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Summary  

Accordingly to 57:th chapter 1 § SFL the tax should be decided to what is considered as 

reasonable with consideration of the material in the case. Any further guidance on what is to 

consider a reisonable taxation is not given. Therefore this essay aims to investigate how a 

reasonable estimated taxable income (skönsbeskattning) is made and what is to consider as a 

reasonable estimated taxable income. This work also analyzes how estimatad taxable income 

as a tool for the Swedish tax agency to collect taxes live up to the requirement of the rule of 

law. In this part the main focus is on the assessment of what is to consider as reasonable. To 

answear the questions above it have also been necessary to look in to how the Swedish tax 

agencys investigations is made in these cases.  

In summary there is no explicit way of saying what is a reasonable estimated taxation. This is 

due to the vague formulations of the law. Little guidence is given from court practice as well 

as from the legislator. As a consequence it can be problematic to ensure equal treatment 

during the process. A vaguely formulated law can also go against the requirements of the 

principle of legality. Finally one may argue that the use of investigation methods that are 

uncertain is disproportionatly with concideration of the principle of proportionality.  
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Förkortningar 

BrB Brottsbalk 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

friheterna 

EU Europeiska unionen 
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RF Regeringsform 

SFL Skatteförfarandelag 

SvJT Svensk Juristtidning 
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1.0 Inledning 

1.1 Ämnet 

Varje år får miljontals personer i Sverige hem en inkomstdeklaration från Skatteverket och 

mängder av företag ska också lämna in sina. I många fall får den kanske ligga orörd ett tag 

innan den fylls i och det är kanske inte helt ovanligt att den får ligga tills sista 

inlämningsdagen. Men vad händer i de fall där deklarationen inte inkommer över huvud 

taget? Eller om deklarationen som inkomster är behäftad med omfattande brister?  

 

I det svenska skattesystemet finns det i dessa fall en möjlighet att beskatta dessa 

skatteskyldiga skönsmässigt. I korthet så är skönsbeskattning en metod för Skatteverket att 

besluta om slutlig skatt då den skattskyldige inte inkommit med en deklaration eller att 

underlaget är så pass bristfälligt att skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
1
 

Skönsbeskattning är inte en metod för att bestraffa den skattskyldige på grund av 

underlåtenheten att lämna in en tillförlitlig deklaration, utan det är ett medel att försöka 

fastställa den slutliga skatten på ett så riktigt sätt som möjligt.
2
 

 

I paragrafen om skönsbeskattning står skrivet att skatten ska beslutas till vad som framstår 

som skäligt utifrån uppgifterna i ärendet.
3
 57 kapitlet i SFL består av totalt tre paragrafer. 

Någon vidare vägledning hur den skälighetsbedömningen ska göras finns inte i lagtexten. 

Eftersom att lagstiftningen på området är begränsat så blir det nödvändigt att se till hur 

skälighetsbedömningen görs av både Skatteverket och i domstolspraxis. Det blir därför 

intressant att undersöka hur Skatteverkets utredningsmetoder går till i skönsbeskattningsmål. 

Det är också intressant att studera skälighetsbedömningen i skönsbeskattningsmål då vad som 

anses vara skäligt i många fall blir en bedömningsfråga. Sådana bedömningar kommer då 

innebära ett visst mått av osäkerhet och subjektiva bedömningar. 

 

Svårigheten att i förväg avgöra vad som är skäligt är bara en effekt av lagtextens utformning 

frågan blir också vilka konsekvenser som kan uppstå i ett större perspektiv. Kan lagstiftningen 

kring skönsbeskattning innebära några problem ur ett rättssäkerhetsperspektiv?  

                                                 

1
 Se 57. kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). 

2
  Lodin  et al. 2015, s.777.  

3
 Se 57. kap. 1 § SFL.  
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Legalitetsprincipen har fått en särskild ställning inom Skatterätten och ansetts så pass viktig 

att den även skrivits in specifik i 2 kap. 10 § RF.
4
 Man kan fråga sig hur 

skönsbeskattningsförfarandet lever upp till de krav som ställs av legalitetsprincipen.  

 

Även proportionalitetsprincipen har fått en allt större plats, framförallt i och med Sveriges 

inträde i EU. Idag finns proportionalitetsprincipen inskrivet i flera lagar varav SFL är en av 

dem.
5
 Att proportionalitetsprincipen ska iakttas vid beslutsfattande enligt 

skatteförfarandelagen följer av 2 kap. 5 § SFL.  Vilken genomslagskraft principen har under 

skönsbeskattningförfarandet är även det intressant att undersöka. Av den anledningen kommer 

uppsatsen också undersöka förfarandet vid skönsbeskattning ur ett proportionalitetsperspektiv. 

 

En annan princip som i sammanhanget blir intressant att belysa är likabehandling och hur det 

kan garanteras vid tillämpningen av normativa rekvisit såsom ska göras vid 

skönsbeskattningens skälighetsbedömning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete syftar till att behandla hur skälighetsbedömningen i skönsbeskattningsmål går till 

och att diskutera vad som anses vara en skälig skönsbeskattning enligt 57 kap. 1 § SFL. Den 

kommer även söka svara på hur det är möjligt att fastställa en skälig beskattning. Uppsatsen 

syftar också till att analysera hur skönsbeskattningsförfarandet och skälighetsbedömningen i 

synnerhet förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. För att besvara uppsatsens syfte kommer 

följande frågeställningar besvaras: 

 

Vilka utredningsmetoder använder Skatteverket för att utreda om förutsättningarna för 

skönsbeskattning är uppfyllda och för fastslå vad som är skäligt i skönsbeskattningsmål? 

Vad är en skälig skönsbeskattning? 

Hur står sig skälighetsbedömningen i ett rättssäkerhetsperspektiv? 

                                                 

4
 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

5
 Skatteförfarandelag (2011:1244). 
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1.3 Avgränsningar 

När en fysisk eller juridisk person skönsbeskattas så utlöses även straffskatt. Uppsatsen 

kommer dock inte att behandla några frågor om straffskatt i närmare bemärkelse. Arbetet 

kommer inte heller behandla straffrättsliga aspekter det vill säga diverse skattebrott som kan 

vara aktuella vid utebliven skatt. Frågorna som behandlas i arbetet kommer uteslutande 

besvaras utifrån ett nationellt perspektiv. 

 

Eftersom det saknas riktlinjer i lagtext, praxis och doktrin kring hur skälighetsbedömningen i 

57 kap 1 § SFL ska ske kommer det vara nödvändigt att se till hur sådana bedömningar 

behandlats inom andra rättsområden.  

1.4 Metod och material 

Metoden som kommer användas för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är den 

rättsdogmatiska metoden. Den rättdogmatiska metoden innebär att man analyserar olika 

rättskällor för att komma fram till en slutsats om vad gällande rätt är. Slutsatsen kan också 

mynna ut i att den ger svar på hur en rättsregel ska förstås i ett visst sammanhang. Det som 

karaktäriserar den rättsdogmatiska metoden är att den visar på sambandet mellan en rättsregel 

som i många fall kan vara oklar eller otydlig och hur den ska tillämpas i det konkreta fallet. 
6
  

 

En viktig del i den rättsdogmatiska metoden är att den också består av juridisk 

argumentation.
7
 Man särskiljer dock från en bunden och fri argumentation. Den bundna 

argumentationen utgår strikt ifrån rättskälleläran och vad den förutsätter. I den fria 

argumentationen är det däremot tillåtet med argument som är mer inriktade på skälighet och 

rättvisa. 

 

Argument som utgår ifrån rättskälleläran präglas av en hierarki där lagtext och rättspraxis har 

en större genomslagskraft än exempelvis doktrin som inte har någon formell auktoritet. 

Doktrinen får fram sitt budskap beroende på de argument som den lyfter fram, och kan därför 

variera i tillförlitlighet.
8
 Rättsdogmatiken används inte endast för att fastställa gällande rätt, 

                                                 

6
 Korling och Zamboni, 2013, s.26. 

7
 Ibid, s.27. 

8
 Ibid, s.28. 
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utan den kan även användas för att kritiskt granska den gällande rätten.
9
 I detta arbete 

kommer den fria argumentationen få ta en större roll eftersom vägledningen från rättskällorna 

är begränsade. Uppsatsen kommer också behandla normativa inslag vilket innebär att den fria 

argumentationen kommer få en naturlig roll.  

 

Metoden lämpar sig väl till uppsatsen då syftet med uppsatsen är att söka svara på några av 

skönsbeskattningens juridiska problem och oklarheter. Den lämpar sig också då det är en 

metod som tillåter en kritisk granskning av den gällande rätten. 

 

För att svara på uppsatsens frågeställning kommer jag använda mig av relevant lagtext. Jag 

kommer även undersöka hur man i förarbeten menat att förstå de relevanta författningarna.  

Det kan vara av vikt att studera lagkommentarer till författningarna för att få en vidare 

förståelse för dem. Jag kommer också undersöka praxis på området för att kunna få svar på 

hur den praktiska tillämpningen ser ut. Eftersom lagstiftningen om skönsbeskattning i princip 

är oförändrad sedan dess första tillkomst så är äldre praxis oproblematiskt att använda. Ett 

nyare rättsfall från exempelvis HFD anser författaren ha ett högre prejudicatvärde än ett äldre. 

Författaren menar att den allmänna principen lex posterior, det vill säga att nyare lagtext ska 

tillämpas före äldre även torde kunna tillämpas när det kommer till domstolspraxis. 

 

Den domstolspraxis som har använts i arbetet har funnits genom sökningar på databaserna 

Zeteo, Infotorg och Karnov. Rättsfall har också funnits genom hänvisningar i doktrin och 

tidningsartiklar. Alla rättsfall som berör skönsbeskattning har inte tagits med i uppsatsen utan 

endast de som funnits relevanta för framställningen. I uppsatsen används även rättsfall från 

underrätter. Ett sådant har inte samma prejudikatvärde som ett fall från HFD men författaren 

menar att dessa fall ändå kan ge viss vägledning. I och med att frågan inte tagits upp av HFD 

kan slutsatsen dras att HFD inte bedömer frågan på ett annat sätt än underrätten.  

 

Då det på skönsbeskattningens område i dagsläget inte finns någon omfattande 

domstolspraxis eller doktrin kring skönsbeskattning, och skälighetsrekvisitet i synnerhet, så 

blir det nödvändigt att söka material även i andra rättsområden. Resonemang som är allmänt 

hållna kring exempelvis skälighetsbedömningar torde i många fall även kunna appliceras på 

skatterättens område. Det samma gäller för olika rättssäkerhetsresonemang.  

                                                 

9
 Korling och Zamboni, s.35. 
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Utifrån vad rättskällorna säger på området kommer en diskussion föras med ett kritiskt 

perspektiv.  

1.5 Disposition 

Framställningen av denna uppsats inleds vid kapitel två som redogör för bakgrunden till 

skönsbeskattning. Efter en kort inledning så presenteras den historiska bakgrunden och syftet 

med skönsbeskattning i avsnitt 2.1. Nästföljande del syftar till att ge en grundläggande 

förståelse för skönsbeskattningen som institut. I avsnitt 2.2.1 redogörs därför för den mest 

relevanta lagtexten som blir aktuellt för skönsbeskattning. Avsnitt 2.2.2 berör 

förutsättningarna för att skönsbeskattning ska få ske och avsnitt 2.2.3 handlar om hur 

skönsbeskattning går till i enkel och kortfattad form. I kapitlets sista del 2.3 så sker en 

sammanfattning tillsammans med några reflektioner som gjorts utifrån det som presenterats i 

detta inledande kapitel.  

 

Uppsatsens tredje kapitel syftar till att undersöka Skatteverkets utredningar vid 

skönsbeskattningsmål. I kapitlets första del 3.1 kommer skatteverkets utredningsskyldighet i 

allmänhet redogöras för. Denna del är i likhet med kapitel 2 deskriptiv för att få en 

grundläggande förståelse för utredningarna som senare ligger till grund för den 

skälighetbedömning som görs. I det nästföljande avsnittet 3.2 så beskrivs mer konkreta 

utredningsmetoder som är vanligt förekommande vid skönsbeskattningsmål. Detta avsnitt är 

nödvändigt för att få en vidare förståelse för hur skälighetsbedömningar går till i praktiken 

och vad de grundar sig på. Avsnitten lägger också grunden för en vidare diskussion senare i 

uppsatsen om rättssäkerhetsaspekter med mera.  

 

För att fördjupa förståelsen för hur utredningarna och skälighetsbedömningarna gjorts i 

praktiken kommer sen ett avsnitt, 3.3, som behandlar skönsbeskattningsmål i rättspraxis. 

Kapitlet avslutas med avsnitt 3.4 där sammanfattande reflektioner presenteras. I avsnittet 

presenteras vissa slutsatser och ett visst problematiserande kring det som presenterats i 

kapitlet.  

 

Det fjärde kapitlet i uppsatsen som benämns ”Skälighetsrekvisitet” syftar till att belysa 

fördelar och nackdelar med användningar av olika typer av rekvisit i lagtext. 
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Skälighetsbedömningen i 57 kap. 1 § SFL kommer även att placeras i den kontexten för att 

problematisera kring användningen av normativa rekvisit vid skönsbeskattning. Avsnitt 4.1 

ägnas till att behandla framförallt normativa rekvisit i lagstiftning. Avsnitt 4.2 tar upp vilka 

fördelar, nackdelar, problem och konsekvenser som brukandet av normativa rekvisit kan 

innebära. Även detta kapitel avslutas med sammanfattande reflektioner i 4.3 där ytterligare 

analys och diskussion av kapitlet tas fram.  

 

Uppsatsens femte kapitel som benämns ”Skälighetsbedömningar och rättssäkerhet” är ämnat 

åt att analysera huruvida skälighetsbedömningen i skönsbeskattningsmål står sig utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. I kapitlets första avsnitt 5.1 behandlas rättssäkerhetsbegreppet, dess 

innebörd och definitionssvårigheter. I efterföljande avsnitt presenteras de olika 

rättsäkerhetsprinciperna som kommer vara utgångspunkten för analysen. Avsnitt 5.2 

behandlar legalitetsprincipen och skälighetsbedömningar utifrån ett legalitetsperspektiv. 

Avsnitt 5.3 ägnas åt likabehandlingsprincipen och skälighetsbedömningar. Till sist behandlas 

skälighetsbedömningar utifrån proportionalitetsprincipen i avsnitt 5.4. Även kapitel 5 avslutas 

med sammanfattande reflektioner och analys i avsnitt 5.5.  

 

Det sista kapitlet som benämns ”Avslutande kommentarer och slutsatser” syftar till att 

sammanfattningsvis lyfta upp de huvudsakliga problem som finns med den nuvarande 

lagstiftningen kring skönsbeskattning och vilka effekter det får på rättstillämpningen och 

rättssäkerheten. Avsnitt 6.1 behandlar framförallt vad som är en skälig skönsbeskattning och 

hur en sådan fastställs. Avsnitt 6.2 tar upp de aspekter som berör rättssäkerhet. Kapitlets sista 

avsnitt 6.3 är ägnat till att föra fram vissa möjliga åtgärder för att förbättra de problem som 

har identifierats.  

 

Referenser återfinns i kapitel 7.  
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2. Bakgrund till skönsbeskattning  

I detta kapitel som är uppsatsens inledande kapitel kommer huvudsakligen vara deskriptivt i 

sin natur för att presentera skönsbeskattningens historiska bakgrund och syfte, den juridiska 

grunden för skönsbeskattning och förutsättningarna för att det ska få ske. Även hur 

skönsbeskattning går till i sin enklaste form kommer beskrivas utan att djupare beröra 

skälighetsbedömningen då den behandlas i senare kapitel (se kapitel 3.)  

2.1 Syftet med skönsbeskattning och historisk tillbakablick 

Skönsbeskattning har funnits i den svenska skattelagstiftningen genom uttryckliga 

bestämmelser sedan 1950-talet.
10

 De första utryckliga lagbestämmelserna om 

skönsbeskattning tillkom i 1956 års taxeringslag.
11

 Lagstiftningen på skatterättens och 

skatteförfarandets område har vid flera olika tillfällen genomgått stora förändringar men när 

det kommer till skönsbeskattningförfarandet så har inga omfattande reformer gjorts. Vidare 

reformerades i princip hela organisationen på skatterättens område 1990 och 2012 med ny 

taxeringslag och i det senare fallet så tillkom skatteförfarandelagen.
12

 

 

I tidigare lagstiftning benämndes skönsbeskattning för skönstaxering, men i och med att den 

nya skatteförfarandelagen trädde ikraft 2012 så gjordes en begreppsändring. Innebörden av de 

två begreppen är dock densamma. Även om lagtexten i de olika lagarna formulerats på något 

olika vis så har lagtexten i stort haft samma innebörd. Efter den första reformen så lades 

däremot ett rekvisit till i lagtexten, att den skattskyldige även ska ha varit skyldig att inlämna 

en deklaration för att skönsbeskattning ska få ske.
13

  

 

Skönsbeskattning har inte som syfte att, som det vi första anblick kan framstå, bestraffa den 

skattskyldige på grund av utebliven eller bristfällig deklaration. Syftet med att skönsbeskatta 

är att söka uppnå det mest riktiga beslutet om skatt ur en materiell synpunkt.
14

 

Skönsbeskattning är medel för Skatteverket att besluta om skatt när inkomsterna inte kan 

                                                 

10
  Almgren och Leidhammar, 2016, Skatteprocessen, s.71. 

11
 21 § Taxeringslag (1956:623). 

12
 Se Taxeringslag (1990:324) och Skatteförfarandelag (2011:1244). 

13
 Jämför 21 § 1956 års taxeringslag (1956:623) med 4 kap 3 § 1990 års taxeringslag(1990:324) och 57 kap 1 § 

skatteförfarandelagen.  

14
 Prop. 1955:160 s. 102 och prop. 2002/03:106 s. 133 
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beräknas på ett tillförlitligt sätt och ändamålet är därmed inte att skönsbeskattningen ska verka 

som ett påtryckningsmedel.  

 

Skönsbeskattning utlöser däremot skattetillägg enligt 49 kap. 6 § SFL oavsett om anledningen 

till skönsbeskattningen är utebliven deklaration eller om det beror på brister i den så till vidare 

att skönsbeskattningen sker enligt 57 kap. 1 § SFL.
15

 Skattetillägget däremot syftar till att vara 

ett påtryckningsmedel för att den skattskyldiga ska inlämna deklarationen. Utan sådant 

påtryckningsmedel kan skönsbeskattningen användas spekulativt av den skatteskyldiga för att 

skönsbeskattningen skulle kunna leda till en lägre skatt än om korrekt deklaration inlämnats.
16

 

Skattetillägg vid skönsbeskattning kommer inte beröras närmare i detta arbete.  

 

Skönsbeskattningsinstitutet fyller en nödvändig funktion i det skatterättsliga systemet. 

Avsaknad av möjligheten att skönsbeskatta skulle innebära att fysiska eller juridiska personer 

som är skattskyldiga men av olika anledningar inte gör det eller endast lämnar in 

deklarationer med betydande brister inte skulle kunna beskattas. Skönsbeskattning är således 

nödvändigt för att stävja svartarbete och att inkomster inte deklareras.
17

  

2.2 Allmänt om skönsbeskattning 

2.2.1 Den rättsliga grunden 

Reglerna som direkt berör skönsbeskattning återfinns i 57 kap. SFL. Kapitlets första paragraf 

är den som är mest central när det kommer till skönsbeskattning. Har en fysisk eller juridisk 

person som är skyldig att lämna deklaration inte gjort det, eller är underlaget så pass 

bristfälligt att underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt så ska skatten beslutas till 

vad som är skäligt.
18

  

 

Reglerna om vilka fysiska eller juridiska personer som ska lämna inkomstdeklaration, 

kontrolluppgifter och för vad kontrolluppgifter ska lämnas för är reglerat i SFL.
19

 

Skönsbeskattningsbestämmelserna ska ses med bakgrund till den dokumentationsskyldighet 

                                                 

15
 Almgren och Leidhammar, 2016, Skattebrott och skattetillägg, s. 43.  

16
 Ibids. 47.  

17
 Nuder och Holgersson, 2006, s.150.  

18
 Almgren, Leidhammar s. 43. 

19
 Se 29-32 kap SFL.  
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som finns i 39 kap. 3 § SFL.
20

 Enligt nämnda paragraf så ska den som är uppgiftsskyldig 

enligt 15-35 kap. SFL i skälig omfattning se till att det finns tillräckligt med underlag för att 

fullgöra uppgiftsskyldigheten och för beskattningen. Det kan ske genom räkenskaper, 

anteckningar eller annan dokumentation. Skyldigheten att deklarera är kopplad till att det 

föreligger en skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.
21

  

 

I korthet så föreligger det inte alltid en deklarationsskyldighet. När det kommer till fysiska 

personer så ska inkomstdeklaration lämnas in om det finns anledning att anta att inkomstskatt 

kommer att tas ut.
22

 För vissa juridiska personer föreligger det en skyldighet att deklarera 

även om det inte förekommer några intäkter eller om det inte bedrivits någon verksamhet.
 23

 

 

För att en deklaration ska anses vara inlämnad så ska tre krav vara uppfyllda. Den ska vara 

inlämnad på fastställt formulär, den ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller 

behörig ställföreträdare och den måste innehålla någon sifferuppgift till ledning för 

beskattningen.
24

 Även om den siffran som anges är en nolla så har deklarationsskyldigheten 

uppfyllts.
25

  

 

Brister det på någon av de tre punkterna så har inte någon formellt riktig deklaration skett och 

skönsbeskattning ska ske.
26

 Den slutliga skatten ska då beslutas till vad som är skäligt med 

hänsyn till uppgifterna i ärendet eller efter schablon.
27

  

 

Skönsbeskattning enligt schablon kan ske om det gäller arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, 

mervärdesskatt och punktskatt.
 28

 När en skattskyldig skönsbeskattas enligt schablon så ska 

skatten eller avgiften bestämmas till det högsta beloppet, beräknat per kalendermånad, som av 

något av de tre tidigare kalenderåren bestämts för skatten eller avgiften. Det multipliceras 

                                                 

20
 Sjöberg, Skatteförfarandelag (2011:1244) 57 kap 1 §, Lexino, 2013.  

21
 Lodin et. Al. s. 766.  

22
 Ibid s. 766-767 se även 30 kap. 1 § SFL.  

23
 Ibid s. 767 se även 30 kap. 4 § punkt 1 SFL.  

24
 Se 38 kap. 1-3 §§ SFL.  

25
Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter. 

26
 Ibid.  

27
 Se 57 kap. 1-3§§ SFL.  

28
 Almgren och Leidhammar, Skatteprocessen, s. 73, se även 57 kap. 3 § SFL.  



15 

 

sedan med antalet kalendermånader som skönsbeskattningen ska avse. Undantag från ovan 

nämnda schabloniserade skönsbeskattning finns föreskrivet i 57 kap. 3 § stycke 3 SFL och 

kommer inte behandlas närmare. 

 

Utöver den direkt reglerande lagtexten så ska även allmänna rättsgrundsatser inom 

förvaltningsrätten tillämpas.
29

 Exempelvis så är Skatteverket skyldiga att se till att ärenden 

blir så pass utredda som dess beskaffenhet kräver, att den enskilde får yttra sig innan beslutet 

fattas och att beslutet motiveras.
30

 Andra principer som ska beaktas är bland annat 

proportionalitetsprincipen, legalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen (se mer om 

principerna under avsnitt 5.2-5.4). Proportionalitetsprincipen har till och med skrivits in i 2 

kap. 5 § SFL.
31

 Även legalitetsprincipen har en särskild roll inom skatterätten och är inskriven 

i 2 kap. 10 § RF.  

2.2.2 Förutsättningar för skönsbeskattning  

Skönsbeskattning får alltså ske i två situationer, när den deklarationskyldige inte har 

inkommit med en inkomstdeklaration överhuvudtaget eller om deklarationen är så pass 

bristfällig att skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
32

 Det kan vara brister i 

deklarationen men även brister i underlaget till själva deklarationen.  

 

En utav förutsättningarna för att skönsbeskattning ska bli aktuellt är alltså att det förligger en 

skyldighet att inlämna deklaration. Det innebär inkomstdeklaration och alla former av 

skattedeklarationer.
33

 Ett beslut om skönsbeskattning kan således beröra inkomstskatt, 

skatteavdrag, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatter
34

.  

                                                 

29
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.  

30
 Det finns ingen lagstadgad reglering om myndigheters utredningsskyldighet. Däremot följer det av 

officialprincipen att myndigheter se till att ärenden blir så pass utredda som dess beskaffenhet kräver. 

Officialprincipen finns delvis lagstadgad i 4 § förvaltningslag (1986:223). Kommunikationsskyldigheten innebär 

att den som är part i ett ärende hos en myndighet ska få yttra sig över det som tillförts ärendet innan beslut fattas. 

Det framgår av 17 § FL. Kommunikationsskyldigheten finns även lagstadgad i SFL genom 40 kap 2-3 §§. 

Myndigheter ska också när de avgör ett ärende motivera skälen för beslutet om beslutet innebär 

myndighetsutövning mot enskild. Se 20 § FL. 

31
 Hållén, Skattenytt nr. 3 2015.  

32
  Almgren och Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s 43. 

33
 Sjöberg, Skatteförfarandelag 57 kap 1 §.  

34
 Se prop. 2010/11:165 s.990.  
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Finns det någon formell brist i deklarationen ska skönsbeskattning ske.  Även om det slutliga 

beslutet om skatt är i enlighet med en inlämnad deklaration men den innehar något formellt 

fel, att den exempelvis inte är undertecknad, så är det ett skönsbeslut.
35

 I ett fall meddelande 

HFD att deklarationsskyldigheten inte var fullgjord när en undertecknad blankett inlämnats 

men endast innehållande uppgifter om att deklarationen skulle kompletteras senare.
36

  

 

En deklaration eller en bokföring som är formellt korrekt anses ha ett högt bevisvärde.
37

 I de 

fall där en inkomstdeklaration har lämnats så krävs det att Skatteverket ska bevisa att 

deklarationen inte korrekt återspeglar verkligheten för att de ska få avvika från den.
38

 För att 

skönsbeskattning ska kunna ske i dessa fall så måste Skatteverket visa att det föreligger någon 

materiell eller formell brist i deklarationen.
39

 Det krävs inte att den skattskyldige uppsåtligen 

eller av oaktsamhet underlåtit att deklarera eller inkommit med en bristfällig deklaration för 

att beslut om skönsbeskattning ska kunna fattas.
40

 

 

Går det att beräkna skatten trots att underlaget för skatten är bristfälligt så sker ingen 

skönsbeskattning.
41

 Det krävs alltså att bristerna är så pass omfattande att det inte går att 

beräkna skatten på ett tillförlitligt sätt för att ett sådant beslut ska få fattas. Om en skattskyldig 

däremot inte har uppfyllt sin deklarationsskyldighet genom att denne inte lämnat in en 

deklaration eller inte uppgett någon skattepliktig inkomst så anses skatten eller avgiften ha 

beslutats till noll kronor.
42

  

 

Innan skönsbeskattning får ske uppställs det också krav om att den skattskyldige fått ett 

föreläggande ifrån Skatteverket om att lämna deklaration men att ett sådant inte följts.
43

 Något 

krav på att den skattskyldige ska ha tagit del av föreläggandet har inte uppställts i lagtexten. 

                                                 

35
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.  

36
 Se RÅ 1955 ref. 32.  

37
 Almgren och Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s.45. 

38
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter. 

39
 Almgren och Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott,  s.45.  

40
 Ibid, s.43.  

41
 Almgren och Leidhammar, Skatteprocessen, s. 71. 

42
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.  

43
 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s.70, se även 57 kap. 2 § SFL.  
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Det har ansetts som tillräckligt att föreläggandet sänts ut till den skattskyldiges 

folkbokföringsadress.
44

 Föreläggandet måste däremot uppfylla de formella kraven och det ska 

innehålla information om när föreläggandet senast ska ha följts.
45

  

2.2.3 Skönsbeskattningsförfarandet 

Om föreläggandet inte följs sker skönsbeskattning därefter genom att beslutet omprövas av 

Skatteverket. Skatteverket gör vid omprövningen en samlad bedömning av allt som 

framkommit i ärendet för att besluta om slutlig skatt.
46

 När beloppet för en skönsbeskattning 

bestäms så ska det framstå som skäligt med hänsyn till de uppgifter som framkommit i 

ärendet.
47

 Målet är att det skönmässiga beslutet återspegla vad som hade beslutats om en 

korrekt deklaration inlämnats.  

 

Fysiska personer skönsbeskattas oftast i enlighet med lämnade kontrolluppgifter. Om de 

lämnade uppgifterna täcker personens levnadskostnader så sker ingen kontantberäkning (se 

mer om kontantberäkning under avsnitt 3.2.1) och man utgår ifrån de uppgifterna som finns. 

Även om beslutet om skönsbeskattning delvis baseras på uppgifter som den skattskyldige 

lämnat så blir hela beslutet ett skönsbeskattningsbeslut.
48

 

 

En skönsmässig uppskattning av inkomsterna måste däremot ske om det helt saknas 

kontrolluppgifter eller att inkomsterna är väldigt låga.
49

 Skatteverket uppskattar då 

inkomsterna till den miniminivå som anses som nödvändig för att personen ska klara av sina 

levnadskostnader. Samma principer för skönsbeskattning gäller för aktiebolag och 

ekonomiska föreningar.
50

 Bolagets underlag för skatt bestäms ofta med hjälp av de uppgifter 

                                                 

44
 Se RÅ 2004 not. 85. 

45
 Det krav som uppställs i 8 kap. 1 § skatteförfarandeförordning (2011:1261) är att den skattskyldige ska ha 

minst fem dagar på sig att följa föreläggandet. Se också Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och 

avgifter.  

46
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.  

47
 Ibid.  

48
 Skatteverket, När ska skönsbeskattning ske?  

49
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter. 

50
 Ibid.  
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som finns tillgängliga. Finns det inga uppgifter eller om Skatteverket kan visa att de 

deklarerade inkomsterna inte är verklighetsenligt får de avvika ifrån deklarationen.
51

 

 

Under skönsbeskattningsförfarandet så åligger det Skatteverket att bevisa 

beloppsuppskattningens skälighet. Det beviskravet som ska vara uppnått vid 

skönsbeskattningsmål är det samma som vid ordinarie skatteprocesser det vill säga att det ska 

vara sannolikt.
52

  

2.3 Sammanfattande reflektioner 

Skönsbeskattningens funktion i det svenska skatteförfarandet är att söka fastställa en så 

materiellt riktig slutlig skatt som det är möjligt när det inte finns tillräckligt tillförlitligt 

underlag för att på annat sätt besluta om slutlig skatt. Skönsbeskattning får ske vid två 

situationer. I det första fallet får skönsbeskattning ske när en skattskyldig fysisk eller juridisk 

person underlåtit att inkomma med en deklaration. I det andra fallet får skönsbeskattning ske 

om deklaration har inkommit men underlaget för beslutet är så pass bristfälligt att det inte går 

att beräkna skatten på ett tillförlitligt sätt.  

 

Även om en deklaration innehåller brister så utlöser inte det per automatik skönsbeskattning. 

Går det att beräkna skatten tillförlitligt trots bristerna så baseras beslutet om slutlig skatt på de 

inkomna uppgifterna. Skönsbeskattning ska ses i ljuset av deklarationsskyldigheten. 

Föreligger det inte någon deklarationsskyldighet för en fysisk eller juridisk person så ska 

skönsbeskattning inte ske.  

 

I de fall där förutsättningarna för skönsbeskattning är uppfyllda så ska skatten beslutas till vad 

som anses som skäligt utifrån uppgifterna i ärendet. I många fall så skönsbeskattas fysiska och 

juridiska personer i enlighet med de uppgifter som finns tillgängliga, det sker alltså inte någon 

längre gående utredning för att bedöma vad som är skäligt. Har uppgifter lämnats av något 

slag i en deklaration så krävs det att Skatteverket kan visa att dessa inte överensstämmer med 

den verkliga situationen för att få beslut skatten till någonting annat som ska vara skäligt. 

 

                                                 

51
 Skatteverket, Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.  

52
 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott s.45.  
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Under skönsbeskattningsförfarandet så måste dels olika förvaltningsrättsliga principer beaktas 

men även olika allmänna rättsprinciper. Eftersom Skatteverket i sitt beslutande om 

skönsmässig beskattning gör det i form av en förvaltande myndighet så måste exempelvis 

besluten motiveras och den som beslutet berör ska få tillfälle att yttra sig över det. Det kan 

sägas vara olika medel för att upprätthålla en rättssäker förvaltning. Även andra 

rättssäkerhetsprinciper ska beaktas som proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen som 

tillsammans med likabehandlingsprincipen kommer beröras närmare i kapitel 5.  

  



20 

 

3. Skatteverkets utredningar och skälighetsbedömningar 

I detta kapitel så kommer Skatteverkets utredningsskyldighet och deras metoder för att 

bedriva utredningen behandlas. Utredningsskyldighetens gränser är inte möjligt att söka svar 

på i denna framställan och av den anledningen kommer Skatteverkets utredningsskyldighet 

behandlas på ett grundläggande plan. Redogörelsen för de metoder som vanligen används är 

inte uttömmande vilket beror på att Skatteverkets utredningsskyldighet kan innefatta en 

mängd olika metoder som inte är särskilt reglerade i lagtext med mera. Ett urval av vanligt 

förekommande metoderna har därför behandlats.  

3.1 Skatteverkets utredningsskyldighet 

Officialprincipen blir i skatteförfarandet grundläggande för att utröna Skatteverkets 

utredningsskyldighet. Principen innebär att varje mål ska bli så utrett som dess beskaffenhet 

kräver.
53

 Principen återfinns även i 40 kap. 1§ SFL som meddelar att Skatteverket se till att 

ärendena blir tillräckligt utredda. Vad det närmare innebär står inte i lagtexten och det finns 

inte någon omfattande vägledning från förarbeten, praxis eller doktrin. Regeln är tätt 

sammankopplad med 4 och 7 §§ FL och bör ses i ljuset av dem.
54

 Myndigheters serviceplikt 

är lagstadgad i 4§ FL och innebär i korthet att myndigheter ska lämna vägledning, 

upplysningar och råd m.m. Regeln innebär också att myndigheter vid behov ska ta initiativ till 

ytterligare utredning. 7 § FL innebär bland annat att ärenden där enskild är part ska 

handläggas så snabbt, enkelt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  

 

När ett ärende når domstol, d.v.s. förvaltningsdomstol i skönsbeskattningsmål, så ska ärendet i 

stort vara färdigutrett.
55

 Det innebär att utredningen ska genomföras så tidigt som möjligt i 

instanskedjan vilket i dessa ärenden betyder att utredningsskyldigheten hamnar hos 

Skatteverket. Av den anledningen så är det viktigt att de krav som uppställs på domstolens 

utredningsskyldighet uppfylls redan hos den beslutande myndigheten.
56

 8 § FPL som reglerar 

förvaltningsdomstolars utredningsskyldighet kan tillämpas analogt på Skatteverkets 

utredningsskyldighet.
57

  

                                                 

53
 Marcusson, 2012, s. 199 f.  

54
 Almgren och Leidhammar, Lagkommentar till 40 kap. 1 § SFL.  

55
 Skatteverket, Skatteverkets utredningsskyldighet.  

56
 Edelstam, 1995, s. 109. Gunilla.  

57
 Almgren och Leidhammar, Lagkommentar till 40 kap. 1 § SFL. Se även 8 § förvaltningsprocesslag 

(1971:291).  
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Den så kallade officialprincipen får en grundläggande betydelse för skatteförfarandet.
58

 Med 

det menas att det är Skatteverket som ska se till att ett ärende blir så pass utrett som dess 

beskaffenhet kräver och att myndigheten leder utredningen och ser till att nödvändigt material 

inkommer.  

 

Även om Skatteverkets utredningsskyldighet i princip innebär att ärendet ska vara färdigutrett 

innan det når domstolsnivå så ska utredningen inte gå till orimliga proportioner.
59

 Även om en 

mycket grundlig utredning ger underlag för materiellt riktiga beslut så kan tidsaspekten för att 

bedriva en sådan vara negativt för den enskilde ur rättssäkerhetssynpunkt. 

 

3.2 Skatteverkets utredningsmetoder 

När Skatteverket utreder ärenden så finns olika metoder till förfogande. Eftersom att 57 kap. 1 

§ SFL säger att skälighetsbedömningen ska göras utifrån vad som framkommer i ärendet så 

blir det nödvändigt att redogöra för några av de vanligaste utredningsmetoderna. Vissa av 

dessa metoder finns lagstadgade i SFL. Exempelvis så finns det i 42 kap. SFL regler om 

tillsyn över kassaregister och kontrollbesök. Andra metoder än de lagstadgade kan också 

användas som ett led i utredningsskyldigheten enligt 40 kap. 1 § SFL. De vanligaste 

utredningsmetoderna vid skönsbeskattningsmål presenteras nedan. Eftersom att alla 

utredningsmetoder inte är lagstadgade utan kan ses som en del av utredningsskyldigheten är 

det inte möjligt att göra en uttömmande presentation.  

3.2.1 Kontantberäkningsmetoden 

Även om en deklaration materiellt sett är korrekt så kan den vara missvisande och materiellt 

innehålla oriktigheter.
60

 Kontantberäkningsmetoden kan då användas för att söka se om en 

deklaration är tillförlitlig. När kontantberäkningsmetoden används för att besluta om slutlig 

skatt så jämförs kontanta inkomster med utgifter och andra inkomstförändringar under 

beskattningsåret.
61

 Om resultatet av en sådan beräkning är att det uppstått ett underskott, eller 

om eventuellt överskott anses som otillräckliga för att täcka den skattskyldiges 

                                                 

58
 Se 40 kap. 1 § SFL.  

59
 Se prop. 1989/90:75 s.283.  

60
 Almgren och Leidhammar, Lagkommentar till 57 kap. 1 § SFL.  

61
 Lodin et al. s.777.  
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levnadskostnader, så finns det anledning att misstänka att deklarationen inte överensstämmer 

med verkligheten. Detta brukar sedan jämföras med reglerna om existensminimum för att 

avgöra vilka kostnader personen borde ha behövt täcka.
62

  

 

Den skattskyldige måste då kunna lämna en trovärdig förklaring till hur personens 

levnadskostnader finansierats.
63

 Om det inte finns någon sådan förklaring så kan 

skönsbeskattning bli aktuellt. Även om ett underskott eller ett lågt överskott är en indikation 

på att den skatteskyldige har oredovisade intäkter så måste hänsyn tas till vad den 

skattskyldige uppger kring sina levnadskostnader och dennes levnadssituation i övrigt. Att så 

är fallet meddelade HFD i RÅ 2009 ref.27. Domstolen menade att kontantberäkning som 

bevismetod är behäftad med betydande osäkerhetsmoment. Beräkningsmetoden och bristen på 

en rättvis jämförelsenorm i relation till den skattskyldiges levnadskostnader innefattar 

osäkerhet ansåg HFD. Om inkomsterna inte täcks av utgifterna trots att den skattskyldig 

redovisat uppgifter om sin levnadssituation som inte är osannolika så har beräkningen istället 

utgått ifrån den så kallade riksnormen för försörjningsstöd i socialtjänstlagen.
64

  

 

3.2.2 Bruttovinstberäkningsmetoden  

Bruttovinstberäkning kan användas som metod för beräkning av slutlig skatt för 

näringsidkare.
65

 Metoden går ut på att en bruttovinstprocent räknas ut för rörelsens 

omsättning. Denna jämförs sedan med vad som är en normalprocent för den aktuella 

branschen. På så vis kan Skatteverket bedöma om den deklarerade vinsten är rimlig.  

Normaltal för olika branscher har utarbetats av Skatteverket.
66

  Även bruttovinstberäkningar 

är behäftade med betydande osäkerhetsmoment. Den osäkerheten ligger i att metoden grundar 

sig på att jämföra det aktuella fallet med statistik. Förutsättningarna kan variera i olika 

verksamheter och det kan också vara problematiskt att få fram en jämförelsenorm som är 

rättvisande. När en bruttovinstberäkning ska värderas som bevis så måste denna osäkerhet 

beaktas.
67

  

                                                 

62
 Lodin et al. s.778. 

63
 Ibid s.777.  

64
 Lodin et al. s.778. se även Socialtjänsten, Riksnormen för försörjningsstöd. 

65
 Lodin et al. s. 778. 

66
 Almgren och Leidhammar, Skatteprocessen, s.72.  

67
 Lodin et al. s. 778.  
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3.2.3 Övriga metoder 

I SFL finns det uttryckliga lagbestämmelser om kontrollbesök. Enligt 42 kap. 6-7 §§ SFL får 

Skatteverket göra kontroll av en näringsidkare som är skyldig att föra kassaregister. Vid en 

sådan kontroll så får Skatteverket göra kontrollköp, kundräkning, kvittokontroll och 

kassainventering. På begäran av Skatteverket ska näringsidkaren tillhandahålla kontrollremsa, 

uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för kontroll av hur försäljningarna 

registrerats.  

 

Vid kundräkning så observerar en tjänsteman från Skatteverket, utan näringsidkarens vetskap, 

hur många kunder och, exempelvis om det gäller en restaurangverksamhet, hur många 

måltider som serveras.
 68

 Det jämförs sedan med kassaregistret eller uppgifter i journalminnet. 

Vid kontrollköp så genomför tjänstemannen inköp som senare jämförs med vilka uppgifter 

som finns registrerade i kassaregistret. När kvittokontroll utförs så observerar en tjänsteman 

från Skatteverket om kunderna erbjuds kvitto.  

 

Om Skatteverket vill genomföra en kassainventering så behöver tjänstemannen ha tillgång till 

kassaregistret.
69

 Näringsidkaren har rätt att motsätta sig kassainventeringen och i sådant fall 

ska någon inventering inte ske. Om näringsidkaren motsatt sig en kassainventering får 

Skatteverket istället överväga andra åtgärder.  

 

Inom vissa branscher föreligger det en skyldighet att föra personalliggare.
70

 Innebörden av 

personalliggare är att näringsidkaren dagligen ska föra anteckningar om vilka som är 

verksamma i näringsidkarens lokal och var. Vid en kontroll från Skatteverket så besöker en 

tjänsteman exempelvis en lokal för att kontrollera att de som arbetar på platsen finns 

antecknade i personalliggaren. I SFL finns det yttryckliga regler om att Skatteverket får 

kontrollera personalliggare.
71

 

 

Utöver lagstadgade utredningsmöjligheter så kan Skatteverket även utreda ärenden på andra 

sätt som en del av utredningsskyldigheten i 40 kap. 1 § SFL. Exempelvis så har Skatteverket 

                                                 

68
 Skatteverket, Kontrollbesök för kassaregister.  

69
 Ibid.  

70
 Skatteverket, Så fungerar personalliggare.  

71
 Se 40 kap 8-8a §§ SFL.  
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gjort beräkningar genom att räkna diverse inköp som näringsidkaren gjort och på olika sätt 

jämföra dessa. Exempelvis har Skatteverket räknat inköpta pizzakartonger och jämfört det 

med hur många kartonger som funnits på lagret för att se om uppgifterna angående hur många 

pizzor som sålts stämmer överens med lagret med kartonger.
72

  

 

3.3 Skälighetsbedömningen i rättspraxis i skönsbeskattningsmål 

Innebörden av skälighetrekvisitet i 57 kap. 1 § SFL har inte varit föremål för 

domstolsprövning i sig utan endast i samband med om förutsättningarna för skönsbeskattning 

är uppfyllda och då vad som är skäligt utifrån uppgifterna i ärendet. Det finns således inte 

mycket vägledning om hur begreppet skäligt ska tolkas vid skönsbeskattningsmål. I praxis har 

vad som ansetts skäligt i huvudsak baserats på Skatteverkets utredningar. Ett generellt 

problem med de skönsbeskattningsmål som prövas i domstol är att själva beloppsfrågan inte 

prövas när grunderna för skönsbeskattning har konstaterats.
73

  

 

I RÅ 2009 ref. 27 som är en förening av fyra mål så uppkom frågan om förutsättningarna för 

skönsbeskattning på grundval av kontantberäkning. I den första delen så hade den 

skattskyldige endast begränsat med inkomster vilket inkommit vid årets slut. Skatteverket 

menade att den skattskyldige behövt mer inkomster för att klara sin försörjning. Ingenting i 

utredningen tydde på att personen haft hjälp med sin försörjning eller att denne hade sparade 

tillgångar.  

 

HFD ansåg att utredningen inte gav någon annan slutsats än att personen haft ytterligare 

inkomster under året då den skattskyldige inte på ett tillfredställande sätt kunnat förklara hur 

dennes levnadskostnader täckts.   

 

Underinstanserna hade använt bestämmelserna om förbehållsbelopp i 7 kap. 5 § UB som 

jämförelsetal.
74

 Förbehållsbeloppet baseras på ett normbelopp som avser vanliga 

levnadskostnader förutom boendekostnader. Personen ifråga menade att dennes 

levnadskostnader under året varit lägre än förbehållsbeloppet delvis på grund av att han levt 

                                                 

72
 Se bland annat Kammarätten i Sundsvalls dom den 2009-09-14 mål nr: 244-09. 

73
 Hållén, Skattenytt nr 3 2015.  

74
 Se Utsökningsbalk (1981:774). Förbehållsbeloppet för en ensamstående vuxen år 2004 var 4 152 kr.  
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sparsamt med begränsade klädinköp och att han ofta levde hos sin flickvän som stod för 

matinköp.   

 

HFD menade att i jämförelse med reglerna om försörjningsstöd och det schabloniserade 

beloppet som kallas riksnormen så är förbehållsbeloppet högt räknat.
75

 Eftersom att de 

invändningar som lämnades av den skattskyldige angående levnadskostnaderna inte motsades 

av någon annan utredning i målet så ansåg HFD att den skönsmässiga bedömningen skulle 

ske med viss försiktighet. Beloppet för skönsbeskattningen hade därför utgångspunkt i 

riksnormen för det aktuella året men hänsyn togs till att personen delvis försörjts av sin 

flickvän.  

 

Slutsatsen som kan dras av målets första del är att om utredningen ger för handen att det 

föreligger ett underskott så måste den skattskyldige kunna förklara hur dennes levnadsutgifter 

har täckts. Lämnar den skattskyldige invändningar som inte är orimliga så måste 

invändningen motsägas av annan utredning för att invändningen ska diskvalificeras. I fall där 

det finns oemotsagda invändningar är reglerna om försörjningsstöd som grund för 

skälighetsbedömningen högt och riksnormen ska istället användas.  

 

I målets tredje del så användes också riksnormen som jämförelsereferens vid 

skälighetsbedömningen. HFD tog också delvis hänsyn till mannens egna uppgifter om sina 

levnadskostnader i detta mål. Mannen i fråga hävdade att han dels hade täckt det underskott, 

som en kontantberäkning visat, genom försäljning av bland annat bilar, båtmotorer och dels 

genom lån från sina föräldrar. Vissa av dessa upplysningar som den skattskyldiga lämnat 

ansåg inte HFD vara osannolika. Vid den skönsmässiga bedömningen beaktades alltså 

riksnormen i förhållande till den skattskyldiges uppgifter som inte motsägs av annan 

utredning i fallet.  

 

Även denna del i målet bekräftar att det är riksnormen som ska användas som utgångspunkt 

för att avgöra vad som är en skälig skönsbeskattning när det framkommit oemotsagda 

invändningar.  

 

                                                 

75
 Riksnormen för försörjningsstöd år 2004 var 2650 kr för ensamstående vuxen. 
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I ett annat fall så hade en man som bedrev en pizzeria fått beslut om skönsbeskattning från 

Skatteverket vilket han överklagat.
76

 Mannen hade redovisat en bruttovinst på 39 % vilket 

Skatteverket ansåg avvika väsentligt från en ”normal” pizzeria. Skatteverket framförde att det 

nyckeltal som tagits fram av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare var 63,2 % för 

restauranger med låg omsättning. För pizzerior beräknades bruttovinsten vara mellan 65-70 

%. Domstolen meddelade att bruttovinstberäkningar inte är utan osäkerhetsmoment vilket 

måste beaktas i bevisvärderingen. Eftersom resultatet väsentligen avvek från normen utan att 

någon rimlig förklaring till varför presenterats så var förutsättningarna för skönsbeskattning 

uppfyllda.   

 

För att göra kalkylerna hade Skatteverket utgått från inköpta pizzakartonger, kebabkött och 

hamburgerbröd. Mannen gjorde invändningen att del av pizzakartongerna fanns i det utgående 

lagret och att mängden kebabkött kunde variera. Skatteverket hade i beräkningen av kebabkött 

använt recept från en kokbok som jämförelse. Invändningen om pizzakartonger påverkade 

inte domstolens bedömning även om det inte var osannolik. Domstolen menade dock att det 

skulle ha funnits kartonger vid beskattningsårets början. Även om beräkningen justerades 

utifrån ett mindre antal pizzakartonger så understeg Skatteverkets skönsmässiga bedömning 

den justerade beräkningen.  

 

Angående mängden kebabkött så ansåg domstolen att Skatteverkets beräkningar inte var 

osannolika då hänsyn tagits till svinn och olika sorters kebabpizzor. Den skattskyldige kunde 

inte heller föra fram några uppgifter som motsade Skatteverkets utredning.  

 

Mannen skönsbeskattades också för oredovisad kostförmån. Han medgav att han förtärit mat 

på restaurangen dagligen men bestred att det skulle ha varit en måltid om dagen, sex dagar i 

veckan. Han hade inte visat någon utredning som möjliggjorde en beräkning av kostförmånen 

och beskattades därför utifrån Skatteverkets beräkningar avseende en måltid om dagen, sex 

dagar i veckan. I brist på rimliga förklaringar från den skattskyldige så skönsbeskattades 

denne i enlighet med Skatteverkets beräkningar som ansågs vara skäliga.  

 

Detta är förvisso ett mål ifrån hovrätten och har inte prövats av HFD vilket påverkar 

prejudikatvärdet av det. Det går ändå att dra vissa slutsatser ifrån målet vilket är att den 

                                                 

76
 Se Kammarätten i Sundsvalls dom den 2009-09-14 mål nr: 244-09.  
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skattskyldige har ett visst ansvar att visa att Skatteverkets utredningar inte ger en korrekt bild 

av verkligheten. Man kan också konstatera att det räcker att Skatteverket framför utredning 

som visar att den skattskyldiges resultat väsentligen avviker från branschnormen för att 

skönsbeskattning ska få ske i kombination med att det föreligger bokföringsmässiga brister.   

 

I ett annat mål från kammarätten hade en restaurang skönsbeskattats efter att Skatteverket 

utfört kundräkning.
77

 Kundräkningen skedde vid fyra tillfällen under lunchtid. Utifrån vad 

som framkommit under kontrollräkningarna så menade Skatteverket att det förelåg en 

krympning med 30 %. Kammarrätten menade att redovisningsunderlag hade frånhållits och 

det därav fanns anledning att skönsbeskatta. Däremot ansåg domstolen inte att det gick att dra 

slutsatser om bolagets försäljning sett över hela dagen när kontrollräkning endast skett under 

lunchtid. Av den anledningen ansåg kammarrätten att den oredovisade mervärdesskatten var 

för högt beräknad och sänkte således det skönmässigt uppskattade beloppet.    

 

Av detta mål kan man dra slutsatsen att utredningen måste vara utformad så att den så korrekt 

som möjligt ska kunna representera försäljningen. Det är således inte skäligt att beskattas 

utifrån ett snitt som är gjort under en period då försäljningen antagligen är som högst.  

 

3.4 Sammanfattande reflektioner 

Enligt 57 kap. 1§ SFL så ska den slutliga skatten bestämmas till vad som är skäligt utifrån 

uppgifterna i ärendet. Det finns alltså en tät sammankoppling mellan det som framkommit 

under utredningen och skälighetsbedömningen. För att göra den bedömningen så krävs alltså 

att Skatteverket utreder ärendet, vilket också följer av utredningsskyldigheten i 

förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och skatteförfarandelagen. 

 

I ärenden som gäller skönsbeskattning så är det Skatteverket som har det huvudsakliga 

utredningsansvaret. Hur omfattande utredningen ska vara går inte att ge något tydligt svar på 

men det som går att säga är att det i stort ska vara färdigutrett när ärendet går till domstol. 

Domstolen ska således inte behöva vidta några ytterligare utredningsåtgärder när frågan 

kommer upp till deras bord.  
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 Kammarrätten Stockholms dom den 21 september 2011, mål nr: KR 283-284.  
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Utifrån det nu anförda så framstår utredningsskyldigheten som omfattande. Eftersom att 

Skatteverket i enlighet med officialprincipen och skatteförfarandelagen ska se till att ärendet 

blir så utrett som dess beskaffenhet kräver så ställer det vissa krav på utredningens 

omfattning. Av förarbeten så kan man däremot konstatera att utredningens storlek inte ska ta 

orimliga proportioner. En alltför omfattande och tidsödande utredning kan vara till nackdel 

för den enskilde även om en mycket noggrann utredning av naturliga skäl leder till mer 

materiellt riktiga beslut.  

 

För att bedriva ärenden om skönsbeskattning så använder sig Skatteverket av olika metoder 

för att utreda huruvida en deklaration skiljer sig från verkligheten och på vilket sätt. För 

fysiska personer så är den vanligaste metoden för att utreda om en persons inkomster täcker 

dennes utgifter den så kallade kontantmetoden. I de fall där en fysisk persons intäkter inte 

täcker utgifterna eller om resultatet är ett begränsat överskott så finns det anledning att anta att 

det finns oredovisade intäkter. 

 

För näringsverksamheter används olika metoder för att utreda huruvida det finns skäl att 

skönsbeskatta. Skatteverket har en lagstadgat rätt att göra kontrollbesök hos näringsidkare 

som är skyldiga att föra kassaregister. Vid dessa besök finns det ett antal olika metoder som 

får användas. Eftersom att kontrollköp, kundräkning, kvittokontroll och kassainventering är 

åtgärder som riktar sig mot näringsverksamheter som bedriver någon typ av försäljning så är 

det främst vissa branscher som blir aktuella. Kontroll av personalliggare har även det en 

begränsad målgrupp då det är främst frisörer, restauranger och byggföretag som är skyldiga 

att föra sådana anteckningar.  

 

En sak som kan sägas om bruttovinstberäkningarna och kontantberäkningar hos näringsidkare 

är att det inte har ansetts tillräckligt att ett resultat avviker från branschnormen för att 

skönsbeskattning ska få ske. Det har även krävts att någon form av bokföringsmässig brist 

påvisats.
78

 Slutsatsen som kan dras ifrån det är att endast ett dåligt resultat inte anses vara 

tillräckligt för att visa att det föreligger oredovisade intäkter.  

 

Skatteverket är dock inte begränsat till att endast använda dessa uppräknade 

utredningsmetoder. Andra metoder som Skatteverket har använt sig av är exempelvis kontroll 
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 Se RÅ84 1:79 och RÅ 1987 not. 635.  
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av lager som sedan jämförts med registrerad försäljning. På så sätt har Skatteverket sökt 

utreda om det finns en diskrepans mellan lagret och den registrerade försäljningen. Om så är 

fallet så har det ansetts finnas skäl att skönsbeskatta om jämförelsen ger en indikation på att 

det har sålts mer än vad som registrerats.  

 

För näringsverksamheter används ofta bruttovinstberäkningar för att jämföra om deklarerad 

vinst är rimlig i jämförelse med branschnormen. Om vinsten betydligt understiger normen så 

kan det tala för att det finns oredovisade intäkter. Användandet av bruttovinstberäkningar kan 

dock kritiseras ur den synpunkten att den inte tar hänsyn till individuella skillnader. Metoden 

kan sägas förutsätta en viss vinst baserat på andra liknande företags vinster. Det är dock inte 

helt främmande att exempelvis en pizzeria i ett kvarter är betydligt mer populär än en annan 

vilket kan bero på många parametrar. Men att den ena kanske helt enkelt har en högre kvalitet 

på sina produkter än den andra vilket antagligen också kommer ge utslag på företagens 

framgång är inte svårt att se. Det kan därför vara problematiskt att dra slutsatser utifrån 

branschnormer.  

 

Som ovan nämnt så räcker det inte med att resultatet avviker från normen, det måste också 

finnas brister i redovisningen. Det framstår som rimligt att det inte räcker med ett 

jämförelsevis dåligt resultat för att framkalla skönsbeskattning. Ett resultat som skiljer sig från 

normen kan visserligen bero på att redovisningen är undermålig och således indikera att det 

finns oredovisade intäkter. Det går dock att ifrågasätta om det är tillräckligt för att bevisa hur 

mycket oredovisade intäkter som finns. Skäligheten i beloppsbestämningen kan ifrågasättas 

vid användningen av branschnormen som utgångspunkt.  

 

Utredningsmetoderna är som nämnt behäftade med vissa osäkerhetsmoment. 

Osäkerhetsmomenten kan dock vara svåra att undkomma då själva grunden för 

skönsbeskattning är att det inte finns annat tillförlitligt underlag för att besluta om slutlig 

skatt. Ett helt tillförlitligt skönsbeskattningsbeslut är bara möjligt om den skattskyldige 

inkommer med fullständigt underlag vilket i dessa fall troligtvis är osannolikt.  

 

Vad har då sagts om utredningarna och hur har skälighetsbedömningarna gjorts när målet 

kommit upp till domstol?  
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Utifrån RÅ 2009 ref. 27 så går det att dra slutsatsen att någon utredning måste styrka ett 

påstående för att det ska få ligga till grund för skönsbeskattningen. I fallets första del kunde 

Skatteverket inte visa någon utredning som motsade den skattskyldiges uppgifter om låga 

levnadskostnader. Den skönsmässiga bedömningen baserades därför på riksnormen med 

hänsyn tagen att den skattskyldige menade att denne också till viss del försörjts av sin 

flickvän.  

 

I den tredje delen av rättsfallet så var det en liknande situation. Den skattskyldighes uppgifter 

om att denne klarat sin försörjning genom försäljning av diverse tillhörigheter kunde inte 

motsägas av annan utredning. Skälighetsbedömningen baserades även i detta fall utifrån 

riksnormen med hänsyn tagen till den skattskyldiges påståenden.  

 

Av detta rättsfall kan man konstatera att vad som är skäligt måste ha förankring i utredningen 

och att uppgifter som den skattskyldige lämnar ska påverka bedömningen så länge som 

förklaringen inte är osannolik. Den skäliga skönsbeskattningen ska grundas på riksnormens 

belopp om försörjningsstöd för att beräkna vilka kostnader som bör täckas när det gäller 

fysiska personer som lämnat invändningar som inte är osannolika.  

 

Om den skattskyldige inte kan presentera uppgifter som motsäger Skatteverkets utredning så 

anses det som Skatteverket framfört som skäligt. Den slutsatsen kan dras av det ovan nämnda 

fallet med pizzerian (se avsnitt 3.4). Att den skattskyldige har invändningar innebär inte per 

automatik att domstolen kommer justera beloppet. Vad som anses som skäligt kan alltså vara 

helt i enlighet med Skatteverkets utredning om den skattskyldiges påståenden inte kan 

underbyggas med motsägande utredning.  

 

Konsekvenserna av en sådan ordning kan vara att den enskilde får ansvara för att visa att 

Skatteverkets påståenden inte stämmer. Ett möjligt problem med det är att stor vikt läggs vid 

Skatteverkets utredning som kan vara svår för den enskilde att motbevisa. I fallet med 

pizzerian hade räkning av pizzakartonger, inköpta hamburgare och kebabköttmängd gjorts för 

att grunda skönsbeskattningen. Det går att ifrågasätta robustheten av en sådan uträkning.  Att 

en kokbok anser att en viss mängd kebabkött skall användas per portion innebär inte att det är 

den mängden som det facto används hos den enskilde pizzerian. Det är inte osannolikt att 

mängden kan både över och understiga vad kokboken säger och att jämförelsen kommer 
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variera beroende på vilken kokbok som används som jämförelse. Man kan ifrågasätta om det 

verkligen är en skälig skönsbeskattning när utredningen grundar sig dels på en branschnorm 

och beräkningar som kan framstå som godtyckliga.  

 

Utifrån kammarrätten i Stockholms dom så kan slutsatsen dras att en uppskattad försäljning 

inte kan baseras på ett begränsat utredningsunderlag. Domstolen ansåg att det inte var skäligt 

att basera det skönsbeskattade beloppet på utredning som bedrivits under en begränsad tid. I 

detta fall så skedde kundräkning under lunchtid på en restaurang vilket oftast innebär en ökad 

försäljning. Sett över en dag så kan en sådan beräkning visa en högre försäljning än vad som 

verkligen sker. Av detta fall så kan man konstatera att den skäliga skönsbeskattningen måste 

reflektera en försäljning sett över en längre period än endast exempelvis lunchrusning.  
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4. Skälighetsrekvisitet 

4.1 Skälighet som normativt rekvisit  

I 57 kap 1 § SFL står det att skatten eller underlaget för skatten, ska beslutas till vad som 

framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet. Någon vidare förklaring på hur 

”skäligt” ska tolkas går inte att hitta i propositionen.
79

 Skälighetsrekvisit är inte unikt för 

skönsbeskattning utan det finns inom alla juridikens områden. Även om 

skälighetsbedömningar görs i en mängd olika fall så har de gemensamt att det i slutändan är 

domstolen som avgör vad som är skäligt.  

 

Det är få områden där enskilda ord och begrepp har så stor betydelse som inom juridiken. 

Lagtext kan vara utformad på många olika sätt, men det som framför allt är intressant ur en 

jurists synpunkt är de rekvisit som uppställs i en paragraf. Dessa rekvisit kan peka på att vissa 

sakförhållanden ska vara uppfyllda, så kallade objektiva rekvisit vilket är vanligt inom 

exempelvis straffrätten.
80

 För att beskriva ett sådant rekvisit kan paragrafen om mord få 

statuera som exempel.
81

 

 

I lagtexten står ”Den som berövar annan livet, döms för mord…”. För att en person ska dömas 

för mord krävs alltså det sakförhållandet att en annan person berövats livet. Är det så att det är 

en person som tagit sitt eget liv, alltså inte annans, så blir paragrafen inte tillämplig. Det är 

alltså ett objektivt fastslagbart sakförhållande som ska vara uppfyllt.
82

 I dessa fall så är det 

oftast inte några svåra bedömningar som behöver göras så länge det går att konstatera att en 

person har tagit en annan person av daga. Ärenden som berör mord kan självfallet innehålla 

många komplicerade frågor, men när det kommer till lagtextens ordalydelse så är den 

tämligen klar. 

 

Men objektiva rekvisit återfinns inte bara inom straffrättens område det finns även inom 

skatterätten. Ett tydligt exempel på det är den så kallade sexmånaders-regeln i 3 kap. 9 § IL. 
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 Se prop. 2010/11:165 s. 992-993.  

80
 Lehrberg, Subjektiva och objektiva rättsregler – ett inlägg i debatten om ”subjektiva# och ”objektiva” 

rättsregler.  

81
 Se 3 kap 1§ BrB.  

82
 Strömberg, SvJT 1994, s.883.   
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Om obegränsat skattskyldig person har arbetat utomlands i minst sex månader och beskattats 

för den delen av inkomsten i verksamhetslandet så undantas det från beskattning i Sverige. 

Förutsättningarna för att sexmånaders-regeln ska bli tillämplig går att fastställa på objektiva 

grunder. Har en obegränsat skattskyldig arbetat utomlands i sex månader och det har 

beskattats i det landet så ska det inte beskattas i Sverige.  

 

Det är dock inte sällan som en lagtext innehåller rekvisit som inte åsyftar ett visst 

sakförhållande.
83

 Ibland åsyftar ett rekvisit till vad en persons uppsåt, avsikter eller insikter 

m.m. är eller har varit. Sådana rekvisit brukar benämnas som subjektiva.
84

  I andra fall så 

uppställs rekvisit som varken syftar till att vissa objektivt fastställbara sakförhållandes eller 

vad en viss person haft för insikter m.m. Dessa rekvisit brukar benämnas som normativa. I 

stort så brukar man avse med normativa rekvisit att lagstiftaren i vissa moment i lagtexten 

överlåtit det till domaren att göra en värdering eller bedömning.
85

  

 

Normativa rekvisit måste, till skillnad från exempelvis objektiva rekvisit, tillämpas med ett 

värdeomdöme. Ett sådant normativt rekvisit är ordet ”klandervärd” i förtalsbrottsparagrafen.
86

 

Vad som menas med att vara klandervärd i sitt levnadssätt går inte att fastställa på objektiva 

grunder utan det förutsätter att det sker en subjektiv värdering. Vad som är klandervärt 

kommer således variera person till person. På samma sätt så går det inte att objektivt säga vad 

som är skäligt.  

 

Om vi skriver om sexmånaders-regeln för att exemplifiera hur en lagtext kan förändras 

beroende på rekvisitens utformning så skulle den istället kunna byggas på normativa rekvisit. 

Skulle lagtexten istället lyda att en obegränsat skattskyldig som har anställning som innebär 

att han vistas utomlands i längre perioder är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning 

till den del inkomsten beskattats i skälig utsträckning i verksamhetslandet. En lagtext som är 

utformad på detta vis lämnar frågan om vad en längre period är, samt vad som är en skälig 
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 Strömberg, SvJT 1994, s. 883.  
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 Lehrberg, Subjektiva och objektiva rättsregler- ett inlägg i debatten om ”subjektiva” och ”objektiva” 
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beskattning utomlands öppen för tolkning. Det går alltså inte att direkt utifrån lagtexten 

avgöra när en viss person eller situation faller under sexmånaders-regelns tillämpning.  

 

Nils Jareborg menar att när det kommer till bedömningar kring normativa rekvisit så ska 

domstolens värdering åtminstone inte komma som en överraskning för gärningsmannen.
87

 

Jareborg skriver om vissa normativa rekvisit inom förvisso straffrätten, men påståendet är så 

pass allmänt hållet att det torde gå att tillämpa samma uppfattning på de flesta bedömningarna 

domstolen måste företa kring normativa rekvisit. I skatterättsliga sammanhang blir det då den 

skattskyldige som i alla fall inte ska bli överraskad av domstolens bedömning i frågan.   

 

Det är dock en skillnad mot subjektiva rekvisit som exempelvis kan vara att en person ska ha 

haft ett tillägnelseuppsåt som i paragrafen om stöld, det vill säga vad gärningspersonens 

avsikter varit.
88

 Normativa rekvisit å andra sidan är exempelvis som i paragrafen om 

skönsbeskattning att skatten ska beslutas till vad som framstår som skäligt. Skäligt är i detta 

fall ett normativt rekvisit som kräver att bedömningen till viss del grundar sig på subjektiva 

antaganden.
89

  

 

Subjektiva rekvisit kan däremot innebära normativa bedömningar. För att belysa skillnaden 

ges exempel med culpabedömningar inom straffrätten så bedöms dels om en handling varit 

oaktsam (gärningsculpa) och om personen som utfört handlingen varit medveten om riskerna 

med sitt handlande, det vill säga att denne varit personligt oaktsam. För att göra en sådan 

bedömning om personlig oaktsamhet så krävs det att det görs svåra normativa bedömningar 

om vad personen borde ha förstått.
90

    

 

När det kommer till användningen av termer i lagstiftningen som är allmänna i sin 

framställning eller till och med vaga så som skälig kan anses vara menade Jan Hellner att 

skillnader mellan rättsområden måste beaktas.
91

 Inom exempelvis förmögenhetsrätten menade 

Hellner att domstolen i alla fall finner kompletterande normer i tvister vilket i hans mening 

                                                 

87
 Jareborg, 2001, Allmän kriminalrätt s.351.  

88
 Se 8 kap 1 § BrB.  

89
 Se tidigare stycken i avsnitt 3.1.  

90
 Boucht, SvJT 2013, s. 991-992.   

91
 Hellner,1990 s. 205 f.  



35 

 

möjliggör användningen av mer allmänna termer i lagstiftningen. Om det istället handlar om 

straffrätt eller skatterätt menade han att lagtexten bör vara utförlig och tydlig på de viktigaste 

punkterna.  

4.2 Fördelar och nackdelar med normativa rekvisit 

Under en lagstiftningsprocess så kan det vara problematiskt att genom lagtextens ordalydelse 

språkligt fånga in vilka situationer eller förhållanden som paragrafen avser att träffa, och 

resultatet av dem. Normativa rekvisit som ”skäligt” eller ”klandervärt” kan vara ett sätt för 

lagstiftaren att göra lagstiftningen mer flexibel än vad som är möjligt med rent objektiva 

rekvisit. En fördel med normativa rekvisit är alltså möjligheten att täcka in fler situationer än 

vad som är praktiskt möjligt med rent objektiva rekvisit.  

 

När det kommer till skälighetsbedömningen vid skönsbeskattning så möjliggör det att 

resultatet av ett skönsbeskattningsbeslut är mer situationsbaserat och anpassat efter vad som 

har framkommit i det enskilda fallet. En alltför bestämd lagtext skulle möjligen kunna vara till 

nackdel för den enskilde om exempelvis skatten inte skulle beslutas till vad som är skäligt 

utan till ett i lagtexten redan fastställt belopp. Med skälighetsrekvisit så finns det dock också 

en risk att den enskilde drabbas negativt. I fall där bedömningen om vad som är skäligt 

överskattas blir effekten att den skattskyldige beskattas till ett högre belopp än vad denne 

hade blivit om skönsbeskattning inte skett. Det går att ifrågasätta om ett sådant system är 

optimalt med hänsyn till legalitetsprincipen som är central inom skatterätten.
92

 

 

Ett potentiellt problem med normativa rekvisit är att det är svårt för den enskilde att förutse 

utfallet. Konsekvenserna av bristande förutsebarhet blir att den enskilde under processen får 

svårt att få en överblick över potentiella utfall. När det kommer till skönsbeskattningsmål så 

kan det innebära dels att den enskilde har svårt att förutse vilken skatt som kommer anses vara 

skälig och de möjliga utfallen innebär således ett stort osäkerhetsmoment för den 

skattskyldige.  
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 Legalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats som inom skatterätten uttrycks genom regeringsformen. Enligt 
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Normativa rekvisit är i teorin en språklig term som lämnar någonting obestämt.
93

 Att någoting 

i lagtexten är obestämt innebär att lagtexten ger utrymme för många olika tolkningar. 

Lagtexten kan innefatta många tolkningar som framstår som rimliga men det kan också i 

värsta fall finnas utrymme för orimliga tolkningar. 

 

Kopplat till det ovan nämnda så uppstår ett annat problem med normativa rekvisit som är att 

det kan finnas utrymme för ”subjektiva” avgöranden. Med det menas att domarens egna 

livserfarenheter eller livserfarenheter som framförts på annat håll får ligga till grund för 

beslutet.
94

 Av uppenbara skäl så är det inte önskvärt ur en rättsäkerhetssynpunk att domarna 

baserar beslut på egna erfarenheter. Till viss del är det kanske ofrånkomligt och rent av ett 

måste för att normativa rekvisit ska kunna användas i praktiken.  

4.3 Sammanfattande reflektioner 

Inom alla juridikens områden så tillämpas normativa rekvisit. Även om fördelen med dessa är 

att lagstiftningen blir mer dynamisk och tillåter variationer i det enskilda fallet i högre 

utsträckning än objektiva rekvisit så finns också nackdelar. Eftersom att normativa rekvisit 

kräver en subjektiv bedömning så kommer resultatet att variera fall till fall. Det finns en risk 

att beslutsfattarens egna livserfarenheter får ligga till grund för beslutet och beslutsfattandet 

sker slentrianmässigt.  

 

 På skönsbeskattningens område så finns det begränsat med vägledning om hur 

skälighetsbedömningen ska göras. Förutsebarheten kan därför bli lidande då det kan vara svårt 

för den enskilde som är part i ett skönsbeskattningsärende att uppskatta utgången i målet. 

Eftersom att ett beslut om skönsbeskattning innebär att den skattskyldige ska betala in skatt 

som kan vara betydande summor för den enskilde så är förutsebarheten inte oviktigt. I det 

avseendet så bör beslutet, så som Jareborg beskriver (se avsnitt 4.1), inte komma som en 

överraskning för den som beslutet berör.  

 

Exemplet med sexmånaders-regeln (se avsnitt 4.1) visar tydligt på hur en lagtext kan 

förändras beroende på om man använder objektiva eller normativa rekvisit. I lagtextens 

nuvarande lydelse så går det utan några större problem att direkt avgöra om person A även 
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ska beskattas i Sverige eller inte. Är personen obegränsat skattskyldig? Har den arbetat 

utomlands i minst sex månader? Har personen beskattats för arbetet i verksamhetslandet? Om 

det går att svara ja på alla frågor så blir regeln tillämplig. På det viset så kan man argumentera 

för att objektiva rekvisit är bättre då det är tydligare när regeln är tillämplig och vad som då 

blir resultatet. Förutsebarheten för den enskilde ökar jämförelsevis med om man istället måste 

reda ut vad som är en längre period och vad som är en skälig beskattning. Det går inte att 

direkt från lagtexten svara på om person A arbetat utomlands en längre period eller om A 

skäligt beskattats för sitt arbete i verksamhetslandet. A kan därför inte veta om regeln blir 

tillämplig förrän efter Skatteverkets bedömning och sedan kanske domstolens slutliga 

avgörande.  

 

Användningen av rent objektiva rekvisit i lagtexten förutsätter dock att det vid lagens 

utformande står klart vilka situationer som ska träffas av lagtexten vilket kanske inte alltid är 

möjligt. För att täcka upp alla situationer och vad resultatet av det ska bli kan innebära att 

lagtexterna tvingas bli mycket omfattande, detaljrika och då även svårnavigerade. Risken blir 

också att situationer som kanske är avsedda från lagstiftarens sida att falla in under lagens 

tillämpningsområde inte gör det för att det brister i något rekvisit.  

 

Det går dock att ifrågasätta brukandet av normativa rekvisit i skatterättsliga sammanhang och 

således vid skönsbeskattning med tanke på legalitetsprincipens starka roll. Objektiva rekvisit 

kanske inte kan täcka in alla möjliga situationer som lagstiftaren vill skönsbeskatta men åter 

igen med tanke på legalitetsprincipens roll så är det kanske bättre att följa principen om in 

dubio pro reo, det vill säga hellre fria än fälla.  
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5. Skälighetsbedömningar och rättssäkerhet  

5.1 Om rättssäkerhetsbegreppet  

Rättssäkerhet som begrepp används ofta inom juridisk diskussion och argumentation men är 

inte lika närvarande inom den svenska lagstiftningen.
95

 Rättssäkerhet som begrepp kan dock 

återfinnas i regeringsformen men någon vägledning hur begreppet närmare ska förstås ges 

inte.
 96

  Vad som menas med rättssäkerhet är mycket omfattande samtidigt som begreppet i sig 

är vagt.
97

  

 

Bohlin och Warnling-Nerep menar att det i begreppet innefattar ett krav på effektivt 

rättsskydd vilket realiseras genom domstolsprövning. De menar även att en viktig del är 

principen om en rättssäker förvaltning vilket tar syfte på de förvaltande organen. Någonting 

som framhålls är kravet på förutsebarhet som en del av rättssäkerheten.  

 

I diskursen om rättssäkerhet belyses många frågor i ljuset av olika rättsprinciper.
98

 

Principernas roll inom rättsystemet är dock inte okontroversiell. En skillnad mellan en regel 

och en princip kan beskrivas som att principen ställer upp ett ideal. Desto närmare en 

handling ligger idealet desto bättre. Vissa rättsprinciper kan återfinnas i lagtext men inte alla. 

Även om de inte finns uttryckligen i lagtext så anses de tillhöra rättsordningen på ett indirekt 

sätt genom att de åberopas som skäl i lagstiftning eller genom rättspraxis. 

 

Att söka svara på vad som begreppet rättssäkerhet innebär och rättsprincipernas definitiva roll 

är därför inte möjligt i denna framställan. Rättssäkerhetsaspekterna kommer därför belysas 

utifrån några av dessa rättsprinciper på ett mer allmänt plan. De principer som 

rättsäkerhetsdiskussionen kommer utgå ifrån är legalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen 

och proportionalitetsprincipen.  

 

Eftersom legalitetsprincipens innebörd i skatterättsliga samanhang är att ingen skatt får tas ut i 

avsaknad av lagstöd blir principen intressant att diskutera i en kontext där lagtexten innehåller 
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normativa rekvisit så som 57 kap 1 § SFL.
99

 Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska 

behandlas lika, men även att olika fall ska behandlas olika.
100

 Frågan blir då om det är möjligt 

att garantera likabehandling vid tillämning av normativa rekvisit? Proportionalitetsprincipens 

krav på att en åtgärd inte ska vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå 

målet är också intressant att belysa.
101

 Principen blir särskilt intressant att diskutera i samband 

med Skatteverkets utredningar som sedan ligger till grund för den skälighetsbedömning som 

görs i skönsbeskattningsmål.  

5.2 Legalitetsprincipen  

Skälighetsbedömningar i skönsbeskattningsmål kan ur legalitetssynpunkt vara problematiskt. 

Legalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats som i skatterättsliga sammanhang får särskilt 

stor betydelse. Principen har en fundamental roll inom skatterätten och är lagstadgad i 

regeringsformen.
102

 Syftet med principen är att garantera förutsebarhet för den enskilde och 

förhindra godtycke.
103

 

 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen består av fyra aspekter.
104

 För det första så finns det ett 

föreskriftkrav, det vill säga ett krav på uttrycklig lagtext som stöd för beskattning. Den 

vanliga slutsatsen e contrario är ingen skatt utan lag.
105

 En följd av föreskriftkravet är 

analogiförbud.
106

 Lagtexten får inte tolkas extensivt och innefatta fall som inte är preciserade i 

lagtexten.
107

 Legalitetsprincipens tredje aspekt är förbudet mot retroaktiv lagstiftning.
108

 Till 

sist så innefattar principen ett krav på bestämdhet eller om det ses omvänt, ett 

obestämdhetsförbud.  Bestämdhetskravet är inte inskrivet i lagtexten men anses ändå vara en 

del av legalitetsprincipen. Denna del tar sikte på att lagstiftningen inte får vara för vagt 
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utformad. Är lagtexten vagt utformad så kan man argumentera utifrån legalitetssynpunkt att 

sådan ska tillämpas med försiktighet.  

5.2.1 Skönsbeskattning och legalitetsprincipen 

Skönsbeskattningen har sin rättsliga grund i 57 kap. 1 § SFL så kravet på författningsstöd är i 

sig inte ett problem ur legalitetssynpunkt. Däremot om författningsstödet ses i ljuset av 

bestämdhetskravet så kan man argumentera för att skälighetsrekvisitet inte är tillräckligt 

preciserat. Det går att resonera så att det är bestämdhetskravet som är förutsättningen för att 

författningskravet får ett kvalitativt innehåll.
109

 En lagtext med lydelsen ”Skatt ska utgå för 

alla med inkomster efter vad som är rättvist” uppfyller i sig kravet på författningsstöd. En 

sådan lagtext är dock så pass opreciserad att tolkningen och tillämpningen skulle se väldigt 

olika ut. Vad som är rättvist är i sig omöjligt att bestämma och en sådan subjektiv uppfattning 

kan också komma att ändras över tiden. Det finns också en risk att beslutsfattarens egna 

subjektiva bedömning om rättvisa är det som kommer grunda beslutet.  

 

Anders Hultqvist menar att lagtext som har innebörden att skatt ska utgå med vad som är 

skäligt knappt säger någonting alls.
110

 Även om lagtexten i 57 kap. 1 § SFL kanske inte är lika 

opreciserad som det ovan dramatiserade exemplet så lämnar lagtexten än dock obesvarade 

frågor. Vad anses skäligt utifrån uppgifterna i ärendet? Vilka krav ställs då på utredningen för 

att få ligga till grund för skälighetsbedömningen?  

 

Eftersom skälighetsrekvisitet i sig är opreciserat så innebär det vissa svårigheter när det 

kommer till dess tolkning och tillämpning. Ur rättssäkerhetssynpunkt är en sådan lagtext inte 

optimal i synnerhet med hänsyn till legalitetsprincipens roll inom skatterätten.  

5.2.2 Konsekvenser av en obestämd lagtext 

Lindencrona för en argumentation kring det potentiella problemet att lagstiftare som har en 

känsla av att lagtext är otillfredsställande lämnar över problemet till att lösas av rättspraxis.
111

 

Han menar dock att en sådan förhoppning inte kommer leda till att lagtexten blir tydligare 

utan endast leda till att praxisen ökar förvirringen. Enligt Lindencronas studie så leder mer 

rättspraxis inte till att en obestämd författning blir mer tydlig.  
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En liknande argumentation kan också föras när det kommer till skälighetsbedömningen i 

skönsbeskattningsmål. Även om det inte går att säga huruvida lagstiftaren redan under 

lagstiftningsprocessen ”haft en känsla” av att lagtexten är otillfredsställande så kan man i vart 

fall konstatera att skälighetsbedömningen alltid i sista hand kommer överlåtas till domstolen i 

det fall att saken blir tvistig. Eftersom det inte finns mycket vägledning hur 

skälighetsbedömningen skall gå till, endast att den ska baseras på var som framkommit i 

ärendet, så får domstolens praxis en betydande roll i vad som ska anses vara skäligt.     

 

Risken, vilket även Lindencrona framhåller, är att domstolarnas praxis inte bidrar till att 

klargöra rättsläget utan resultatet kan bli att praxis skiljer sig åt och ger föga vägledning. 

Utifrån det nu anförda finns det en risk med att överlåta bedömningen till domstolen utifrån 

ett förutsebarhetsperspektiv. Bristen på vägledning gör att resultatet av 

skälighetsbedömningen kan vara svårt att förutse för den enskilde. Användningen av 

skälighetsrekvisit i lagstiftning kommer innebära att ett visst mått av subjektiva bedömningar 

vilket i relation till kravet på förutsebarhet framstår som besvärande.  

 

En tydligare lagtext skulle också kunna förhindra onödiga domstolsprocesser som beror på att 

en lagtext är oklar och behöver tolkas i domstol.
112

 En proaktiv lagstiftning där 

förutsättningarna för beskattning tydligt preciseras lever bättre upp till legalitetsprincipens 

krav om bestämdhet, än en som är mer oklar och istället låta tolkningen ske reaktivt.   

 

Kravet på förutsebarhet ska i skatterättsliga sammanhang inte förringas då det kan innebära 

stora ekonomiska förluster för den enskilde om denne exempelvis skönsbeskattas. När det 

kommer till skönsbeskattningsmål så är det antagligen i många fall svårt för den som är part i 

ärendet att kunna förutse vad som kommer anses vara skäligt. Anledningen till det är, som 

tidigare sagt, att skäligt är ett obestämt begrepp som inte går att på förhand ge ett bestämt 

innehåll eller resultat. 
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5.3 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen tar huvudsakligen sikte på att myndigheter ska vara konsekventa i 

sitt beslutsfattande.
 113

 Lika fall ska behandlas likadant, men den innebär också att olika fall 

ska behandlas olika. Myndighetens egen praxis får därför stor betydelse för att tillse 

likabehandling. Den egna praxisen får däremot inte strida mot lag eller praxis från högre 

instans. Beslut som myndigheter fattar får inte gynna eller missgynna enskilda utan att det 

finns stöd i lag.  

 

Likabehandlingsprincipen är en allmänt hållen regel som är relevant för hela rättssystemet och 

ska således även tillämpas inom skatterätten.
114

 Trots det så är det inte vanlig att 

likabehandlingsfrågor diskuteras av HFD. Någonting som bör noteras i sammanhanget är att 

likabehandlingsprincipen inte behöver beaktas av lagstiftaren utan endast av de 

rättstillämpande organen. Det framgår även av lagens förarbeten.
115

 Likabehandling är inte 

bara reglerat i den svenska rätten utan regler återfinns även i EKMR och i EU-rätten. I EU-

domstolens praxis är det däremot betydligt vanligare med likabehandlingsfrågor. Att så är 

fallet är inte uppseendeväckande då jämförelse av situationer är en grundläggande metod för 

EU-domstolen.  

 

Likabehandlingsprincipen har tillämpningssvårigheter så som många andra allmänna 

rättsprinciper.
 116

 Även om principen är reglerad i lagtext så går det inte att säga när den är 

direkt tillämplig. Det går inte att tydligt säga om regeln ska ses om en vanlig rättsregel som 

antingen är tillämplig eller inte tillämplig, eller om den istället ska ses som ett övergripande 

värde som i någon mån ska beaktas i beslutsfattande. En annan svårighet med bedömningar 

om likabehandling är vad som ska anses vara en jämförbar situation.  
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5.3.1 Skönsbeskattning och likabehandlingsprincipen 

Skälighetsbedömningen i skönsbeskattningsmål ska så som tidigare nämnt utgå ifrån de 

uppgifter som framkommit i ärendet. Det är av den anledningen intressant att även diskutera 

skälighetsbedömningen och rättssäkerhetsaspekter utifrån ett utredningsperspektiv.  

 

Likabehandlingsprincipen tar sikte på att myndigheterna som tillämpar lagen ska beakta allas 

likhet inför lagen. En fråga som i det här sammanhanget då uppstår är, hur 

likabehandlingsprincipen kan garanteras när beslut om skönsbeskattning sker efter en 

skälighetsbedömning?  

 

Problemet med obestämdheten i skälighetsrekvisitet får även effekter ur ett 

likabehandlingsperspektiv. Det kan vara svårt att garantera likabehandling när vad som är 

skäligt i det ena fallet inte går att klargöra fullt tillförlitligt. Likabehandlingsprincipen har den 

tillämpningssvårigheten att det inte alltid är lätt att avgöra vilka situationer som är jämförbara. 

Om man då även adderar en skälighetsbedömning så blir det än mer komplext att avgöra om 

två subjekt blivit behandlade på lika sätt.  

 

Likabehandlingsprincipen innebär inte bara att lika fall ska behandlas lika utan det innefattar 

även ett krav på att olika fall ska behandlas olika. Sett till Skatteverkets användning att 

branschnormer i bruttovinstberäkningar så finns det en tydlig risk med att 

likabehandlingsprincipen riskeras. Man kan förvisso argumentera att alla exempelvis pizzerior 

skönsbeskattas efter samma norm och därmed likabehandlas. Problematiken ligger i huruvida 

det går att skönsbeskatta en näringsidkare utifrån ett slags genomsnitt. Som tidigare sagt ska 

olika fall behandlas olika vilket man kan ifrågasätta om så sker när en näringsidkare beskattas 

utifrån andra näringsidkares bruttovinster.  

 

Positivt sett ur fysiska personers synvinkel är att man utgår ifrån socialtjänstens regler om 

försörjningsstöd vilket grundar sig på objektiva mått där det då är lättare att tillgodose 

likabehandling.  

 

Att garantera likabehandling vid tillämpandet av normativa rekvisit är nog en praktisk 

omöjlighet. I bästa mån så får det övergripande målet under bedömningen vara att 

likabehandling ska ske och att lika fall i vart fall inte medvetet behandlas olika.    
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5.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är ofta beskriven som en av de viktigare rättsprinciperna.
117

 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats som inte bara finns i Sverige utan i 

många rättsordningar. I det svenska rättsystemet så inkorporerades proportionalitetsprincipen 

i och med inträdet i EU.
118

 Proportionalitetsprincipen finns idag lagstadgad i flera olika 

svenska lagar, bland annat i 8 § PolisL och i 24 kap. 1 § RB.
119

 Som tidigare nämnt så finns 

principen även lagstadgad i 2 kap. 5 § SFL. 

 

 Proportionalitetsprincipen ska som rättssäkerhetsprincip beaktas av myndigheter i deras 

beslutsfattande.
120

 Innebörden av principen är att en myndighet inte får besluta om att 

använda åtgärder som är mer ingripande än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Syftet 

med en åtgärd måste väga över det intrång eller besvär det kan innebära för den som beslutet 

omfattar. Även om proportionalitetsprincipens innebörd vid första anblick framstår som 

relativ klar, det vill säga att en åtgärd inte ska gå utöver vad som är nödvändigt, så är dess 

närmare innebörd inte lika tydlig.  

 

I teorin så finns det olika uppfattningar om principens innebörd.
121

 Det står dock klart att 

proportionalitetsprincipen kommer innebära att det sker en intresseavvägning av något slag.
122

  

För att göra proportionalitetsbedömningar har det utarbetats en systematisk metod både inom 

EU-rätten och den svenska rätten.
123

 En åtgärd måste vara lämplig för att uppnå det avsedda 

målet, den måste vara nödvändig på så sätt att ingen mindre ingripande åtgärd kan användas 

och den får inte vara oproportionerlig (i strikt bemärkelse) med anledning av den begränsning 

som den medför för ett motstående intresse. I den vidare diskussionen om proportionalitet så 

kommer dessa kriterier att användas.  

 

                                                 

117
 Moëll, s.18.  

118
 Se Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

119
 Se Polislag (1984:387).  

120
 Moëll, s.16.  

121
 Ibid, s. 22.  

122
 Ibid, s. 38.  

123
 Ibid, s.191-192.  
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I skatterättsliga sammanhang innebär proportionalitetsbedömningen att det ska ske en 

avvägning mellan vissa allmänna och enskilda intressen.
124

 På ett mer allmänt plan så kan 

man diskutera statens intresse av att beskatta folket gentemot den enskildes rätt till sin 

egendom.  

 

5.4.1 Skönsbeskattning och proportionalitetsprincipen 

Sett till fenomenet att skönsbeskatta så framstår förfarandet som proportionerligt. Att staten 

tar ut skatter ifrån sina medborgare är på det hela taget okontroversiellt. Skönsbeskattning 

som verktyg för att kunna beskatta fysiska eller juridiska personer som underlåtit att inkomma 

med tillförlitlig deklaration förefaller av den anledningen som proportionerligt. 

Skönsbeskattning är en lämplig åtgärd för att få in oredovisade skatteintäkter. Den får också 

anses vara nödvändig. Skönsbeskattning är ingripande för den enskilde i och med att beslutet 

om skatt bestäms skönsmässigt men i förhållande till ändamålet vilket är att få in 

skatteintäkter så är det nödvändigt. När det kommer till proportionalitetsbedömningen i strikt 

bemärkelse så förefaller skönsbeskattningen som institut också proportionerlig. Den enskildes 

rätt till sin egendom är viktigt att beakta och bör inte med lätthet åsidosättas. Däremot så är 

det i sig inte oproportionerligt att staten beskattar sina medborgare. Skönsbeskattning som 

verktyg för beskattning när underlag saknas är därför inte oproportionerligt med hänsyn till 

den inskränkning det innebär för den enskilde.  

 

5.4.2 Skälighetsbedömningen och proportionalitetsprincipen  

Nästa fråga blir om skälighetsbedömningen är proportionerlig. Eftersom att en skälig 

skönsbeskattning ska utgå ifrån uppgifterna i målet blir även proportionalitetsprincipen 

intressant att belysa utifrån Skatteverkets utredningar.
125

 Under utredningsprocessen så kan 

Skatteverket använda sig av åtgärder som är ingripande för den enskilde. I det sammanhanget 

blir proportionalitetsprincipen särskilt viktig eftersom proportionalitetsprincipen ska beaktas i 

avvägandet om vilka åtgärder som ska vidtas. Kraven som proportionalitetsprincipen ställer 

upp är att åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och proportionerlig.
126
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Tidigare i denna uppsats har Skatteverkets utredningsmetoder beskrivits (se avsnitt 3.2). 

Metoderna som vanligtvis används är behäftade med vissa osäkerhetsmoment vilket även 

HFD bekräftat (se exempelvis RÅ 2009 ref. 27). Utifrån proportionalitetsprincipens krav på 

lämplighet så går det att argumentera att användandet av osäkra utredningsmetoder inte lever 

upp till dessa krav. Åtgärden ska vara lämplig sett till det mål som ska uppfyllas. I detta fall är 

målet att få in uppgifter utifrån vilka man ska kunna göra en skälighetsbedömning. Innefattar 

utredningen osäkerheter så blir skälighetsbedömningen svår och kanske till och med omöjlig. 

Användningen av dessa metoder för att avgöra vad som är skäligt i ärendet kan av den 

anledningen anses vara ett avsteg från proportionalitetsprincipen.  

 

När det kommer till nödvändighetskravet så kan det däremot framstå som att dessa metoder är 

nödvändiga för att uppnå det avsedda målet. Själva anledningen till att skönsbeskattning blir 

aktuellt är att det fattas underlag helt för beskattning, eller att underlaget har betydande 

brister. För att uppnå målet, vilket får anses vara att staten ska få in skatteintäkter, krävs det 

att någon utredning sker för att kunna grunda beslutet på någonting. Förutsatt att åtgärden som 

vidtas är den minst ingripande så kan den anses som nödvändig.   

 

Angående den sista delen, proportionalitet i strikt bemärkelse, så går det att föra olika 

resonemang. Skatteverkets utredningar kommer i varierande grad innebära ett intrång för den 

enskilde. Om ett skönsbeskattningsärende handlar om mindre summor, vilket det kan vara 

framförallt när ärendet berör en fysisk person, så kan man argumentera att intrånget är 

oproportionerligt ingripande sett till målet.  

 

Det går dock också att resonera så att storleken på skönsbeskattningen inte har betydelse för 

målet och att utredningen också syftar till att undersöka vilka oredovisade inkomster som 

finns. Utifrån en sådan synvinkel kan man argumentera för att Skatteverkets utredningar är 

proportionerliga. Det går inte att klart säga huruvida Skatteverkets utredningar är 

proportionerliga på ett generellt plan då det också måste bedömmas fall till fall.  

5.5 Avslutande reflektioner kring skönsbeskattning och rättssäkerhet 

Vad som menas med rättssäkerhet och vad som inryms under begreppet är inte helt klart. Av 

den anledningen är det inte möjligt att på ett fullständigt sätt diskutera huruvida 

skälighetsrekvisitet och skälighetsbedömningarna i skönsbeskattningsmål lever upp till 
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rättssäkerhetens krav. Det går dock att lyfta upp några särskilda kritiska punkter vilket 

kommer presenteras i det följande.  

 

Författningsstödet för skönsbeskattning finns i 57 kap. SFL och vid första anblick kan det 

verka som att legalitetsprincipens krav inte innebär några problem. Vid en djupare analys kan 

man dock ifrågasätta om skälighetsrekvisitet i kapitlets första paragraf är tillräckligt bestämt 

och preciserat. Eftersom att skälighetsbedömningen är sammankopplat med vad som 

framkommit i ärendet enligt 57 kap. 1 § SFL så uppstår en rad frågor som inte besvaras av 

lagtexten. Konsekvenserna av en sådan lagtext är att det i första hand överlåts på Skatteverket 

att göra den bedömningen och till sist så är det domstolen som får avgöra.  

 

Det behöver inte per automatik vara negativt att Skatteverket eller domstol gör 

skälighetsbedömningen, men med en oklar lagtext så påverkas förutsebarheten för den 

enskilde på flera sätt. Eftersom lagtexten inte ger någon vägledning om vad som är skäligt så 

är det omöjligt för den enskilde att förutse resultatet av en skönsbeskattning. Det är också 

svårt för Skatteverket att på förhand säga vad som är skäligt och ge vägledning.  

 

När lagstiftaren använder sig av vaga begrepp som ”skäligt” så eftersätts inte bara 

rättssäkerheten utan risken ökar även för domstolsprocesser.
 127

 Frågan om vad som är skäligt 

ska då avgöras av domstolen som egentligen inte heller har någon vidare vägledning i frågan. 

En lagstiftning som är öppen för subjektiva tolkningar medför fara för spretig rättspraxis. Det 

får i sin tur en negativ effekt på förutsebarheten. För den enskilde kan det också innebära 

svårigheter att överklaga då det kan vara svårt att visa att beslutet är oskäligt eftersom 

skälighetsbegreppet i sig är oklart. 

 

Ett annat problem som skälighetsrekvisitet kan medföra ur rättssäkerhetssynpunkt är att det 

kan vara svårt att tillförse likabehandling. Eftersom skälighetsrekvisitet innebär normativa 

bedömningar som sker fall till fall så kan det leda till svårigheter för Skatteverket att fatta 

beslut på ett konsekvent sätt. Däremot kan också ett allt för schabloniserat beslutsfattande 

också leda till avsteg från likabehandlingsprincipens krav. Så kan fallet vara om olika fall 

behandlas lika. Situationer som inte är jämförbara ska enligt likabehandlingsprincipens krav 

inte behandlas likadant. Med det menas att A inte ska beskattas som B om situationen inte är 
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densamma. Det är dock vanligt under Skatteverkets utredningar och då även vid 

skälighetsbedömningen att den skattskyldige beskattas i enlighet med exempelvis riksnormen 

för försörjningsstöd eller branschnorm.  

 

Riksnormen används som mått för vad en fysisk person behöver för inkomster för att täcka 

sina utgifter och det är relativt låg ställt och ska motsvara en slags miniminivå. Eftersom 

riksnormen är ett slags existensminimum så innebär den kanske sällan att en person 

skönsbeskattas i högre utsträckning än andra skattskyldiga. Ur den som skönsbeskattas 

perspektiv så kan det vara positivt med att skönsbeskattningen sker så restriktivt som möjligt 

men sett ur ett likabehandlingsperspektiv så kan det innebära att personer som har inkommit 

med tillförlitliga deklarationer beskattas mer än de som skönsbeskattas.   

 

Även användningen av branschnormer framstår som problematiskt ur ett 

likabehandlingsperspektiv. Det går att ifrågasätta om principens krav på att olika fall ska 

behandlas olika när näringsidkares skönsbeskattning baseras på en branschnorm. Det är svårt 

att se att ett liknande system för skönsbeskattning skulle vara godtagbart för fysiska personer. 

Hade fysiska personer beskattats i likhet med vad som var genomsnittligt inkomst i 

grannskapet så hade förmodligen det systemet underkänts. Ur den skattskyldiges perspektiv 

kan det ifrågasättas om det är optimalt ur rättssäkerhetssynpunkt att dessa normer används.  

 

Proportionalitetsprincipen ställer upp krav på att en åtgärd som vidtas av en myndighet ska 

vara lämplig, nödvändig och proportionerlig i strikt bemärkelse. Skönsbeskattning som 

verktyg för att beskatta när tillförlitlig deklaration saknas torde inte vålla några problem ur 

proportionalitetsperspektiv. När underlag för beslut om slutlig skatt saknas så är 

skönsbeskattning lämpligt, nödvändigt och proportionerligt.  

 

Proportionalitetsprincipen ska dock också beaktas av Skatteverket under utredningsprocessen. 

Utredningen är i hög grad kopplad till skälighetsbedömningen när det kommer till 

skönsbeskattning, vilket också framkommer av lagtexten att så ska vara. 

Proportionalitetsprincipen bör därför kunna ställa krav på utredningen för att inte 

skälighetsbedömningen ska anses vara oproportionerlig. Det kan därför ifrågasättas om det är 

lämpligt att Skatteverket använder utredningsmetoder som är behäftade med 

osäkerhetsmoment. Om syftet med skönsbeskattning är att få till ett beslut om skatt som ska 
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efterlikna vad som hade beslutats om tillförlitlig deklaration inkommit så kan man 

argumentera för att vissa av dessa metoder är olämpliga.  

 

En annan aspekt är huruvida utredningsåtgärderna måste stå i proportion med 

skönsbeskattningens storlek. Att vidta väldigt omfattande utredningsåtgärder skulle möjligen 

kunna framstå som oproportionerliga om ärendet gäller mindre summor.  
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6. Avslutande kommentarer och slutsatser  

6.1 Vad är en skälig skönsbeskattning? 

Vad som är en skälig skönsbeskattning går inte att ge ett tydligt svar på. Vad som är skäligt 

måste bedömmas från fall till fall. Eftersom att skönsbeskattningsförfarandet innebär 

tillämpning av ett normativt rekvisit är det inte uppseendeväckande att så måste ske. Det 

medför dock den problematiken att det rent objektivt inte går att fastställa vad som är skäligt. 

Vad som slutligen anses vara skäligt kommer därför bedömmas på subjektiva slutsatser.  

 

Man kan då fråga om skälighetsbedömningen är helt godtycklig och är beslutsfattaren fri i sin 

bedömning? Även om det är bristfälligt med vägledning från lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin på hur skälighetsbedömningen ska tolkas så kan vissa regler riktlinjer urskönjas. I 57 

kap. 1§ SFL står det skrivet att skatten ska bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till 

uppgifterna i ärendet.  Vad som framkommit under ärendets utredning får alltså en stor 

betydelse för skälighetsbedömningen.  

 

Vilka krav som ställs på utredningen för att få ligga till grund för skälighetsbedömningen är i 

stort oklart. I praxis kan man däremot framtyda några generella riktlinjer. HFD har sagt att 

skönsbeskattning ska ske med försiktighet om den skattskyldige lämnat invändningar som inte 

motsägs av annan utredning. Det är däremot inte tillräckligt att den skattskyldige gör en 

invändning för att det ska beaktas i skälighetsbedömningen. Invändningen får inte vara 

osannolik och den ska underbyggas med någon slags utredning.  

 

En sista sak som kan sägas om vilka krav som ställs på utredningen för att den ska få ligga till 

grund för skälighetsbedömningen är att den inte får vara för begränsad i sitt omfång så 

resultatet beräknas på en exempelvis de högsta försäljningsnivåerna. Detta blir framförallt 

aktuellt när det kommer till näringsidkare som skönsbeskattas. Man kan förstå det som ett 

slags krav på att utredningen ska vara representativ. Med det menas vad som är skäligt inte 

kan baseras på beräkningar gjorda vid ett enstaka tillfälle och i synnerhet inte när 

försäljningen är som högst. För att en så korrekt skönsbeskattning som möjligt ska kunna ske 

bör även försäljningsnivåerna under andra tidpunkter än exempelvis rusningstid beaktas.  

 

För stora slutsatser kan vara svårt att dra från dessa rättsfall då de ger begränsat med 

vägledning som oftast berör en specifik situation. Vad som är en skälig skönsbeskattning är 
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således svårt att besvara. Dessa rättsfall kan möjligen ge några yttre ramar även om de är 

vaga. Förhoppningsvis kan dessa ramar konkretiseras och utvecklas i framtida 

domstolsavgöranden. Till dess kan kanske Jareborgs ord om att vid tillämpningen av 

normativa rekvisit ska domstolens värdering åtminstone inte komma som en överraskning för 

den enskilde verka som en fingervisning om vad som är skäligt. Men även det lämnar öppna 

dörrar för stora bedömningsvariationer.  

 

6.2 Hur står sig skälighetsbedömningen ur ett rättssäkerhetsperspektiv? 

Rättssäkerhetsbegreppet är både brett och svårdefinierat vilket gör det omöjligt att i denna 

uppsats belysa alla potentiella rättssäkerhetsaspekter som kan bli aktuella vid 

skönsbeskattning. Av den anledningen har några rättssäkerhetsprinciper lyfts fram för att 

belysa skönsbeskattning ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Användningen av normativa rekvisit för skönsbeskattning i form av att en 

skälighetsbedömning ska ske kan innebära vissa avsteg från de krav som ställs på 

rättssäkerhet.  

 

En brist som reglerna om skönsbeskattning har är att skälighetsrekvisitet är obestämt. 

Legalitetsprincipen uppställer vissa krav på lagstiftningen varav ett är bestämdhetskrav eller 

omvänt, obestämdhetsförbud. Det går att argumentera för att rekvisit så som ”skäligt” är 

innehållslösa och ger föga vägledning om dess innebörd. Lagtextens tolkning och tillämpning 

måste då ske genom domstolsprövning. 

 

Problemet med att överlämna tolkningen till domstol ur rättssäkerhetssynpunkt är att det blir 

svårt för den enskilde som blivit skönsbeskattad att bestrida eller överklaga en sådan 

skälighetsbedömning då den baserats på ett visst mått av subjektiva bedömningar. Det finns 

inga garantier för att dessa bedömningar ä enhetliga och sträcker sig över tiden vilket kan 

påverka förutsebarheten i skönsbeskattningsmål.  

 

En konsekvens av att en lagtext är oklar är att det kan leda till fler domstolsprocesser som 

skulle kunna ha undvikits genom att förutsättningarna redan preciserats i lagtexten. En 

proaktiv lagtext är bättre ur en legalitetssynpunkt än en som är reaktiv där förutsättningarna 

för lagens tillämpning klargörs i efterhand. En preciserad lagtext är möjligtvis av särskild vikt 
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i skatterättsliga sammanhang med tanke på legalitetsprincipens ställning inom just 

skatterätten. Så pass att den förankrats i den svenska grundlagen. Begrepp som ”skäligt” bör 

kanske därför inte brukas inom skatterätterätten så till vidare att det inte tydligare framgår vad 

som är skäligt.   

 

Vid tillämpningen av skälighetsrekvisitet i 57 kap. 1 § SFL och under utredningsprocessen 

om vad som ska anses vara en skälig skönsbeskattning kan likabehandlingsprincipens krav 

vara svåra att tillgodose. Obestämdheten i att skönsbeskattas till vad som är skäligt gör att det 

kan vara svårt att få en likartad beskattning då skäligt inte innebär ett fast belopp. Även om 

två ärenden är jämförbara så kan kanske en skälig skönsbeskattning ändå innebära två olika 

beskattningar och ändå ligga inom skälighetens ram.  

 

När det kommer till de utredningsmetoder som används för att söka fastställa vad som är 

skälig så används många gånger olika jämförelsetal eller olika normer. 

Likabehandlingsprincipens krav på att olika fall ska behandlas olika riskeras att eftersättas när 

exempelvis näringsidkare beskattas efter vad som är branschnorm. Det går också att 

ifrågasätta jämförbarheten med att exempelvis använda en kokbok för att beräkna mängd 

kebabkött m.m.  

 

Utredningsmetoderna går också att kritisera utifrån ett proportionalitetsperspektiv. Det är 

viktigt att belysa även utredningsmetoderna ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom att 

skälighetsbedömningen, i enlighet med lagtexten, ska utgå ifrån uppgifterna i ärendet. Vissa 

av Skatteverkets metoder, framförallt kontantberäkningsmetoden och bruttovinstberäkningar, 

har kritiserats för att det finns betydande osäkerhetsmoment. Även andra metoder som 

exempelvis kundräkning och provköp har inslag av osäkerhet eftersom de är av 

stickprovskaraktär. Proportionalitetsprincipen ställer krav på att en åtgärd ska vara nödvändig, 

lämplig och proportionerlig. Det kan då anses olämpligt att använda metoder som kanske inte 

ger ett rättvisande resultat och därför vara oproportionerligt.  

 

Som ovan redovisats för så går det att kritisera både skälighet som rekvisit i lagtexten men 

även utredningarna som ligger till grund för skälighetsbedömningarna. För att skönsbeskatta 

så får rättssäkerheten i vissa avseenden sättas tillbaka till fördel för statens intresse av att 

beskatta. Utan skönsbeskattning så har staten mycket begränsade möjligheter att ta ut skatt när 
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tillräckligt underlag för skatt inte inkommit. Resultatet av det skulle kunna bli att fysiska och 

juridiska personer medvetet underlåter att lämna in deklaration för att slippa betala skatt vilket 

inte är önskvärt. Frågan är dock hur stora avsteg som kan accepteras, väger det allmännas 

intresse av att alla bidrar till skattekassan mer än den enskildes rätt till sin egendom? Dessa 

hypotetiska frågor är svåra att besvara, men det går nog att dra slutsatsen om att statens 

beskattningsrätt är ett berättigat intresse. Den enskildes rätt till sin egendom är dock också ett 

skyddsvärt intresse vilket införandet av den skatterättsliga legalitetsprincipen i 

regeringsformen vitnar om.  

6.3 Alternativa vägar till skönsbeskattning 

I kapitlets tidigare delar har ett antal problem med lagstiftningen på skönsbeskattningens 

område identifierats tillsammans med hur den praktiskt tillämpas. Det kan finnas åtgärder som 

kanske inte fullt ut löser problemen men kanske kan bidra till en ökad tydlighet.  

 

En åtgärd för att göra skönsbeskattningsmål mer förutsebara och öka möjligheterna till 

likabehandling är att beslutet om skatt inte ska ske efter vad som är skäligt utan istället 

beslutas på fasta taxor. På så sätt kan man undvika normativa rekvisit i lagtexten och istället 

tillämpa objektiva. Ett slags tariffsystem kan dock också innebära en del 

tillämpningssvårigheter. Eftersom att en förutsättning för att skönsbeskattning ska ske är att 

det saknas tillförlitligt underlag så kvarstår problemet med att identifiera vilken beskattning 

som ska utgå. Ett sådant system skulle behöva utarbetas mer ingående än vad som är möjligt i 

denna framställan men kortfattat skulle grundidén kunna vara att utredningen syftar till att 

undersöka vilken nivå som uppfylls och inte vad som är skäligt. Ett sådant system skulle 

kunna göra det enklare för den enskilde att överklaga och föra bevisning mot ett 

skönsbeskattningsbeslut än att försöka få ett beslut att framstå som oskäligt.  

 

Om utformningen av 57 kap. 1 § SFL behålls i det avseende att skälighetsrekvisitet kvarstår 

skulle kanske ett nytt hjälpstycke eller en hjälpparagraf underlätta. Ett sådant stycke eller 

paragraf kan syfta till att tydliggöra innebörden av vad som ska anses vara skäligt, vad som 

får grunda bedömningen m.m. En sådan åtgärd skulle på ett ganska enkelt sätt kunna bidra 

med att lagtexten klargörs något och vissa tolknings och tillämpningsproblem undanröjs.  
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