFL. Mot bakgrund av hur bestäm-
melsen är utformad föreligger enligt Ericson rätt till ersättning om den en-
skilde haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som skäligen 
behövts för att ta tillvara den egna rätten, där ”skäligen” vid ett normalt språk-
bruk knappast kan avse annat än behovet av ”ombud, biträde, utredning eller 
annat”. Ericson anför vidare att hans uppfattning verkar vinna stöd av motiven 
till ersättningsbestämmelserna, där villkoret att ombudet eller biträdet skäli-
gen har behövts togs in för att ersättning inte skulle kunna utgå i de fall den 
enskilde av rena bekvämlighetsskäl låtit ett ombud föra dennes talan, dvs. i 
de fall det inte funnits något verkligt hjälpbehov. Vid en sådan tolkning faller 
frågan om ersättningens storlek utanför skälighetsbedömningen och följer 
istället av resultatet av prövningen avseende hjälpbehovet enligt Ericson. En 
rättstillämpning som utgår från hjälpbehovet stämmer väl överens med syf-
tena bakom ersättningssystemet i 43 kap. SFL anser Ericson.247  
 
Mot bakgrund av ersättningsreglernas motiv och HFD:s praxis anser Ericson 
att en sådan tillämpning av bestämmelserna och användandet av rättshjälps-
taxan som timkostnadsnorm inte har varit lagstiftarens intention. Även om en 
tvåstegsprövning av skälighetsbedömningen accepteras har det i reglernas 

                                                
245 Ericson (2017) s. 817 f. 
246 Ericson (2017) s. 818. Se också avsnitt 4.3.5 ovan.  
247 Ericson (2017) s. 818 f. 
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motiv och i praxis endast anförts att viss248 vägledning kan hämtas från rätts-
hjälpstaxan vid beslut om vad som utgör skälig ersättning. Taxan ska därmed 
inte uppställas som någon form av huvudregel. Ericson hävdar att i likhet med 
övriga förmåner på det förvaltningsrättsliga området torde beviljande av er-
sättning för kostnader fordra att den enskilde lyckas göra nödvändiga omstän-
digheter, i det här avseendet hjälpbehovet i form av nödvändigt antal nedlagda 
timmar av biträde eller ombud med viss kompetens, sannolika. Rättshjälps-
taxan ska enligt Ericsons uppfattning endast användas i fall då det är särskilt 
svårt att visa vilket hjälpbehov som förelegat, varvid rättshjälpstaxan som ut-
gångspunkt närmast skulle kunna tjäna som en bevislättnadsregel, till skydd 
för den enskilde. Rättshjälpstaxan skulle alltså kunna utgöra utgångspunkt i 
de fall hjälpbehovet varken bevisats eller motbevisats med tillräcklig styrka.  
För att rättshjälpstaxan ska få en sådan funktion, istället för att bli ett rättssä-
kerhetshinder när behovet av en högre timkostnad (t.ex. vid mer komplexa 
tvister som fordrar särskilt kvalificerade ombud eller biträden) faktiskt kan 
påvisas, får dock rättshjälpstaxan, i enlighet med vad som angetts i förarbe-
tena till ersättningsbestämmelserna, inte följas alltför kategoriskt enligt Eric-
son.249 
 
Ericsons slutsats är att det av gällande rätt framstår som klart att den prövning 
som ska företas enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL inte är ”dubbelbottnad” 
utan endast bör avse hjälpbehovet, inte minst mot bakgrund av den uppfatt-
ning regeringen givit uttryck för i prop. 2010/11:165. Prövning enligt annan 
grund, t.ex. huruvida kostnaderna är skäliga i sig, kan enligt Ericsons bedöm-
ning göras först efter lagändring. Ericson ställer sig kritisk till hur en sådan 
lagändring ska låta sig göras om det allmänna rättssäkerhets- och likabehand-
lingssyftet bakom ersättningsreglerna ska bevaras. Han är vidare frågande till 
hur det är möjligt att två oförenliga tolkningar av 43 kap. 1 § första stycket 
SFL lyckats fortleva parallellt under så lång tid.250  
 
Ericson anför som förklaring att förarbetena till 1989 års ersättningslag var 
något otydliga och avsåg en dubbelbottnad skälighetsprövning i vilken skä-
ligheten av kostnadernas storlek skulle prövas efter det att hjälpbehovet prö-
vats. Att detta förhållande inte var avsett menar Ericson framgår av förarbe-
tena till 1994 års ersättningslag. En annan förklaring torde kunna ligga i att 
domstolarna av en för Ericson okänd anledning i regel inte tycks anse sig 
skyldiga att närmare motivera sina beslut vad gäller frågan om ersättning för 
kostnader i skattemål, varför det inte går att dra några säkra slutsatser kring 

                                                
248 Min kursivering.  
249 Ericson (2017) s. 820. 
250 Ericson (2017) s. 820 f. 
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hur ersättningsbestämmelserna tillämpas i praktiken.251 I SOU 2013:62 an-
sågs detta förhållande som bekant vara otillfredsställande och det påmindes 
om beslutsmyndigheternas skyldighet att motivera sina beslut, men att det 
inte föreligger några skäl att ytterligare förtydliga denna skyldighet genom 
tillägg i SFL.252  
 
Klart står, enligt Ericson, att avsaknaden av motivering i beslutsskälen riske-
rar begränsa den enskildes möjligheter att angripa ersättningsbeslut i högre 
instans och i slutändan att tillvarata sin rätt i skattetvister. Härvid, och mot 
bakgrund av kravet på rättssäkerhet i skatteprocessen, menar Ericson att det 
trots allt finns skäl att överväga om inte ett ytterligare förtydligande avseende 
skyldigheten för domstolar att motivera beslut även gällande ersättning för 
kostnader borde införas i SFL.253 
 

                                                
251 Ericson (2017) s. 821 f. 
252 SOU 2013:62 s. 337. Se 32 § FL och 30 § FPL.  
253 Ericson (2017) s. 822.  
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6 Avslutande reflektioner  

6.1 Inledning 

I detta avsnitt görs en avslutande analys. Inledningsvis analyseras på ett sam-
manfattande vis de bakomliggande motiven till ersättningsbestämmelserna, 
varefter svaras på frågeställningarna tre och fyra. I avsnitt 6.3 besvaras upp-
satsens sista frågeställning och i avsnitt 6.4 görs några reflektioner av de lege 
ferenda- och de sententia ferenda-karaktär.  
 

6.2 Sammanfattande analys 

6.2.1 De bakomliggande motiven 

Syftet med förvaltningsprocessen har i förarbetena uttryckts vara att tillför-
säkra den enskildes rättssäkerhet och värna om dennes rättsskydd, samt att 
fatta materiellt riktiga beslut. Den svenska rättsordningen har alltjämt som 
allmän utgångspunkt att enskilda inte ska behöva anlita juridiskt biträde eller 
ombud för att föra sin talan vid myndighet eller domstol. Om den enskilde 
ändå anlitar ett biträde är det en grundläggande förvaltningsrättslig princip att 
den enskilde själv får bära dessa kostnader. Sådana kostnader ersätts därmed 
inte av staten som huvudregel. I äldre förarbeten har också uttryckts att det 
anses ligga i samhällets natur att enskilda på egen bekostnad ska medverka i 
förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen. 
 
Skatteförfarandet och skatteprocessen är, precis som det övriga förvaltnings-
förfarandet och förvaltningsprocessen, som huvudregel skriftlig. Grundtan-
ken är att beslutsmyndigheternas utredningsansvar tillsammans med den en-
skildes skyldighet att medverka till en korrekt beskattning räcker för att sä-
kerställa en rättssäker process. Det är domstolen som vid ett överklagande 
antas känna till vad relevant lagstiftning säger och enskilda behöver därmed 
inte presentera bevisning avseende innehållet i gällande rätt. Vid behov ska 
domstolen mot bakgrund av officialprincipens starka ställning på skatterät-
tens (och förvaltningsrättens) område anvisa parterna hur utredningen ska 
kompletteras. Enskilda parter ska således, till följd av officialprincipen, nor-
malt få den hjälp de behöver i processen utan att det uppstår några kostnader 
för dem. Betydelsefulla sakförhållanden för ärendets eller målets utgång ska 
vara klarlagda av beslutsinstansen innan slutligt beslut fattas. Härigenom an-
ses också enskilda vara tillförsäkrade ett tillräckligt rättssäkerhetsskydd. Det 



 68 

framstod mot denna bakgrund länge som helt främmande för svensk rättstrad-
ition att införa ersättningsbestämmelser för kostnader hos förvaltningsmyn-
dighet och domstol. När ersättningslagen infördes 1989 var det följaktligen 
något av en revolutionerande lagstiftning på förvaltningsrättens område. Er-
sättningsbestämmelserna i 43 kap. SFL utgör än idag något av ett unikt un-
dantag från den huvudregel som fortfarande allmänt gäller.  
 
Bakgrunden till detta ”unika” undantag för möjlighet till ersättning för kost-
nader motiveras av att skatterätten, i förhållande till andra förvaltningsrätts-
liga ärende- och måltyper, anses vara ett särskilt komplicerat rättsområde vars 
lagstiftning den skattskyldige sällan har ingående kunskaper om. Detta fak-
tum har enligt lagstiftaren ställt krav på en särbehandling av skatteprocessen 
och motiverat en ersättningsmöjlighet för kostnader för att skattskyldiga ska 
kunna tillvarata sin rätt i skattetvister på ett effektivt sätt.  
 
Det starka samhällsintresse en rättssäker och förutsebar beskattning ger vid 
handen har utgjort den tyngst vägande bevekelsegrunden till denna ordning. 
Uttagande av skatt utgör myndighetsutövning och tvångsingrepp i enskildas 
personliga och ekonomiska förhållanden. Ett beslut om slutlig skatt kan vara 
helt avgörande för en enskilds ekonomiska framtid. Att rättssäkerheten vid ett 
sådant ingrepp är av särskild vikt följer direkt av svensk grundlag. Att den 
enskilde själv ska stå för avsevärda kostnader för juridisk hjälp i en skatte-
fråga som är helt avgörande för dennes ekonomiska framtid och som den en-
skilde slutligen vunnit bifall i kan leda till ”stötande” resultat enligt lagstifta-
ren. Skatteverket har dessutom, i förhållande till den skattskyldige, i regel ett 
oerhört stor resurs- och kompetensövertag. Lagstiftaren har mot denna bak-
grund i viss utsträckning funnit för givet att balansera upp detta ojämlika 
partsförhållande genom att stärka skattskyldigas ställning i skatteförfarandet 
och skatteprocessen. Detta har bl.a. skett i form av ersättningsregler för kost-
nader den enskilde skäligen har behövt för att kunna ta tillvara sin rätt vid 
beskattningen.  
 
Ersättningsbestämmelserna kan följaktligen sägas utgöra en avvägning mel-
lan två sidor av argument som ska balanseras mot varandra, så att skattepro-
cessen på ett godtagbart vis uppfyller relevanta rättssäkerhetskrav samtidigt 
som indrivning av skatt kan ske på ett effektivt sätt. På den ena sidan finns 
krav på rättssäkerhet och på den andra officialprincipen och den medborger-
liga skyldigheten att medverka till beskattningen. Avvägningen mellan dessa 
aspekter används för att motivera i vilken utsträckning enskilda ska ha möj-
lighet att beviljas ersättning för kostnader i skattetvister enligt 43 kap. 1 § 
första stycket SFL.  
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Vid en närmare betraktelse av ersättningsreglernas bakomliggande motiv blir 
det tydligt hur bestämmelserna utvecklats från en restriktiv och rent skade-
ståndsliknande reparationstanke, att likt rättshjälpslagstiftningen ge ekono-
miskt svaga parter ett yttersta skyddsnät vid felaktig eller komplicerad myn-
dighetsutövning, till att rättvise- och likabehandlingsskäl står i förgrunden för 
att kunna tillgodose kravet på rättssäkerhet vid beskattningen. Det kan dock 
sammantaget konstateras att skillnaderna mellan rättshjälpslagstiftningen och 
43 kap. SFL är betydande och grundläggande; skillnader som har sin grund i 
att rättshjälpen är en behovsprövad social förmån. Rättssäkerhet har genom 
ersättningsinstitutets historiska utveckling, i större eller mindre utsträckning, 
varit något av en konstant ledstjärna. Det framstår dock, enligt min mening, 
som klart att synen på och betydelsen av tillräckliga rättssäkerhetskrav i skat-
teprocessen har kommit att skifta från tidpunkten vid ersättningslagens infö-
rande till introduktionen av gällande ersättningsbestämmelser.  
 
Vid ersättningslagens införande 1989 uttalades i motiven att vid bedöm-
ningen av ersättningsrätten skulle stor vikt läggas vid enskildas personliga 
och ekonomiska förutsättningar. När bestämmelserna infördes var den själv-
klara huvudregeln fortfarande att den skattskyldige själv skulle stå för sina 
kostnader i ärenden och mål om skatt. Reglerna om ersättning utformades 
därmed som restriktiva undantagsbestämmelser. Ersättning kunde beviljas 
endast om det med hänsyn till vissa angivna förutsättningar var oskäligt att 
kostnaderna bars av den enskilde.  
 
I reformarbetet till 1994 års ersättningslag stod rättssäkerheten tydligare i fo-
kus och det uttalades att ett mer generöst ersättningsinstitut skulle införas för 
att öka rättssäkerheten i skatteprocessen. Fokus låg på rättvise- och likabe-
handlingsargument och den enskildes faktiska behov av biträde för att kunna 
tillvarata sin rätt i skattetvister, oberoende av dennes ekonomiska förhållan-
den. Det ansågs från rättssäkerhetssynpunkt inte vara acceptabelt att den 
skattskyldige inte hade tillgång till juridisk sakkunskap om sådan var nödvän-
dig för att tillvarata dennes rätt vid beskattningen. Rättssäkerheten ansågs bli 
lidande om den enskilde av ekonomiska skäl väljer att avstå från att anlita 
juridisk skatteexpertis och därigenom inte kunna tillvarata sin rätt.  
 
Av principiella rättviseargument anfördes i förarbetena till reformen att de 
allra flesta som deklarerar på ett korrekt sätt inte drabbas av kostnader för en 
process. Det är endast vissa skattskyldiga som behöver föra en process för att 
slutligen bli beskattade i enlighet med sin deklaration. Av likabehandlingsskäl 
borde detta naturligtvis inte inträffa, men en sådan millimeterprecision före-
faller vara omöjlig att uppnå i ett massförfarande likt den årliga inkomstbe-
skattningen. Av denna anledning är det ur likabehandlingssynpunkt av yt-
tersta vikt att de som drabbas åtminstone kompenseras för det extra besväret 
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det innebär att föra en process för att uppnå en korrekt beskattning. Det ansågs 
därför inte finnas någon rimlig anledning till att skattskyldiga alltid254 ska 
behöva bekosta en skattetvist själva.  
 
Det har följaktligen av rättviseskäl anförts att det är av yttersta vikt att skatt-
skyldiga så långt det är möjligt bereds samma möjligheter att oberoende av 
olika förutsättningar kunna föra en framgångsrik process. Däremot har det 
inte från rättssäkerhetssynpunkt ansetts meningsfullt att ge ersättning till en-
skilda som av bekvämlighetsskäl låter ett juridiskt ombud föra sin talan. Om 
emellertid villkoret att kostnaderna för ombud, biträde, utredning eller annat 
skäligen255 har behövts för att ta tillvara den skattskyldiges rätt uppställs, kan 
skattemyndigheten respektive domstolen pröva om sådant behov förelegat el-
ler ej. Skälighetsbedömningen har således blivit en grundläggande förutsätt-
ning för att ersättningssystemet ska vara rättssäkert och effektivt och torde 
alltså vid rättstillämpningen ses i ljuset av de likabehandlingsargument som 
framförts i förarbetena.  
 
Förvaltningsprocessen har dessutom kommit att utvecklas från ett synsätt där 
den enskilde och det allmänna inte varit att helt betrakta som två motstående 
parter, bl.a. mot bakgrund av officialprincipen och att förvaltningsmyndig-
heten har att agera objektivt, till ett tvåpartsförfarande i vilket kontradiktion 
mellan Skatteverket och den enskilde gör sig starkt gällande. Vid reformar-
betet uttalades att en kontradiktorisk process med två jämbördiga parter, i vil-
ken båda parterna argumenterar för sin mening, utgör den mest överlägsna 
processformen för att nå korrekta avgöranden. Det skulle därför vara till för-
del för rättssäkerheten att den skattskyldige under dessa förutsättningar gavs 
större möjligheter att företrädas av juridiskt biträde eller ombud, på samma 
vis som skattemyndigheten företräds av sakkunniga tjänstemän.  
 
Utvecklingen av skatteprocessen har således gått från en process där huvud-
ansvaret för ett måls utredning och avgörande legat på domstolen, till att bli 
en process där snarare parterna har huvudansvaret. Utvecklingen har därmed 
gått mot att domstolen i praktiken infört en åberopsbörda i skattemål och där 
domstolens aktiva formella och materiella processledning blivit mindre fram-
trädande. Samtidigt förefaller lagstiftarens uppfattning om officialprincipen 
och domstolens aktiva processledning vara oförändrad, och verkar ligga till 
grund för lagstiftarens bedömning av hur ersättningsbestämmelserna har ut-
formats och sedan kommit att tillämpas.  
 

                                                
254 Min kursivering.  
255 Min kursivering.  
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6.2.2 Vad styr skälighetsprövningen?  

Det är grundförutsättningen i 43 kap. 1 § första stycket SFL ”skäligen har 
behövt” som har kommit att utgöra brännpunkten för den problematik och det 
rådande (oklara) rättsläge bestämmelserna givit upphov till. På ett allmänt 
plan står det klart att skälighetsprövningen är beroende av omständigheterna 
i varje enskilt fall. Klart står också att bedömningen avseende vad den en-
skilde ”skäligen har behövt” för att kunna ta tillvara sin rätt i en skattetvist är 
att det ska vara fråga om ett verkligt behov av sakkunnig hjälp256 för att er-
sättning ska beviljas.  
 
I första hand avses objektiva omständigheter, men i vissa fall kan också sub-
jektiva omständigheter vägas in. Till de objektiva förutsättningarna hör främst 
sakens beskaffenhet, dvs. hur komplicerad eller svår den skatterättsliga frågan 
är. Ärenden och mål av enklare beskaffenhet eller där skattemyndigheten i 
tillräcklig utsträckning redogjort för gällande rätt och relevanta sakomstän-
digheter faller därmed utanför rätten till ersättning. Subjektiva omständig-
heter som kan vägas mot skattefrågans beskaffenhet är den skattskyldiges ål-
der, sjukdom, bristande erfarenhet och liknande förutsättningar. Högre krav 
anses kunna ställas på de som driver någon form av näringsverksamhet be-
träffande uppgifter som de kan antas ha större kunskap om än Skatteverket.  
 
Så långt förefaller lagstiftningen formellt sett ge goda och tillräckligt förutse-
bara möjligheter att beviljas ersättning för kostnader i ärenden och mål om 
skatt. Det framstår emellertid alltjämt som oklart vilka faktorer som vid rätts-
tillämpningen tillmäts avgörande betydelse, på vilka bedömningsgrunder er-
sättning utgår och med vilket belopp i varje enskilt fall. Problemet ligger där-
med, enligt min mening, inte i lagtextens ordalydelse utan i det innehåll den 
anses vara fylld med; alltså vad de olika rekvisiten faktiskt innebär och hur 
de tolkas av rättstillämparna. Några frågor jag ställt mig, men som jag inte 
lyckats finna svar på vid systematiseringen av gällande rätt, kan framställas 
enligt följande: Vad är egentligen en komplicerad skattefråga? Mål kan ju 
vara mycket omfattande och komplicerade även om rättsreglerna i sig är tyd-
liga och klara? För vem ska frågan anses vara komplicerad? Hur kan en skat-
tefråga av Skatteverket och domstolarna helt sonika avvisas som enkel eller 
resultera i en omfattande jämkning av beviljad ersättning med den korta mo-
tiveringen att ”ersättning beviljas med skäliga X kronor” utan att skälen re-
dovisas för denna bedömning?   
 

                                                
256 Min kursivering.  
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Uppkomsten av och de uteblivna svaren på dessa frågor kan enligt min me-
ning enklast förklaras som en naturlig konsekvens av att det av beslutsinstan-
sernas skäl inte går att utläsa på vilka bedömningsgrunder ersättning utgår 
och med vilka belopp. Förarbetsuttalandena kan tolkas som något tvetydiga 
och vägledande praxis från HFD på området är knapphändig. På detta vis har 
en graverande förutsebarhetsbrist uppstått i gällande rätt enligt min uppfatt-
ning.  
 
I slutändan är det upp till rättstillämparna att tolka och fylla lagtexten med 
dess avsedda innehåll. Så har uppenbarligen inte skett, sett till de bristande 
redogörelserna av skälen till ersättningsbesluten. Det går därmed inte, enligt 
min mening, att på helt objektiva grunder avgöra när ersättning för kostnader 
i skattetvister kan beviljas och med vilket belopp. En rad undersökningar har 
gjorts av bestämmelsernas praktiska tillämpning och ett konsekvent mönster 
består; skälen till ersättningarna motiveras inte i tillräcklig utsträckning. Av 
de gjorda undersökningarna framgår att ersättning till övervägande del bevil-
jas på ersättningsgrunden ”bifall helt eller delvis”, men eftersom det i skälen 
inte redovisas för hur skälighetsprövningen görs, framstår det som omöjligt 
att förstå vilken bedömning som faktiskt ligger till grund för ett beslut och 
varför ett beviljat belopp ska betraktas som skäligt i det enskilda fallet.  
 
Det kan mycket väl vara så att Skatteverket och de allmänna förvaltnings-
domstolarna gör en grundlig skälighetsprövning utifrån de objektiva och sub-
jektiva kriterier lagstiftningen avser. Till följd av att rättstillämparna inte mo-
tiverar grunderna för den ersättning som medges, går det dock enligt min me-
ning inte att fastställa att så verkligen är fallet. Min slutsats vid en kritisk 
granskning av gällande rätt blir, återigen, därmed att det på objektiva grunder 
sammantaget inte går att avgöra vad som är att betrakta som skälig ersättning 
för kostnader i ärenden och mål om skatt. Det kan således konstateras att det 
rådande rättsläget är oklart och att antingen lagstiftaren eller rättstillämparna 
behöver bringa klarhet i vad som är att betrakta som skälig ersättning för kost-
nader i skattetvister. Detta konstaterande är naturligtvis att sparka in en öppen 
dörr, mot bakgrund av HFD:s beviljade prövningstillstånd och att HFD under 
våren 2019 har att avgöra frågan. Slutsatsen och systematiseringen av gäl-
lande rätt belyser likväl vikten av varför ett klargörande av grundförutsätt-
ningen ”skäligen har behövt” är nödvändigt för att uppnå ett rättssäkert och 
förutsebart ersättningsinstitut i skatteprocessen.  
 
Även om det av rättstillämpningen inte går att utläsa vad som är att betrakta 
som skälig ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, går det att 
försöka förklara hur och varför det rådande rättsläget har uppkommit. Det 
framgår tydligt av såväl 32 § FL som 30 § FPL samt av grundläggande prin-
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ciper att välmotiverade skäl som ligger till grund för beslut utgör en grund-
läggande förutsättning för en rättssäker och förutsebar skatteprocess. Det är 
naturligtvis, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, inte tillfredsställande att kraven 
på motiverade skäl inte uppfylls. Min uppfattning är att den rådande (bristfäl-
liga) ordningen kan förklaras mot bakgrund av de bakomliggande motiv till 
ersättningsreglerna som framstår som tvetydiga och som därmed skapat viss 
osäkerhet hos rättstillämparna.  
 
Då ersättningsreglerna infördes 1989 motiverades bestämmelserna mot bak-
grund av grundläggande rättssäkerhetsaspekter. 1989 års ersättningslag 
skulle, i likhet med rättshjälpslagstiftningen, tillämpas som mycket restriktiva 
undantagsregler och tillförsäkra enskilda ett yttersta skyddsnät vid beskatt-
ningen. Ersättningsbestämmelserna har dock kommit att utvidgas och istället 
motiveras utifrån allmänna rättvise- och likabehandlingsskäl, för att medge 
enskilda ett mer generöst rättighetsskydd vid det omfattande tvångsingrepp 
som beskattningen innebär för enskilda.  
 
Beskattningen utgör tvingande maktutövning och samtliga samhällsmedbor-
gare är skyldiga att bidra till att skatt på ett effektivt sätt kan drivas in. Sam-
tidigt ställs också höga krav på att beslutsmyndigheterna ser till att ett ärende 
eller mål blir tillräckligt utrett i enlighet med officialprincipen. Den restriktiva 
bedömningen som följer av motiven till 1989 års ersättningslag förefaller 
dock, vid en granskning av de undersökningar som gjorts av den praktiska 
tillämpningen, ligga kvar vid rättstillämpningen. En mer generös tillämpning 
av ersättningsbestämmelserna går inte heller att skönja genom ersättningsin-
stitutets historiska utveckling. Grundtanken, dvs. att beslutsmyndigheternas 
utredningsansvar tillsammans med den enskildes skyldighet att medverka till 
en korrekt beskattning som utgångspunkt räcker för att säkerställa en rättssä-
ker skatteprocess, förefaller därmed ligga fast. Enskilda parter ska normalt 
anses få den hjälp de behöver i processen utan att det uppstår några kostnader 
för dem. Om kostnader ändå uppstår förefaller huvudregeln, att den skattskyl-
dige själv ska stå för sina kostnader i ärenden och mål om skatt, alltjämt göra 
sig starkt gällande hos rättstillämparna. 
 
Analysdelen i avsnitt 6.1.3 avseende ersättningsnivåerna utgör delvis en fort-
sättning på diskussionen om vad som verkar styra skälighetsbedömningen.  
 

6.2.3 Varför är ersättningsnivåerna så låga?  

Skälighetsbedömningen omfattar som bekant också kostnadernas storlek. 
Som tidigare nämnts råder det dock olika uppfattningar om i vilken utsträck-
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ning257 skälighetsprövningen även innefattar själva ersättningen. Det omtvis-
tade rättsläget är i detta avseende, enligt min mening, en starkt bidragande 
orsak till den rådande restriktiva tillämpningen av ersättningsbestämmelserna 
och det oklara rättsläget.  
 
Det som förefaller oklart är huruvida skälighetsprövningen utgör en enkel-
bottnad, dubbelbottnad eller en ren skönsmässig bedömning som ska företas 
i varje enskilt fall. Jag gör i det här avseendet samma iakttagelse och bedöm-
ning som skattejuristen Ericson. Mot bakgrund av de två tillsatta utredning-
arna och vad regeringen har givit uttryck för, tycks det råda två olika uppfatt-
ningar avseende hur bestämmelserna om ersättning för kostnader i skattetvis-
ter ska tolkas och tillämpas. Till följd av att beslutsinstanserna i de fall ersätt-
ning beviljas ofta sätter ned yrkad ersättning till visst ”skäligt belopp” utan 
att motivera skälen härför, hävdar jag i likhet med Ericson att det idag fram-
står som oklart hur ersättningsbestämmelsen i 43 kap. 1 § första stycket SFL 
ska tolkas och därmed hur skälighetsprövningen ska göras.258  
 
Enligt den ena uppfattningen, som regeringen givit uttryck för i prop. 
2010/11:165, ska skälighetsprövningen endast ta sikte på själva hjälpbeho-
vet.259 Frågan om ersättningens storlek utgör därmed en integrerad och un-
derordnad del av skälighetsprövningen. Vid en sådan prövning verkar den 
enskilde därmed, när denne vunnit bifall till sin talan, i normalfallet bli berät-
tigad full ersättning för de ombuds- eller biträdeskostnader denne ådragit sig 
under processens gång. Om prövningen tar sikte på hjälpbehovet kan ersätt-
ning nekas endast för sådana kostnader som inte faktiskt har behövts för att 
tillvarata den enskildes rätt i processen. En sådan situation skulle exempelvis 
kunna föreligga då den enskilde låtit ett onödigt dyrt ombud föra dennes talan. 
Det framstår inte som ändamålsenligt att staten skulle behöva ersätta den en-
skildes kostnader för ett dyrare ombud. 
 
Enligt den andra tolkningen, som de två utredningarna, Skatteverket och 
lagrådet förordat, ska skäligheten i såväl hjälpbehovet som ersättningens stor-
lek prövas i en slags tvåstegsraket. Vid den praktiska tillämpningen fastställs 
vid en sådan prövning antalet timmar biträdet i fråga skäligen anses ha behövt 
för att ta tillvara en enskilds rätt, varefter vilken timtaxa som ska anses vara 
skälig bestäms.  
 
Skatteverket har genom åren i sin rättsliga vägledning uttryckt att skälighets-
bedömningen därmed är ”dubbelbottnad” och att det ska ske en restriktiv 

                                                
257 Min kursivering.  
258 Se avsnitt 5.3.2. 
259 Se prop. 2010/11:165 s. 880 och avsnitt 4.3.5 ovan.  
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prövning av såväl hjälpbehovet som av kostnadernas storlek. Vid denna be-
dömning av ersättningens storlek har Skatteverket, i brist på annan vägled-
ning, framfört att rättshjälpstaxan i normalfallet ska utgöra timkostnadsnorm 
vid beviljande av ersättning, om inga särskilda omständigheter framkommit 
som ger anledning att frångå denna utgångspunkt i någon riktning. Även 
lagrådet har i sin remissbehandling vid SFL:s införande uttryckt att ordet 
”skäligen” bör knytas till ersättningen och inte till hjälpbehovet. Regeringen 
noterade denna uppfattning, men var av en motsatt mening; att skälighets-
prövningen endast avser den enskildes behov av hjälp.260  
 
En strikt tolkning av rättshjälpstaxan har dock inte varit avsedd från lagstif-
tarens sida, utan rättshjälpstaxan avses snarare fungera som en form av rikt-
linje vid svårbedömda fall och bristande kostnadsredogörelser. Detta begrän-
sade förhållande mellan ersättningsbestämmelserna och rättshjälpslagstift-
ningen har också bekräftats i HFD:s praxis.261  
 
Tonvikten hamnar följaktligen olika beroende på enligt vilken av de två upp-
fattningarna skälighetsprövningen görs. Tillämpning enligt den första foku-
serar mer på hjälpbehovet medan den andra tar sikte på kostnadernas storlek. 
Enligt min mening framstår den senare uppfattningen som något svårförenlig 
med lagtextens ordalydelse i 43 kap. 1 § första stycket SFL. Även Ericson är 
av denna uppfattning. Enligt bestämmelsens utformning föreligger rätt till er-
sättning om den skattskyldige haft kostnader för ombud, biträde, utredning 
eller annat som skäligen behövts för att ta tillvara den egna rätten, där ”skäli-
gen” torde avse behovet av ”ombud, biträde, utredning eller annat”. Denna 
uppfattning förefaller också vinna stöd av de senare motiven till ersättnings-
bestämmelserna, där villkoret att biträdet skäligen har behövts togs in för att 
ersättning inte skulle kunna utgå i de fall den enskilde av rena bekvämlighets-
skäl låtit ett ombud föra dennes talan, dvs. i de fall det inte funnits något reellt 
hjälpbehov. Vid en sådan tolkning faller frågan om ersättningens storlek ut-
anför skälighetsbedömningen och följer istället av resultatet av bedömningen 
avseende hjälpbehovet. En rättstillämpning som utgår från hjälpbehovet 
stämmer väl överens med syftena bakom ersättningssystemet i 43 kap. SFL 
och regeringens senare uppfattning.  
 
Återigen kan konstateras att ersättningsreglerna sedan införandet 1989 har ut-
vecklats från att utgöra en yttersta skyddslagstiftning till skydd för den som 
inte har möjlighet att bekosta en process mot det allmänna på egen hand. End-
ast i fall då det föreligger starka skäl för den enskilde att dra på sig kostnader 

                                                
260 Se prop. 2010/11:165 s. 880 och 1806.  
261 Se t.ex. RÅ 2001 ref. 10 och avsnitt 4.3.5 ovan. 
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skulle ersättning utgå. Idag verkar dock en mer allmän rättvise- och likabe-
handlingslagstiftning avses. Vid en tvåstegsprövning av ersättningsyrkandena 
uppstår risken att domstolen visserligen delar den enskildes bedömning avse-
ende hjälpbehovet, men därefter finner att kostnaderna blivit oskäligt höga. 
Enligt en sådan skälighetsbedömning, som dessutom utgår från rättshjälps-
taxan vid beviljande av ersättning, kan en enskild tvingas att själv bekosta 
skillnaden mellan de ersatta kostnaderna och de kostnader denne faktiskt haft. 
I ett sådant fall hamnar en enskild i slutändan i en sämre situation än en person 
som inte blivit indragen i en onödig process mot det allmänna, varvid rättvise- 
och likabehandlingssyftet bakom ersättningsbestämmelserna inte får genom-
slag i praktiken. Även om en tvåstegsprövning av skälighetsbedömningen ac-
cepteras har det i reglernas motiv och i praxis endast anförts att viss vägled-
ning kan hämtas från rättshjälpstaxan vid beslut om vad som utgör skälig er-
sättning. Taxan kan därmed inte uppställas som någon form av allmängiltig 
huvudregel.  
 
Beviljande av ersättning för kostnader torde kräva att den enskilde lyckas 
göra nödvändiga omständigheter, dvs. hjälpbehovet i form av nödvändigt an-
tal nedlagda timmar av biträde eller ombud med viss kompetens, sannolika. 
Rättshjälpstaxan ska då enligt min uppfattning användas i fall då det är sär-
skilt svårt att visa vilket hjälpbehov som förelegat, varvid rättshjälpstaxan 
som utgångspunkt närmast skulle kunna tjäna som en bevislättnadsregel, till 
skydd för den enskilde. Detta i likhet med den argumentation Ericson fram-
fört. Rättshjälpstaxan skulle alltså kunna fungera som utgångspunkt i de fall 
hjälpbehovet varken bevisats eller motbevisats.  
 
För att rättshjälpstaxan ska få en sådan funktion, istället för att bli ett rättssä-
kerhetshinder när behovet av en högre timkostnad (t.ex. vid mer komplexa 
tvister som fordrar särskilt kvalificerade ombud eller biträden) faktiskt kan 
påvisas, får dock taxan i enlighet med vad som angetts i förarbetena till er-
sättningsbestämmelserna och i praxis, inte följas för kategoriskt.  
 
På samma vis som det är av yttersta vikt att rättstillämparna motiverar skälen 
till ersättningsbesluten, är det för en korrekt bedömning av ersättningsyrkan-
dena också essentiellt att enskilda i sina ersättningsanspråk motiverar syftet 
med det biträdesbehov kostnaderna hänför sig till, samt att de presenterar en 
i övrigt utförlig kostnadsredogörelse. Utan en närmare redogörelse för de 
kostnader biträdesåtgärderna medfört, blir det naturligtvis svårt för rättstill-
lämparna att motivera varför de avviker från den redovisade kostnadsredogö-
relsen. 
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Jag ställer mig därmed, i likhet med Ericson, tveksam till om skälighetspröv-
ningen är dubbelbottnad. Jag menar att det inte alls går att avgöra hur skälig-
hetsbedömningen faktiskt ska göras. Denna fråga måste HFD svara på alter-
nativt lagstiftaren ta ställning till för att skapa ett förutsebart ersättningsinsti-
tut. 
 

6.3 Avslutande synpunkter 

Det verkar alltjämt anses ligga i det allmänna rättsmedvetandet, till följd av 
officialprincipen, att den enskilde på egen bekostnad ska medverka i förvalt-
ningsförfarandet och förvaltningsprocessen samt att detta är att se som en 
medborgerlig skyldighet för den enskilde. Utgångspunkten är därmed att en-
skilda inte ska behöva anlita juridiskt biträde eller ombud i förvaltningspro-
cessen. Ersättningsreglerna i skatteprocessen framstår således som främ-
mande för svensk rättstradition. Det är dock ur rättssäkerhetssynpunkt av fun-
damental betydelse att den enskilde kan få sin beskattning prövad av domstol 
och att det därmed likväl finns fall där sådan hjälp behövs.  
 
Ersättningsbestämmelsernas införande och möjligheten att anlita ett biträde 
eller ombud i skattetvister har haft stor betydelse för enskilda ur rättssäker-
hetssynpunkt på skatterättens område. Skatterätten utgör, till skillnad från 
många andra förvaltningsrättsliga områden och beviljande av förmåner, ett 
tvångsingrepp i enskildas personliga och ekonomiska sfär. Ersättningsbe-
stämmelserna utgör i det här avseendet en nödvändig säkerhetsventil och 
skyddslagstiftning. Mot denna bakgrund är det oerhört problematiskt att be-
stämmelserna brister i förutsebarhet, då det av beslutsskälen inte går att utläsa 
på vilken eller vilka bedömningsgrunder ersättning utgår och med vilket be-
lopp. Avsaknaden av motivering gör det omöjligt att förstå varför utgången 
blev som den blev och det blir också svårt för den enskilde att formulera ett 
välgrundat överklagande. Det har av såväl lagstiftaren som i doktrin sedan 
länge konstaterats att det ur rättssäkerhetssynpunkt inte är godtagbart att den 
skattskyldige inte har tillräcklig tillgång till juridisk sakkunskap om sådan är 
nödvändig för att tillvarata dennes rätt i en skattetvist.  
 
Enligt min mening kan det därför konstateras att ersättningsbestämmelserna, 
så som de är utformade och tillämpas idag, inte uppfyller sitt syfte. Vid fast-
ställande och undersökande av problem med gällande rätt kan slutsatsen dras 
att det inte på objektiva grunder går att avgöra hur skälighetsbedömningen 
görs eller ska göras, vilka ersättningarna faktiskt är samt hur de räknas ut vid 
tillämpningen av 43 kap. SFL. Det kan därmed konstateras att rättsläget är att 
betrakta som oklart och att grundläggande krav på rättssäkerhet i skattepro-
cessen eftersätts.  
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Det allmänna har en mycket stark ställning i förhållande till den enskilde och 
krav på rättssäkerhet gör sig följaktligen särskilt starkt gällande på skatterät-
tens område. Skattelagstiftningen karaktäriseras av snabba förändringar pga. 
att rättsområdet ofta är föremål för politiska reformer. Beskattningen är dess-
utom av avgörande betydelse för enskildas ekonomi. Om rättstillämparna ges 
för fria tyglar kan således syftet med att värna om enskildas rättssäkerhet 
äventyras.  
 
Klart står att 43 kap. 1 § första stycket SFL ger ett stort tolkningsutrymme för 
skönsmässiga och potentiellt godtyckliga bedömningar avseende vad som är 
att betrakta som skälig ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt. 
Om rättstillämpningen sker på skönsmässig grund medför detta ur ett rättssä-
kerhetsperspektiv att rättstillämpningen inte blir enhetlig och likformig, och 
medför en graverande oförutsebarhet för enskilda. Gällande rätt uppfyller där-
med inte i tillräcklig utsträckning sitt syfte som skydd för enskildas rättssä-
kerhet enligt min mening. Ersättningsbestämmelserna har med andra ord inte 
fått den balanserande effekt på den generellt sett ojämlika partsställningen i 
skatteprocessen mellan Skatteverket och den skattskyldige så som ursprung-
ligen avsetts.  
 
Det finns väldigt lite vägledning i praxis för hur skälighetsbedömningen fak-
tiskt görs och hur den ska göras. Domstolarnas slutsatser står alltid klara men 
i en övervägande majoritet av fallen saknas skälen bakom besluten. Många 
gånger uttalar endast Skatteverket eller domstolarna att ärendets eller målets 
beskaffenhet inte kan anses vara komplicerad och att någon ersättning därför 
inte bör utgå, vilket inte motiveras. Frågan jag ställer mig är om det görs en 
helt subjektiv bedömning även fast ersättningsfrågan främst ska avgöras på 
objektiva grunder? Säg t.ex. att domaren i ett visst mål har ingående kun-
skaper i skatterätt och tycker att alla mål är enkla.  
 
Motiven har genom ersättningsbestämmelsernas utveckling blivit något tve-
tydiga och det går inte att helt säkert uttala sig om hur reglerna är avsedda att 
tillämpas. Min uppfattning är att tvetydiga motiv har lett till en oenhetlig rätts-
tillämpning. Den rådande oförutsebara ersättningsmöjligheten i skattetvister 
avhåller därför som utgångspunkt enskilda från att processa i över huvud taget 
och förefaller alltså ha medfört en handlingsdirigerande effekt. Det är endast 
enskilda som har goda ekonomiska förutsättningar som kan tvista med Skat-
teverket och som faktiskt gör det. Ersättningsinstitutets uppfyllande av RF:s 
stadgande om allas likhet inför lagen kan därmed ifrågasättas.  
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Ersättningsbestämmelserna är emellertid inte avsedda att utgöra någon form 
av huvudregel i skatteprocessen. Om kostnadsansvaret för det allmänna emel-
lertid grundar sig på likabehandlingsmotiv, dvs. en skyldighet för det all-
männa att behandla alla skattskyldiga lika och därmed ersätta enskilda för de 
kostnader som uppstått framför allt i situationer då skattskyldiga slutligen blir 
beskattade i enlighet med sin deklaration, kan det starkt ifrågasättas om detta 
syfte verkligen uppfylls.  
 
I en rättsstat måste medborgarna ha möjlighet att ställa krav på myndighets-
utövningen, inte minst på beskattningsområdet, då ett felaktigt beslut kan in-
nebära förödande ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Om rättstill-
lämpningen är godtycklig riskerar den att förlora legitimitet. Legitimitet 
fordras för att medborgarna ska känna förtroende för den dömande verksam-
heten och uppleva beskattningen som rättvis. Kostnadsersättningsrätten kan 
naturligtvis inte vara ovillkorlig, då den utgör en undantagsregel. Ersättnings-
institutet bör rimligtvis vara beroende av omständigheterna i det konkreta fal-
let så som den gällande ordningen ger vid handen. En avvägning mellan 
grundläggande rättssäkerhetsaspekter och statens fiskala intresse måste göras, 
vid bedömningen av hur högt denna tröskel lämpligen bör sättas. Den begrän-
sade möjligheten till kostnadsersättning i skattetvister som även gäller vid bi-
fall följer troligtvis av utgångspunkten att den skattskyldige, med domstolens 
hjälp, ska kunna föra sin talan utan biträde.  
 
Det kan slutligen konstateras att det nuvarande ersättningsinstitutet alltjämt 
verkar grunda sig på förarbetsuttalanden från 1980-talet och det kan enligt 
min mening ifrågasättas huruvida gällande rätt kan anses garantera de krav på 
rättssäkerhet som ställs på den svenska skatteprocessen. Förarbetena och lag-
texten är allmänt hållna och skulle formellt sett kunna ge utrymme för en mer 
generös tillämpning. Ersättningsbestämmelsernas tillämpning verkar dock 
från lagstiftarens sida helt ha överlåtits till Skatteverket och domstolarna. Till 
följd av brist på rättslig vägledning har rättstillämpningen blivit restriktiv och 
oklar. Jag anser det emellertid vara svårt att uttala mig om hur rättsläget av-
seende 43 kap. SFL borde vara och vilket huvudsakliga syfte som är viktigast 
att uppfylla vid avvägningen mellan krav på rättssäkerhet och förvaltningsef-
fektivitet vid inkomstbeskattningen.  
 

6.4 Vägen framåt  

Det behövs enligt min mening inga fler utredningar eller undersökningar av 
gällande rätt. Lagstiftaren har redan identifierat de rättssäkerhetsbrister den 
nuvarande ordningen innebär. Lagstiftaren har också gjort ett antal försök till 
att utreda och lämna förslag på hur ersättningsbestämmelsernas brister kan 
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avhjälpas genom tydligare regler som råder bot på den rådande tvetydigheten 
i reglernas motiv, vilka potentiellt bidragit till den oförutsägbara rättstillämp-
ningen. Dessa förslag har dock ännu inte vunnit gehör hos lagstiftaren och 
reglerna framstår därmed alltjämt som oklara.  
 
I prop. 2010/11:165 konstaterades att ytterligare utredningar behöver göras 
och denna uppgift fick också utredningen SOU 2013:62 med tydliga instrukt-
ioner om vilka svar som efterfrågades för att kunna ta ställning till vidare 
reformer. Betänkandet har lämnats över till regeringen, men lagstiftningspro-
cessen tycks helt ha stannat av. Förklaringen till det oklara rättsläget beror 
enligt min mening på att varken lagstiftaren eller rättstillämparna inte tagit 
slutlig ställning i frågan och att domstolarna genom otydliga och oförutsebara 
beslutsskäl inte har skapat praxis för hur reglerna ska tillämpas. Dagens rätts-
tillämpning förefaller i det närmaste vara godtycklig och därmed inte rättssä-
ker. Hur man ska tolka det faktum att lagstiftaren skjutit upp ett slutligt ställ-
ningstagande i frågan är svårt att veta. Kanske förväntar den sig att domsto-
larna slutligen ska fylla reglerna med sitt avsedda innehåll? Lagstiftaren 
måste enligt min mening bestämma sig för att avhjälpa den tvetydighet de 
bakomliggande motiven ger uttryck för och tydliggöra vilka syften lagstift-
ningen ska uppfylla för att uppnå tillfredsställande krav på rättssäkerhet och 
förutsebarhet i skatteprocessen.  
 
Det ska därför nu bli mycket intressant att se hur HFD tar sin an problemet. 
Utförliga domskäl från HFD:s sida är önskvärda för att kunna bringa klarhet 
i gällande rätt. Om inte HFD ger klara besked behöver lagstiftaren i förläng-
ningen, enligt min mening, bestämma sig för vilket ben man vill stå på; en 
lagstiftning som utgör ett yttersta skyddsnät för ekonomiskt svaga parter i 
ärenden och mål om skatt eller en mer allmän rättvise- och likabehandlings-
lagstiftning. Potentiellt finns en viss oro hos lagstiftaren för att ytterligare öka 
möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister, eftersom det då kan 
komma att ställas ytterligare krav på liknande möjligheter i andra förvalt-
ningsrättsliga måltyper som anses vara komplicerade, t.ex. på socialförsäk-
ringsrättens område.262  
 
De gjorda undersökningarna utgör inte något direkt uttryck för gällande rätt 
och resultaten bör tolkas med viss försiktighet. En slutsats som kan dras är 
emellertid att reglerna inte verkar uppfylla sitt avsedda syfte. Undersökning-
arna av ersättningsreglernas praktiska tillämpning är därmed en tydlig indi-
kation på hur det rådande rättsläget förhåller sig. Det krävs således, enligt min 
mening, ett tydligt ställningstagande från lagstiftarens sida vilka syften 43 
                                                
262 Även om socialförsäkringsrätten kan sägas utgöra ett komplicerat rättsområde i likhet 
med skatterätten, föreligger den viktiga skillnaden mellan rättsområdena att socialförsäk-
ring utgör en social förmån och beskattning ett ingrepp.  
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kap. SFL ska uppfylla i den svenska skatteprocessen. Ska reglerna utgöra en 
yttersta skyddslagstiftning i likhet med rättshjälpslagstiftningen, eller ska reg-
lerna vara av mer allmän rättssäkerhets- och likabehandlingskaraktär? Denna 
fråga överlåter jag till någon annan att svara på. Orsaken till det oklara rätts-
läget och de låga ersättningarna samt vilka frågetecken som behöver rätas ut 
tycks emellertid stå klara. 
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