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SAMMANFATTNING 
 
Skatteverket fattar varje år ett grundläggande beslut om årlig taxering, enligt 4 
kap. 1§ TL. Skattebetalare är skyldiga att medverka genom att lämna riktiga 
uppgifter till underlag för taxeringen. Enligt 15 kap. 1§ 1 st. SBL och 5 kap. 1§ 1 
st. TL. kan Skatteverket påföra ett skattetillägg om skattebetalaren på annat sätt 
än muntligen har lämnat oriktiga uppgifter till grund för taxeringen. Skulle 
skattebetalaren däremot ha lämnat felaktig information, men sedan gjort en 
frivillig rättelse av den oriktiga uppgiften ska skattetillägg inte tas ut, enligt 5 
kap. 8§ 4 punkten TL och 15 kap. 7§ 3 punkten SBL. 
 
Paragrafen som tar upp frivillig rättelse är en generell regel och lagen beskriver 
inte mer ingående vad en frivillig rättelse innebär. Detta medför att tolkningar 
av lagen måste göras, vilket bland annat kan leda till att rättssäkerheten i form 
av förutsebarheten och likformigheten i lagtillämpningen blir svårare att 
upprätthålla. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gällande rätt avseende frivillig rättelse 
av oriktigt lämnad uppgift. Syftet är också att föra en diskussion om huruvida 
regeln och gränsdragningen kan anses rättssäker.  
 
För att besvara syftet har jag framförallt använt mig av den rättsdogmatiska 
metoden, vilket innebär att den grundar sig på lagen och andra rättskällor. Jag 
beskriver och tolkar förarbeten och praxis i form av rättsfall från regeringsrätt 
och högsta domstol samt information från Skatteverket. Även övrig litteratur 
inom området berörs. 
 
Det finns en rad aspekter som påverkar bedömningen av när en frivillig rättelse 
kan anses föreligga. Många förutsättningar måste dock tolkas från fall till fall 
och en viss gränsdragningsproblematik förkommer vid dessa tolkningar. Detta 
medför att även rättsäkerheten påverkas.  Avgörandet av om en rättelse kan ses 
som frivillig eller inte är en svår rättslig bedömning, vilket gör att det finns ett 
värde i att föra en diskussion om gällande rätt för lagregeln samt regelns 
tillämpning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta gör att jag ser ett 
nyhetsvärde i den analys och de slutsatser som framkommit av denna studie. 
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SFS – Svensk författningssamling 
SkBrL. – Skattebrottslagen (1971:69) 
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Begrepp 
Skatteverket: Skatteverket har tidigare varit uppdelat i ett flertal lokala 
skattemyndigheter underordnat ett riksskatteverk. Idag är myndigheten 
sammanförd till ett Skatteverk, men med ett flertal kontor i landet. Jag har valt 
att i denna undersökning benämna myndigheten enbart som Skatteverket 
oavsett om det syftar till ett tidigare lokalt skattekontor eller dagens enhetliga 
Skatteverk. Detta då myndighetens uppgift fortfarande har samma 
grundläggande uppgifter även om organisationen ser annorlunda ut idag. Jag 
anser dessutom inte uppdelningen av de olika benämningarna som relevant för 
trovärdigheten eller förståelsen i min undersökning. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund och dess problemformulering, vilket 
leder fram till syftet. Avslutningsvis redogörs för valda avgränsningar och disposition. 

 

1.1. Bakgrund 
Skatteverket fattar varje år ett grundläggande beslut om årlig taxering, enligt 4 
kap. 1§ TL. För att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beslut gällande 
taxering är det av vikt att tillräcklig information inkommit, så att ett korrekt 
underlag kan fastställas.  
 
Skattebetalare är därför skyldiga att medverka genom att lämna riktiga uppgifter 
till underlag för taxeringen. Detta innebär bland annat att en självdeklaration 
ska lämnas, men också att övrigt material som styrker de uppgifter som står i 
deklarationen ska finnas till hands om Skatteverket begär in det under en 
utredning.  
 
Enligt 15 kap. 1§ 1 st. SBL och 5 kap. 1§ 1 st. TL. kan Skatteverket påföra ett 
skattetillägg om skattebetalaren på annat sätt än muntligen har lämnat oriktiga 
uppgifter till grund för taxeringen. Detta gäller även om skattebetalaren har 
undvikit att lämna vissa uppgifter. Skulle skattebetalaren däremot ha lämnat 
felaktig information, men sedan gjort en frivillig rättelse av den oriktiga 
uppgiften ska skattetillägg inte tas ut, enligt 5 kap. 8§ 4 punkten TL och 15 kap. 
7§ 3 punkten SBL. 
 
Paragrafen som tar upp frivillig rättelse är en generell regel och lagen beskriver 
inte mer ingående vad en frivillig rättelse innebär. Detta medför att tolkningar 
av lagen måste göras, vilket bland annat kan leda till att rättssäkerheten i form 
av förutsebarheten och likformigheten i lagtillämpningen blir svårare att 
upprätthålla. 
 
Något som diskuteras idag inom skatterätten är taxeringsprocessen och då 
framförallt med tanke på skattetillägg. Frivillig rättelse är också av denna 
anledning intressant att undersöka gällande hur den tillämpas och vad regeln 
egentligen innebär. Vid en diskussion om skattetillägg, är det av vikt att en regel 
med så stark koppling inte godtas rakt av utan vidare granskning.  Något som 
också ofta argumenteras för är skattebetalarens rättsäkerhet, med fokus på 
förutsebarhets- och likformighetsprinciperna.  Även avseende denna diskussion 



 
 

2 
 

är regeln om frivillig rättelse aktuell. Då denna regel inte har blivit undersökt till 
någon större grad anser jag det därför viktigt att belysa regelns användning och 
tolkning.  

 

1.2. Problemformulering 
Den generella lagregeln gör att det finns en viss otydlighet beträffande hur en 
frivillig rättelse kan se ut och på vilka premisser den utförs. Om en 
skattebetalare upptäcker att han/hon har gjort fel kan en frivillig rättelse göras. 
Skulle skattebetalaren då ha fått viss information om att han/hon kan komma 
att granskas kan rättelsen ses som ofrivillig, vilket gör att skattetillägg tas ut. 
Frågan är bland annat vad som avgör om en rättelse är frivillig eller inte. Beror 
det på om skattebetalaren borde förstått att uppgiften var felkatig från början, 
på den information som finns att ta del av eller finns det andra avgörande 
faktorer. Lagregeln är tolkningsbar och huruvida en rättelse är frivillig bedöms 
ofta från fall till fall. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv skulle detta också kunna 
medföra att förutsebarheten och likformigheten blir påverkad. 

 

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka gällande rätt avseende frivillig rättelse 
av oriktigt lämnad uppgift. Syftet är också att föra en diskussion om huruvida 
regeln och gränsdragningen kan anses rättssäker.  
 
För att få svar på mitt syfte kommer jag diskutera följande frågor:  

- Vilka aspekter kan påverka om rättelsen ses som frivillig eller inte? 
- Vilken typ av information får en skattebetalare inte ha möjlighet att ta 

del av före en frivillig rättelse? 
- Vilken gränsdragningsproblematik kan påverka bedömningen? 
- Kan regelns utformning och tillämpning anses rättssäker, utifrån 

förutsebarhetsprincipen? 
- Finns det skäl att ifrågasätta regelns utformning och som följd dens 

tillämpning, utifrån likformighetsprincipen? 
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1.4. Avgränsningar 
Jag har i denna undersökning valt att titta på regeln gällande frivillig rättelse av 
oriktig uppgift med fokus på kopplingen till skattetillägg enligt taxeringslagen. 
Frivillig rättelse av oriktig uppgift tas dock även upp i skattebrottslagen, men då 
i samband med grövre felaktigheter och andra strafföljder. Då reglerna i de 
olika lagrummen har samma utgångspunkt spelar även praxis från Högsta 
domstolen roll vid tolkning av regeln om frivillig rättelse med koppling till 
skattetillägg, vilket gjort att jag funnit det relevant att även ta upp rättsfall från 
Högsta domstolen i empiridelen. Utöver de rättsfall från Högsta domstolen 
som utgör praxis inom området, läggs ingen större fokus på regeln i 
skattebrottslagen. Även om reglerna är lika är det främst frivillig rättelse enligt 
taxeringslagen som diskuteras och analyseras i denna undersökning. 
  
Vad gäller skattetillägg har detta i flera fall debiterats även vid relativt grova 
felaktigheter då skattebetalaren också dömts för skattebrott. Idag förs en debatt 
om huruvida detta kan anses vara dubbelbestraffning. Denna diskussion har jag 
valt att helt lämna utanför min undersökning. Fokus läggs på frivillig rättelse 
med koppling till skattetillägg oavsett om skattetillägget i vissa bestämda fall kan 
ses som dubbelbestraffning.  
 
Studien behandlar dessutom inte de övriga situationer då skattetillägg inte ska 
tas ut, utan endast begreppet frivillig rättelse. Dessa situationer har därför inte 
heller tagits upp i bakgrund och teori utan endast i ett fåtal fall nämnts för att 
läsaren ska var medveten om att de finns.  
 
Områden som taxeringsprocessen, skattetillägg och oriktig uppgift beskrivs i 
teoriavsnittet för att läsaren ska få tillräcklig bakgrundskunskap och information 
för att kunna tillgodogöra sig underökningens syfte och resultat. Lagregler och 
tolkningar gällande dessa områden ämnas dock inte undersökas på ett djupare 
plan utan tas upp för att skapa förståelse samt en grund för analys av materialet 
gällande frivillig rättelse.  

 

1.5. Disposition 
Undersökningen är disponerad så att i första kapitlet tas bakgrund, problem, 
syfte, avgränsningar och disposition upp. I kapitel två redogörs för de metodval 
som gjorts och en diskussion kring dessa förs. Kapitel tre utgörs av ett 
teoriavsnitt där vissa företeelser som ligger till grund för studien beskrivs, med 
hjälp av lagregler, allmän information och propositioner från regeringen samt 
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ett ställningstagande från Skatteverket. Kapitel fyra innehåller empiri som består 
av en rättsfallsgenomgång, en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm samt ett 
pressmeddelande från Skatteverket. Kapitel fem och sex utgör analys och 
slutsatser av undersökning, där metod, teori och empiri knyts ihop. I dessa 
kapitel försöker jag svara på mitt syfte genom att formulera och analysera det 
resultat jag kommit fram till.  Sist i uppsatsen finns en förteckning över samtliga 
källor som använts i studien. 
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2. METOD  

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för undersökningen samt motiveringar för de 
metodval som gjorts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reliabilitet, validitet och 
objektivitet. 

 

2.1. Ansats 
Denna studie har en positivrättslig ansats, då det skatterättsliga området 
behandlas och syftet bland annat är att söka gällande rätt för frivillig rättelse.1 
Jag har valt att använda en deskriptiv metod, det vill säga av det beskrivande 
slaget.2

2.2. Rättsdogmatik 

 Jag beskriver olika rättskällor och fakta för att sedan kunna tolka och 
analysera dessa.  

 

Denna undersökning bygger på den juridiska rättsdogmatiska metoden, vilket 
innebär att den grundar sig på lagen och andra rättskällor. Rättskällorna 
systematiseras och tolkas för att författaren sedan ska kunna fastställa de 
rättskällor som finns och de som borde skapas, det vill säga de lege lata - det 
lagen är och de lege ferenda - det lagen borde vara. Till skillnad från i en rättegång 
är det område en rättsdogmatiker behandlar övergripande och generaliserande. 
Forskaren kan på detta sätt tillämpa rättskällorna på ett bredare sätt och 
samtidigt ta in information från andra källor för att med hjälp av dessa tolka 
rätten. Information kan hämtas från facklitteratur, intervjuer eller statistik som 
visar på hur rättskällorna används i praktiken. Denna typ av insamlad fakta kan 
vara av stor betydelse för en undersökning, men den har ett mindre värde då 
rättskällor i form av lagregler, förarbeten och rättspraxis har en högre dignitet. 
Rättsdogmatikerns resultat består sedan till stor del av rekommendationer om 
hur lagregler bör tillämpas.3

Jag har i denna studie använt mig av lagregler, förarbeten och rättspraxis för att 
utifrån dessa bygga upp grunden för den gällande rätten för frivillig rättelse. 
Som stöd till dessa källor har jag även hämtat information från Skatteverket i 
form av uttalanden och handledningar samt allmänt informationsmaterial. 
Dessa fakta är av lägre rang, men samtidigt utgivna av källor med gott renommé 

 
 

                                                 
1 Strömholm, S. Allmän rättslära. s. 15. 
2 NE – sökord: deskriptiv. 
3 Lehrberg, B. s. 177ff. 
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och hög trovärdighet. Som jag beskriver ovan kan det dessutom vara viktigt att i 
en rättsdogmatisk studie basera studien på lagregler och liknande, men 
samtidigt titta på den verkliga praktiseringen av reglerna. Utifrån dessa fakta 
tolkar jag sedan hur rätten ser ut kring frivillig rättelse, med utgångspunkt i 5 
kap. 8§ 4 punkten TL och 15 kap. 7§ 3 punkten SBL. 

 

2.3. Rättskällelära 
Den juridiska metodläran bygger till stor del på allmän rättslära, vilket innebär 
att forskaren studerar olika rättskällor och dess samverkan.4 Något som är 
viktigt att ta hänsyn till är att de olika rättskällorna har olika högt värde. 
Rättskällorna delas ofta upp i tre kategorier, rättskällor som ska beaktas, bör 
beaktas respektive får beaktas. De källor som ska beaktas har högst auktoritet 
och de som får beaktas har lägst. Källor som ska beaktas är lagen, förordningar 
och föreskrifter. Källor som bör beaktas är allmän praxis samt förarbeten och 
de källor som till sist får beaktas är exempelvis doktrin, Skatteverkets uttalanden 
och annan rättsvetenskaplig litteratur. De källor som rättskälletolkaren alltså 
måste utgå ifrån är de källor som ska beaktas, medan övriga källor kan användas 
för att styrka argumentationen och skapa en djupare förståelse.5 Det finns dock 
ingen uppfattning inom rättskälleläran att endast en tolkning kan vara korrekt, 
utan flera rättstillämpningssätt kan vara möjliga inom samma område.6

                                                 
4 Lehrberg, B. s. 89f. 
5 Peczenik, A. s. 35f. 
6 Lehrberg, B. s. 90. 

 

Jag kommer i enlighet med rättskälleläran utgå från de källor som ska beaktas, 
det vill säga framförallt lagen. I undersökningen kommer dock både källor som 
bör beaktas och källor som får beaktas att inkluderas. Detta eftersom jag 
kommer beskriva och tolka förarbeten och praxis i form av rättsfall från 
regeringsrätt och högsta domstol samt information från Skatteverket. Även 
övrig litteratur inom området berörs. För att uppnå ett så trovärdigt resultat 
som möjligt och ha en bred grund att bygga mina tolkningar och slutsatser på 
anser jag det mest lämpligt att inhämta information från samtliga nivåer av 
källor, även om lagen är den mest auktoritativa källan. Jag är dock medveten om 
att den information jag inhämtat från doktrin inte har samma dignitet som 
övriga rättskällor, men menar att denna information är viktigt för att få en 
överblick över hur lagreglerna tolkas och tillämpas i verkligheten. 
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2.4. Lagtolkning 
Några av de mest förekommande lagtolkningsmetoderna är objektiv, subjektiv 
och teleologisk, vilka beskrivs närmare i följande avsnitt tillsammans med ett 
fåtal övriga lagtolkningsmetoder.7

2.4.1. Objektiv lagtolkning 

 

 

All lagtolkning har utgångspunkt i det språkliga och språket i lagen kan skilja sig 
ganska markant från de vardagliga uttrycken. Vissa ord kan ha olika innebörder 
och ett flertal mer precisa specialuttryck återfinns.8 Den objektiva lagtolkningen 
kännetecknas av en stark koppling till den faktiska lagtexten och lagen tolkas 
ofta strikt utifrån hur den formulerats. Någon hänsyn till lagstiftarens syfte tas 
inte utan ordalydelse och utformning är det essentiella.9

Den objektiva lagtolkningen framhålls av vissa som främjande av 
rättssäkerheten, genom att inte låta domstolarna vara delaktiga i själva 
lagstiftningen. En lagtext som medför att tillämpningen inte överensstämmer 
med det ursprungliga syftet bör ändras genom ny lagstiftning och inte genom 
domstolars tolkning.
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En sådan språkligt bunden tolkning utgår från att lagen och därmed också 
lagstiftaren följer vanliga språkregler och att språket därför är korrekt och 
konsekvent.

  
 

11 Lagtolkningsmetoden är dock inte alltid lämplig att tillämpa då 
vissa lagregler är vagt formulerade och lagregler för specifika situationer inte 
återfinns.12

2.4.2. Subjektiv lagtolkning 

 

 

Vid tillämpning av den subjektiva lagtolkningsmetoden är det lagstiftarens syfte 
som ligger till grund för tolkningen. Lagstiftaren har formulerat lagen och det är 
därför essentiellt att dennes motiv fungerar som utgångspunkt för tillämpning 
och tolkning. Lagtexten måste ofta hållas kort och lagstiftarens motiv kommer 
därför i vissa fall inte till uttryck på ett korrekt och fulländat sätt. Lagtolkaren 
kan därför ta hjälp av till exempel förarbeten i form av propositioner. För att 
dra den subjektiva lagtolkningen till sin spets kan den som utför tolkningen 
                                                 
7 Lehrberg, B. s. 223ff. 
8 Ibid. s. 111. 
9 Ibid. s. 223. 
10 Ibid. s. 223. 
11 Ibid. s. 111. 
12 Ibid. s. 223. 
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också titta på lagens historiska syfte genom att exempelvis läsa 
lagkommentarer.13

Den subjektiva metoden kan vara behjälplig vid rättstillämpning, men i 
slutändan kan lagmotiv inte ges ett större värde en den faktiska lagtexten. 
Lagtexten kan däremot tolkas utifrån det syfte den är ämnad att ha och 
tolkningen kan sedan leda till en bättre förståelse av lagen.

 
 

14

2.4.3. Teleologisk lagtolkning 

 

 

Den teleologiska metoden, även kallad ändamålstolkning, innebär att lagens 
ändamål är utgångspunkten vid tolkningen. Den teleologiska tolkningen utgår 
från lagens ordalydelse, i likhet med den objektiva tolkningen, men fokuserar 
inte på det språkliga i lika stor grad. Tolkningen går istället ut på att ett flertal 
fall tas fram, där lagen kan tillämpas på ett tydligt sätt. Resultatet av 
tillämpningen av lagregeln i dessa fall används sedan för att kunna tillämpa 
lagen även på fall där lagtillämpningen är mer tveksam. Den teleologiska 
metoden kan därför användas som stöd vid oreglerade fall som då kan tolkas i 
ljuset av de konkreta fallen och tillämpningen av de auktoritativa rättskällorna i 
samband med dessa.15

2.4.4. Övrig lagtolkning 

 

 

Utöver de ovan beskrivna lagtolkningsmetoder kan lagen tolkas på ytterligare 
sätt, bland annat genom extensiv, restriktiv och analog tolkning samt 
motsatsslut. Den restriktiva tolkningen innebär att en lagregel endast tillämpas 
på givna fall inom lagregelns säkra betydelseområde, medan den extensiva 
tolkningen innebär att lagregeln även tillämpas på osäkra fall. Vid analog 
tolkning är det tydligt att en lagregel enligt sin ordalydelse inte innefattar ett 
visst fall eller situation men att likheterna är så pass stora att det trots detta är 
motiverat att tillämpa lagregeln på det specifika fallet. Motsatsslut innebär 
istället att om en lagregel inte omfattar ett visst fall dras slutsatsen att 
rättsföljden inte blir aktuell i det specifika fallet.16 Lagtolkningsmetoder som 
dessa är dock ovanliga inom det skatterättsliga området, då rättsäkerheten anses 
påverkas.17

                                                 
13 Lehrberg, B. s. 223f. 
14 Ibid. s. 224. 
15 Ibid. s. 225. 
16 Ibid. s. 117f. 
17 Peczenik, A. s. 56. 
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2.4.5. Tillvägagångssätt 
I denna studie tillämpar jag framförallt den subjektiva lagtolkningsmetoden. 
Lagen ses fortfarande som den mest auktoritativa källan likt den objektiva 
lagtolkningen, men lagstiftarens syfte spelar en stor roll vid min tolkning. Detta 
då jag kommer använda mig av en rad andra källor för att tolka lagen, däribland 
förarbeten som uttrycker just lagstiftarens ändamål. Den subjektiva metoden 
tjänar i undersökningen som hjälpmedel för att kunna fastställa den gällande 
rätten angående frivillig rättelse. För att göra detta är det mest lämpligt att inte 
bara tolka ordalydelsen i lagtexten eller titta på specifika fall utan att samtidigt 
inhämta information från andra rättskällor som komplement och stöd för 
argumentationen. För att komma fram till när en rättelse faktiskt anses vara 
frivillig är det viktigt att få en bättre förståelse om hur lagregeln tillämpas och 
inte bara hur det är formulerad. 

 

2.5. Rättsfallstolkning 
Det är endast domar från de högsta instanserna, det vill säga Högsta domstolen 
och Regeringsrätten som är prejudikatsbildande. För att ett rättsfall ska tas upp i 
dessa domstolar krävs så kallat prövningstillstånd, detta för att domstolarna 
endast ska behöva ta upp fall med särskild grund för resning eller som kan vara 
prejudikatsbildande.18

Rättsfallstolkningen utgår därför från de domar som är prejudikatsbildande och 
går ut på att ur dessa få vägledning av mer generell karaktär. För att göra detta 
måste rättsfallstolkaren först avgöra vilka omständigheter domen behandlar 
samt vilken rättsföljd som är aktuell. Fastställande av rättsfallets innehåll kan ses 
som det första steget av tre inom rättsfallstolkning. Steg två innebär att 
generalisera de konkreta rättsfakta och rättsföljd som domen behandlar för att 
frambringa en mer generell rättsregel eller rättsprincip. Till sist måste 
rättefallstolkaren placera in rättsregeln i sin rättsliga kontext, det vill säga som 
ett komplement till tidigare existerande regelsystem infattande exempelvis 
motivuttalande, doktrin och andra rättsfall.

  
 

19

Vid rättsfallstolkning kan i likhet med lagtolkning en objektiv och en subjektiv 
metod tillämpas. Den objektiva metoden innebär att rättsfallstolkaren utgår från 
det som faktiskt är skrivet i domen och tolkar detta i sitt rättsliga sammanhang. 
Den subjektiva metoden innebär istället att rättsfallstolkaren utgår från vad 

  
 

                                                 
18 Lehrberg, B. s. 148. 
19 Ibid. s. 149f. 
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domaren hade som avsikt att få fram vid skrivandet av domen. Den subjektiva 
metoden anses vara mer osäker, bara domaren vet ju vad han/hon egentligen 
menade.20

                                                 
20 Lehrberg, B. s. 153. 

 
 
Jag kommer därför att utgå från den objektiva tolkningsmetoden i min 
rättsfallsgenomgång för att få ett säkrare resultat. För att få rättsfall med 
koppling till frivillig rättelse som jag kan bygga min analys på är det av stor vikt 
att först och främst fastställa innehållet i domen, vilket jag gör vid urvalet av 
rättsfall. Som nämnts i mina avgränsningar har regeln om frivillig rättelse enligt 
taxeringslagen en motsvarighet i skattebrottslagen, från vilken praxis har 
intresse för avgörandet av vad som kan tolkas som en frivillig rättelse. Jag har 
därför använt mig av rättsfall från både Regeringsrätten och Högsta domstolen, 
vilka är prejudikatsbildande. Flera av de rättsfall jag använt mig av är äldre 
rättsfall. Dessa utgör dock en del av den praxis som finns inom området och är 
således fortfarande relevanta för tolkningen av den gällande rätten för frivillig 
rättelse. Jag har även använt mig av en dom från Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Detta fall har inte gått upp till högre instanser då beslutet kom i 
mars 2010, vilket gör att domen inte är prejudikatsbildande. Jag anser ändå att 
domen kan fungera som ett bra komplement till de äldre rättsfallen genom att 
den kan visa på hur reglerna tillämpas idag och eventuellt på förändringar i 
tolkningen. 
 
För att kunna genomföra en tillfredställande analys och få ett så övergripande 
resultat som möjligt har jag valt rättsfall med olika typer av fall och utgång. Att 
välja rättsfall med skillnader i förutsättningarna medför att det blir lättare att 
analysera den gällande rätten och att slutsatserna blir bredare. Jag anser att det 
antal rättsfall jag har tagit upp i min empiri kan medverka till en hög 
trovärdighet i undersökningen och resultatet. Att ta upp fler rättsfall anser jag 
omotiverat, då de rättsfall jag tagit med tydligt målar upp en bild av hur mindre 
skillnader i annars liknande situationer kan vara avgörande för vilket domslut 
som tas. Hade jag dock valt att ta upp färre rättsfall skulle reliabiliteten 
påverkats. Undersökningens utgångspunkt är sedan att genom dessa rättsfall 
tillsammans med övriga rättskällor och kompletterande material svara på 
tidigare formulerade problem och syfte.  
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2.6. Kvalitet/ kvantitet 
Vid en undersökning finns det två tänkbara tillvägagångssätt, en kvalitativ eller 
en kvantitativ metod. Dessa går att sammanfoga, men det vanliga är att 
författaren väljer ett angreppssätt utifrån det problem som formuleras och 
därmed också syftet med studien. En kvantitativ studie innefattar information 
som kan mätas eller värderas numeriskt, exempelvis genom statistik. En 
kvalitativ studie innebär istället att man som författare skapar sig en djupare 
förståelse för ett ämne eller en situation.21

2.7. Reliabilitet/ validitet/ objektivitet 

 
 
Utifrån det problem som ligger till grund för denna undersökning anser jag det 
mest lämpligt att genomföra en kvalitativ studie. En kvantitativ studie skulle 
vara svår och omfattande att tillämpa för att få ett resultat av ett säkerställande 
av den gällande rätten för frivillig rättelse. Det är därför den kvalitativa metoden 
som används i denna undersökning, för att kunna föra ett analytiskt 
resonemang och få en djupare förståelse för ämnet. 

 

Validitet kan beskrivas som ett mått på i vilken grad en författare undersökt det 
han/hon verkligen avsett att undersöka. Validiteten kan öka genom att 
författaren tittar på ämnet utifrån flera olika perspektiv.22

Reliabilitet eller tillförlitlighet är istället ett mått på huruvida ett tillvägagångssätt 
skulle resultera i samma slutsatser vid olika undersökningstillfällen, men vid 
liknande förhållanden. Reliabilitet och validitet hänger samman och en låg 
tillförlitlighet kan bidra till att även validiteten i undersökningen minskar.

 Genom att vara 
noggrann med att följa det utformade syftet och skapa en röd tråd tror jag att 
undersökningens validitet har ökat.  
 

23

                                                 
21 Björklund, M & Paulsson, U. s. 63. 
22 Ibid. s. 59f. 
23 Ibid. 59f. 

 För 
att öka tillförlitligheten i studien anser jag att det är av stor vikt att kontrollera 
de källor som används genom att exempelvis jämföra information och inte 
använda källor med okänt ursprung. I denna studie har jag använt ett flertal 
källor utgivna från regering, riksdag och statliga myndigheter, vilka kan anses ha 
en hög trovärdighet och därmed också ses som tillförlitliga källor. Även 
information i andra former är hämtad från källor med gott anseende och stor 
kunskap inom skatterätten. Mindre tillförlitliga källor har jag valt att avstå från 
att använda för att på detta sätt försäkra mig om en så hög reliabilitet, både i 
grundläggande fakta som i reslutat och slutsatser, som möjligt. 
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Vid en studie av detta slag finns det risk för subjektivitet utifrån författarens 
perspektiv. Att författaren låter sina egna uppfattningar påverka i så liten grad 
som möjligt är essentiellt för att skapa en objektiv undersökning. Sätt att öka 
objektiviteten på är att grundligt motivera de val författaren gör samt att inte 
använda snedvriden fakta.24

                                                 
24 Björklund, M & Paulsson, U. 61f. 

 Då jag är medveten om att egna perceptioner kan 
komma att påverka läsarens uppfattning, har jag varit noggrann med att avvakta 
med mina egna åsikter och funderingar till analysavsnittet. Ett huvudsakligt mål 
har varit att inte låta mina värderingar färga resultatet och jag har därför under 
arbetets gång noga reflekterat över det fakta jag använt samt den vinkling jag 
gett studien för att kunna göra en objektiv framställning av undersökningen. Jag 
försöker även motivera framförallt de metod- och faktaval jag gjort för att 
läsaren själv ska kunna bedöma riktigheten i studien. 
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3. TEORI OCH REFERENSRAM 

Detta kapitel inleds med lagregler samt allmän information om taxering, skattetillägg vid 
lämnande av oriktig uppgift samt frivillig rättelse. Jag tar även upp information om frivillig 
rättelse hämtad från en proposition från regeringen samt en handledning från Skatteverket. 
Vidare beskrivs begreppet rättssäkerhet med fokus på de grundläggande principerna gällande 
förutsebarhet och likformighet i beskattning. 

 

3.1. Allmänt om taxering 
Beskattningen i Sverige regleras av två typer av regler, materiella och formella 
regler. De materiella reglerna, framförallt i Inkomstskattelagen, styr exempelvis 
vem och vad som ska beskattas medan de formella reglerna mer styr 
skatteprocessen genom att kontrollera vem som ska deklarera, Skatteverkets 
arbete etc.25

Taxeringslagen och lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter är formella 
regler som bland annat reglerar insamlandet av underlag för taxering.

  
 

26

För att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beslut gällande taxering krävs att 
de har fått tillräcklig information för att kunna fastställa ett korrekt underlag.

 Med 
underlaget som grund fattar sedan Skatteverket ett grundläggande beslut om 
årlig taxering, enligt 4 kap. 1§ TL, vilket visar den slutliga skattens storlek, enligt 
11 kap. 1§ 1 st. SBL. Om skattebetalaren inte godtar det beslut som 
Skatteverket har fattat kan denna sedan begära omprövning de följande fem 
åren efter taxeringsåret, enligt 4 kap. 9§ TL, och vidare överklaga beslutet, enligt 
6 kap. 1§ 1st. TL. 
 

27 
Av denna anledning är alla som betalar skatt skyldiga att lämna en 
självdeklaration samt spara på annat material som kan vara av vikt för 
taxeringen. Denna information måste också lämnas till Skatteverket om de 
beslutar att kontrollera de uppgifter skattebetalaren har lämnat vid 
deklarationen.28 Skattebetalaren medverkar därmed till taxeringen och är också 
skyldig att lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter, vilket skattebetalaren 
försäkrar med sin underskrift.29

                                                 
25 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteregler för privatpersoner. s. 4.  
26 Ibid. s. 4.  
27 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteprocessen. s. 15. 
28 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteregler för privatpersoner. s. 4. 
29 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteprocessen. s. 15. 

 De bestämmelser som reglerar skattebetalarens 
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uppgiftsskyldighet finns i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 
i 10 kap. skattebetalningslagen.30

Angående bevisprövning är det Skatteverket som har bevisbördan gällande 
intäktssidan och skattebetalaren gällande kostnadssidan. Detta innebär att om 
Skatteverket hävdar att skattebetalaren har haft inkomster som han/hon inte 
redovisat, måste Skatteverket själva se till att detta utreds och att bevis för 
inkomster finns innan ytterligare skatt kan krävas. Motsatt har skattebetalaren 
skyldighet att kunna bevisa de kostnader som han/hon drar av i 
deklarationen.

 
 

31

Lagreglerna måste dock tolkas för att kunna tillämpas, vilket gjort att en 
omfattande praxis inom skatteområdet har utvecklats. Regeringsrättens domar 
som publiceras i Regeringsrättens årsbok är den mest centrala praxis som 
tillämpas på området. Även domar från EU-domstolen har i vissa fall relevans 
för våra tillvägagångssätt gällande beskattning.

 
 
Beskattningen bygger som tidigare nämnts på Inkomstskattelagen tillsammans 
med kompletterande materiella lagar. Detta grundar sig i legalitetsprincipen som 
innebär att ingen skatt får tas ut utan att det står i lagen. Detta kan utläsas i 1 
kap. 1§ 3 st. RF där det står att ”den offentliga makten utövas under lagarna” 
samt i 8 kap. 3 och 5 §§ RF som säger att föreskrifter om skatt ska meddelas i 
lag.  
 

32

3.2. Skattetillägg vid oriktig uppgift 

 Ytterligare vägledande 
information kan vara uttalanden från exempelvis Skatteverket. 

 

Skattetillägget ingår i det administrativa sanktionssystemet, vilket infördes den 1 
januari 1972. Syftet med skattetillägget var att under vissa förutsättningar kunna 
påföra en avgift vid sidan av straffrättsliga sanktioner oavsett om 
skattebetalaren fälldes för skattebrott eller inte.33

15 kap. 1§ 1 st. SBL och 5 kap. 1§ 1 st. TL. säger: ”Om den skattskyldige på 
något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift 
till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. 

 
 

                                                 
30 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteprocessen. 66f. 
31 Ibid. s. 18. 
32 Ibid. s. 29. 
33 Ibid. s. 205f. 
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Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om 
taxering och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak”. 
Detta innebär att skattebetalaren kan debiteras skattetillägg om denne till 
exempel har lämnat felaktiga uppgifter i deklarationen eller bilagor till 
deklarationen. Lagen säger också att uppgiften inte får vara lämnad muntligen 
för att anses vara oriktig. Tidigare fanns kravet att uppgiften skulle vara lämnad 
skriftligen, men denna bestämmelse ändrades för att även täcka in elektroniskt 
lämnade uppgifter.34 Även uppgifter som skattebetalaren har undlåtit att uppge 
kan leda till skattetillägg.35 Det finns ytterligare tillfällen då skattetillägg kan tas 
ut, exempelvis vid skönstaxering.36

I 15 kap. 1§ 2 st. SBL och 5 kap. 1§ 2 st. TL följer att: ”En uppgift skall anses 
vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har 
lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning 
för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses 
vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara 
oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund 
för ett beslut”.  
 

 Dessa kommer dock inte behandlas närmare 
här. 
 

För att en uppgift ska anses vara oriktig måste det därmed vara styrkt att den är 
felaktig, genom att det i paragrafen står att det klart ska framgå. Det är därför 
inte tillräckligt att uppgiften med sannolikhet är felaktig.37 Det är också viktigt 
att skilja på en oriktig uppgift och ett oriktigt yrkande, då skattebetalaren öppet 
meddelar all relevant information men utifrån denna gör en felaktig bedömning 
gällande exempelvis avdrag.38

Skattetillägg kan däremot inte tas ut om skatten till exempel hade kunnat 
beräknas på ett riktigt sätt genom de uppgifter som Skatteverket har tillgång till 
i form av exempelvis kontrolluppgifter.

  
 

39 Ytterligare en orsak som kan göra att 
ett skattetillägg inte ska debiteras trots att en oriktig uppgift har lämnats är 
denna studies huvudområde, det vill säga frivillig rättelse, vilket beskrivs i 
följande kapitel.40

                                                 
34 Prop. 2002/03:106, s. 50f. 
35 Ibid. s. 51. 
36 Skatteverket. Skatteregler för privatpersoner, s 58. 
37 Almgren, K & Leidhammar, B. Skatteprocessen. s. 56. 
38 Prop. 2002/03:106, s. 51. 
39 Almgren, K & Leidhammar, B. Skattetillägg och skattebrott. s. 43. 
40 Ibid. s. 113. 
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Angående beräkningen av ett skattetillägg vid oriktig uppgift säger 5 kap. 4§ TL 
att ”Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 20 % av den skatt som, 
om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt 
skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige”. 
 
2st. ”Skattetillägget ska beräknas efter 5 % när Skatteverket har rättat eller hade 
kunnat rätta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollmaterial som 
normalt är tillgängligt för verket och som har varit tillgängligt för verket före 
utgången av året efter beskattningsåret”. 
 
Skattetillägget beräknas alltså på det belopp som skattebetalaren inte hade 
betalat i skatt om den oriktiga uppgiften inte uppdagats. Det finns dock vissa 
undantag för beräkningen då den oriktiga uppgiften till exempel påverkar 
mervärdesskatt eller underskott i inkomstslaget tjänst.41

 

 

3.3. Frivillig rättelse 
Bestämmelser om frivillig rättelse vid lämnad oriktig uppgift finns i 5 kap. 8§ 4 
punkten TL och 15 kap. 7§ 3 punkten SBL, där det står att ”skattetillägg inte 
skall tas ut om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften”. 
 
Regeln om skattetillägg var från början till för att motivera skattebetalare till att 
lämna riktiga uppgifter i framförallt deklarationen. För att regeln skulle få 
verkan och motiveringseffekten inte skulle förtas infördes regeln om frivillig 
rättelse och därmed också möjligheten för skattebetalaren att slippa 
skattetillägget genom att korrigera felaktigheter och göra rätt för sig.42

Skattebetalaren har bevisbördan för att en rättelse verkligen har kommit in till 
Skatteverket, på grund av att det vore svårt för Skatteverket att visa att de inte 
har fått in någon rättelse. En muntlig rättelse kan därmed innebära 
bevissvårigheter för skattebetalaren, även om det annars är godtagbart. När det 
däremot gäller om rättelsen är frivillig eller inte har Skatteverket bevisbördan, 
då det är deras uppgift att visa att skattebetalaren till exempel har fått 
information om att han/hon kommer att bli granskad.

  
 

43

                                                 
41 Skatteverket. Skatteregler för privatpersoner, s. 58f. 
42 Almgren, K & Leidhammar, B. Skattetillägg och skattebrott. s. 114. 
43 Ibid. s. 116. 
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Det är på denna nivå som lagregeln inte visar på vad som kan anses vara 
tillräcklig information för att frivilligheten i rättelsen ska förtas. Regeln är 
generellt formulerad och det finns därmed en rad sätt att tolka den på. 
 
Frivillig rättelse tas också upp i skattebrottslagen, men då inte i samband med 
skattetillägg. Där står det att ”den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att 
skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, inte döms 
till ansvar”, enligt 2-8§§, 12§ SkBrL. Viss praxis med koppling till denna lagregel 
har också kommit att påverka tolkningen av frivillig rättelse enligt TL och 
SBL.44

3.4. Prop. 1971:10 

 

 

Till ledning för tillämpningen av 5 kap. 8 § 4 p TL finns det uttalande som 
departementschefen gjort i prop. 1971:10.45

Här nämns bland annat att en skattebetalare bör kunna ha möjligheten till att 
rätta en oriktig uppgift så länge han/hon inte har anledning att tro att den 
oriktiga uppgiften är upptäckt av Skatteverket. Departementschefen belyser 
dock att om Skatteverket har påbörjat en kontroll och begärt in uppgifter från 
skattebetalaren bör rätten till att göra en frivilig rättelse upphöra, så länge den 
begärda uppgiften inte är av rutinmässig art och saknar samband med den 
oriktiga uppgiften.

 
 

46

Om en skattebetalare gör en rättelse först efter att Skatteverket har informerat 
om en kommande taxeringsrevision, kan den inte ses som frivillig. Inte heller 
rättelser som sker efter det att Skatteverket har gått ut med information om att 
en bankkontroll beträffande en viss grupp skall genomföras kan ses som 
frivilliga enligt prop. 1971:10. Vidare uttalas dock att bestämmelserna gällande 
frivillig rättelse bör kunna tolkas generöst.

 
 

47

                                                 
44 Almgren, K & Leidhammar, B. Skattetillägg och skattebrott. s. 117. 
45 Prop. 1971:10. s. 269f. 
46 Ibid. s. 269f. 
47 Ibid. s. 269f. 

  
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19710069.htm#P2�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19710069.htm#P8�
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3.5. Skatteverket: Handledning – särskilda avgifter enligt 
taxeringslagen 

Skattverket har under 2009 kommit ut med en handledning där de bland annat 
uttalar sig om bestämmelserna i 5 kap. TL gällande skattetillägg och 
förseningsavgift. De kommenterar att rättsläget inom detta område till viss del 
är oklar, men att de genom denna handledning vill visa på sitt ställningstagande 
eller anvisa tolkningsalternativ. En del av handledningen tar upp 5 kap. 8§ 4p. 
TL som behandlar just frivillig rättelse.  I handledningen hänvisas bland annat 
till prop. 1971:10 som beskrivits i avsnittet ovan.48

Till att börja med tar Skatteverket upp att en rättelse inte anses som frivillig om 
den genomförs på grund av att Skatteverket har påbörjat en utredning. Detta 
genom att exempelvis ha skickat ut en förfrågan till skattebetalaren. Om 
rättelsen dock avser något annat än det Skatteverket frågat om måste en särskild 
bedömning göras.

  

 
Rättelse vid förfrågan 

49

Skatteverket lyfter fram att det inte är givet att en rättelse är frivillig endast av 
den anledningen att den avser ett annat taxeringsår än ett som granskas. I RÅ 
1977 ref. 56 hade en revision utförts på en skattebetalares företag avseende 
taxeringsår 1973. Oredovisade inkomster uppdagades och skattebetalaren 
uppgav då att inkomster utelämnats även året efter. Regeringsrätten ansåg det 
sannolikt att dessa uppgifter hade kommit fram under den fortsatta revisionen, 
vilket skattebetalaren troligtvis hade insett innan rättelsen gjordes. Rättelsen 
sågs därför inte som frivillig.

 

 
Rättelse avseende ett annat taxeringsår 

50

Skatteverket beskriver att en frivillig rättelse avseende en oriktig uppgift inte 
automatiskt ska ses som en frivillig rättelse av en annan uppgift med nära 
samband. Som argument tar de upp RÅ 1985 1:48 som beskrivs närmare i 
empirin.

 

 
Rättelse avseende annan uppgift 

51

                                                 
48 Skatteverket. Handledning – särskilda avgifter enligt taxeringslagen. s. 104. 
49 Ibid. s. 105f. 
50 Ibid. s. 106. 
51 Ibid. s. 106f. 
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Kontrollaktioner m.m. 
Skatteverket tar upp att en rättelse som görs efter att skattebetalaren har fått 
kännedom om att kontroll kommer genomföras inte kan anses vara frivillig. 
Skatteverket menar också att kännedom för att kontroll som berör 
skattebetalaren själv inte måste finnas, utan att misstanke om kontroll är 
tillräckligt. Pressmeddelande om kontroll av vissa transaktioner ses därmed som 
tillräcklig kännedom. Det har också diskuterats om en frivillig rättelse kan göras 
efter att en utredning är avslutad eller om rätten till frivillig rättelse upphör när 
utredning startas. Högsta domstolen gjorde i domskälen till NJA 2004 s. 692 
klart att en frivillig rättelse kan göras oavsett om rättelsen i en tidigare situation 
inte hade bedömts som frivillig.52

3.6. Rättssäkerhet 

  

 

Nationalencyklopedin beskriver rättsäkerhet som ”juridisk rättvisa; ett 
samhällsförhållande där den enskilde är tillförsäkrad juridisk trygghet för sin 
person och egendom och där rättsreglerna tillämpas på ett förutsebart och 
effektivt sätt”.53 Detta innebär att ingen person ska ses som skyldig förrän ett 
brott har bevisats och personen har dömts i domstol.54 Vidare innebär det att 
rättstillämpande myndigheter är skyldiga att avgöra frågor som uppkommer 
gällande rättstillämpning för att öka rättssäkerheten.55

Domstolarna är en central del av rättsväsendet och dessa ska för rättsäkerhetens 
skull vara skilda från partipolitiken så att riksdagsledamöter eller ministrar inte 
har möjlighet att påverka. Riksdagen stiftar lag, men domstolarna ska 
självständigt döma utifrån vad som står i lagen.

 
 

56

Ett huvuduttryck inom rättsäkerhet är ”allas likhet inför lagen”, vilket beskriver 
den så kallade likformighetsprincipen.

  

57 Enligt denna krävs det att domare för 
relativt enhetliga argumentationer i olika mål och då framförallt i mål som liknar 
varandra. Orsaken till kravet på likformighet i rättstillämpningen är dels 
rättviseaspekten men också det faktum att likformighet bidrar till en högre 
rättsäkerhet genom möjlighet att förutse och planera situationer där rättsregler 
spelar in.58

                                                 
52 Ibid. s. 107f. 
53 NE - sökord: rättssäkerhet 
54 Riksdagen. Vad är demokrati? 
55 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära. s. 424. 
56 Riksdagen. Vad är demokrati? 
57 Ibid. 
58 Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära. s. 439. 

 Att lagen ska var förutsebar är essentiellt för att varje medborgare 
har möjlighet att förutse vilka konsekvenser en handling kan komma få. 
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Förutsebarheten ökar genom att lagarna är tydliga så att det klart framgår vad 
som är lagligt respektive olagligt.59

                                                 
59 Riksdagen. Vad är demokrati? 

 Grundläggande principer som stöder 
förutsebarheten är retroaktivitetsprincipen och legalitetsprincipen. 
Retroaktivitetsprincipen återfinns i 2:10, 2 st. RF och innebär att lag inte får 
stiftas retroaktivt, medan legalitetsprincipen uttrycks som ”ingen skatt utan lag” 
och har stöd ibland annat RF 8:3 och 1:1 3 st. 
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4. EMPIRI 

Detta kapitel innefattar en rättsfallsgenomgång av relevanta rättsfall med koppling till 
reglerna om frivillig rättelse, en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm samt ett 
pressmeddelande från Skatteverket. 

 

4.1. Rättsfall där frivillig rättelse ansetts föreligga 

 

4.1.1. RÅ 1976 ref. 144 
I Rå 1976 ref. 144 hade ett bolag yrkat på investeringsavdrag på en inköpt 
lastbil, genom att skicka in en blankett som saknade underskrift. 
Taxeringsnämnden återsände blanketten med anmodan om att blanketten skulle 
skrivas under. Bolaget skrev under blanketten, men uppgav samtidigt att den 
inköpta lastbilen var begagnad, vilket påverkade rätten till investeringsavdrag. 
Skatteverket menade att en oriktig uppgift hade lämnats och påförde 
skattetillägg.  
 
Länsrätten undanröjde skattetillägget med motiveringen att bolaget hade 
inkommit med en frivillig rättelse. Detta då det inte framgick att Skatteverkets 
anmodan avsåg något annat än att bolaget skulle skriva under blanketten och 
bolaget vid detta tillfälle rättade de felaktiga uppgifterna. 
 
Taxeringsintendenten yrkade i Kammarrätten att Skatteverkets beslut om 
skattetillägg skulle fastställas. Han anförde att taxeringsnämndens anmodan om 
underskrift sannolikt har inneburit att de velat försäkra sig om att uppgifterna 
var korrekta, eventuellt inför en kommande utredning och att bolaget måste ha 
förstått detta varför de rättat den oriktiga uppgiften. Bolaget tolkar det dock 
som att någon utredning inte kunde ha påbörjats innan underskriften gjordes 
och att rättelsen därför bör ses som frivillig. Kammarrätten ändrade inte 
länsrättens beslut, men en avvikande åsikt framkom. 
 
Regeringsrätten vidhöll vad länsrätten och Kammarrätten beslutat, då tre av 
fem ledmöter ansåg att bolaget kunde anses ha frivilligt rättat den oriktiga 
uppgiften.  
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4.1.2. RÅ 1977 Aa 69 
Yngve Svensson var delägare i ett dödsbo, från vilket han hade erhållit 
skattepliktiga inkomster och förmögenheter.  Svensson hade i sin 
inkomstdeklaration undlåtit att lämna uppgifter om detta och påfördes därför 
skattetillägg. Detta trots att Svensson inte långt efter inkommit med en 
fördelningstablå över dödsboets tillgångar där inkomsterna framgick. 
 
Regeringsrätten ansåg att Svensson hade inkommit med en frivillig rättelse 
genom den bifogade fördelningstablån och skattetillägg skulle därmed inte utgå. 

 

4.1.3. RÅ 1980 1:79 
Birger Axelsson hade i sin deklaration tagit upp inkomst av kapital med 6 910 
kr varav 310 kr utgjorde aktieutdelning. Han hade dessutom deklarerat en 
förmögenhet på 150 035 kr.  
 
Taxeringsnämnden skickade vid granskningen ut en förfrågan gällande ett 
taxeringsvärde på en fastighet och informerade samtidigt om att 
aktieutdelningen skulle komma att beräknas till 397 kr. I svaret på förfrågan 
godtog Axelsson värdet på aktieutdelningen och upplyste samtidigt om att han 
vid en ytterligare granskning av sin deklaration upptäckt att räntor och 
bankmedel var upptagna till ett för lågt belopp på 1 439 kr respektive 29 001 kr. 
 
Skatteverket höjde Axelssons inkomst av kapital samt förmögenhet och påförde 
dessutom skattetillägg, vilket Axelsson överklagade till länsrätten. Länsrätten 
gjorde bedömningen att det inte fanns något samband mellan den förfrågan 
Skatteverket gått ut med och rättelse Axelsson lämnat och att rättelsen därmed 
kunde ses som frivillig, varpå skattetillägg skulle undanröjas. Kammarrätten 
ändrade Länsrättens beslut då de bedömde att rättelsen inte var frivillig och 
återförde därför skattetillägget på Axelsson.  
 
Regeringsrätten framhöll att den förfrågan Axelsson hade erhållit var av 
rutinmässig karaktär och att något samband med de i deklarationen lämnade 
oriktiga uppgifterna därför inte fanns. Axelsson kan därför heller inte ha ansetts 
haft anledning att misstänka att felaktigheterna skulle uppdagas av Skatteverket 
och rättelsen borde därför bedömas som frivillig. Regeringsrätten ändrade 
därmed Kammarrättens dom och beslutade istället i enlighet med länsrätten. 
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4.1.4. NJA 1970 s. 249 
NJA 1970 s. 249 behandlar ett fall där muraren P undlåtit att ta upp viss 
inkomst i sin deklaration och därmed blivit åtalad för skattebrott. P hade utöver 
sin lön erhållit överskottersättning, vilket felaktigt inte tagits upp i 
kontrolluppgift. P anlitade ett ombud för att upprätta hans deklaration och 
lämnade över kontrolluppgiften som underlag, varför felaktigheten inte 
upptäcktes vid deklarationen.  
 
Det bolag som P arbetade för fick ett samtal om att en kontrolluppgift 
avseende en annan anställd var felaktig. Samtalet medförde att bolaget gjorde en 
undersökning gällande P och fann att även dessa uppgifter var felaktiga. Bolaget 
meddelade att kontrolluppgiften avseende P var felaktig och begärde samtidigt 
att hans deklaration skulle rättas enligt de nya uppgifterna.  
 
Häradsrätten (som senare ersattes av tingsrätter) ansåg att det faktum att en 
undersökning gällande en annan anställd inte medförde P anledning att tro att 
även hans felaktiga uppgift blivit eller skulle bli känd för Skatteverket. 
Skatteverket hade sannolikt inte uppmärksammat felet i P:s deklaration när 
bolaget rättade uppgiften, vilket gör att rättelsen kan ses som frivillig. Hovrätten 
ändrade Häradsrättens dom då de ansåg att rättelsen inte kunde ses som frivillig 
eftersom bolagets undersökning föranletts av en förfrågan om annan anställds 
kontrolluppgift. 
 
Högsta domstolen dömde dock i enlighet med Häradsrätten och ändrade 
således Hovrättens beslut. P ansågs, via ombud, ha frivilligt rättat den felaktiga 
uppgiften och någon anledning för P att misstänka upptäckt bedömdes inte 
finnas.  
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4.2. Rättsfall där frivillig rättelse inte ansetts föreligga 

 

4.2.1. RÅ 1977 ref. 90 
I Rå 1977 ref. 90 hade en bostadsrättsförening gjort avdrag för 
administrationskostnader med 50 800 kr. Taxeringsnämnden skrev till 
bostadsrättföreningen att avdrag för administrationskostnader inte kunde 
medges med ett högre belopp än 5 857 kr, då föreningen var ett 
förvaltningsföretag. Föreningen upplyste i ett svar att det på 
administrationskontot bokförts försäljningsprovision för fastighetsförsäljning 
och revisionsarvode. Taxeringsnämnden vägrade avdrag för 
försäljningsprovisionen och bostadsrättsförenigen påfördes dessutom 
skattetillägg då de ansågs ha lämnat oriktig uppgift.  
 
Bostadsrättsföreningen yrkade att de gjort en frivillig rättelse, genom sitt svar till 
taxeringsnämnden. Länsrätten undanröjde skattetillägget då de bedömde 
taxeringsnämndens skrivelse endast som en underrättelse om att avdraget skulle 
sänkas och inte som en begäran till föreningen om att specificera kostnaderna. 
De bedömde också att taxeringsnämnden inte hade kunnat få kännedom om de 
specifika kostnaderna om inte förenigen informerat om dessa i sitt svar. 
Kammarrätten hävdade, med en dissident, att föreningens rättelse gjorts först 
efter att taxeringsnämnden begärt upplysning och att den därmed inte kunde 
ses som frivillig. 
 
Regeringsrätten fastställer Kammarrättens dom, med motiveringen att 
skrivelsen har haft tillräckligt starkt samband med den oriktiga uppgiften i 
deklarationen att något frivillig rättelse inte kan anses ha förelegat. 

 

4.2.2. RÅ 1979 1:59 
I detta fall hade Sven-Hugo Sandberg undlåtit att ta upp utdelning på aktier 
samt realisationsvinst vid försäljning av dessa. Taxeringsnämnden gjorde en 
avvikelse från Sandbergs självdeklaration, då de tog upp den oredovisade 
utdelningen samt realisationsvinsten till beskattning. Sandberg påfördes även 
skattetillägg. 
 
Sandberg yrkade att skattetillägg skulle undanröjas, på grund av att han hade 
ämnat ta upp utdelningen och vinsten i deklarationen året där på. Sandberg 
ägde en advokatfirma i vilken han tillämpade räkenskapsåret 1 april-31 mars 
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och hävdade att han förutsatt att detta kunde tillämpas även för utdelningen 
och vinsten.  
 
Taxeringsnämnden hörde under taxeringsarbetet av sig till Sandberg via telefon 
för att fråga varför Sandberg inte tagit upp utdelningen från aktierna. 
Försäljningen var vid detta tillfälle troligtvis inte känd för taxeringsnämnden. 
Sandberg meddelande att han skulle återkomma och gjorde detta genom en 
skrivelse, där han redovisade ovanstående anledning till att utdelningen inte 
tagits upp i deklarationen och meddelade även att aktierna sålts under året. 
Sandberg såg detta som en frivillig rättelse, om inte annat gällande försäljningen 
av aktierna.  
 
Länsrätten poängterade att aktierna var privata tillgångar och inte hörde till 
Sandbergs rörelse och att de därför skulle tas upp i deklarationen på samma sätt 
som gäller för inkomst av kapital. Rättelsen av uppgifterna bedömdes inte heller 
som frivillig då aktieutdelningen uppdagades genom kontrolluppgifter och 
rättelsen gällande försäljningen först kommit till stånd efter det att 
taxeringsnämnden gjort en förfrågan avseende aktierna. Kammarrätten gjorde, 
med en avvikande åsikt, däremot bedömningen att taxeringsnämnden endast 
ringt upp för att göra Sandberg varse om att aktieutdelningen inte redovisats i 
deklarationen, varpå Sandbergs upplysning om aktieförsäljningen borde ses som 
en frivillig rättelse.  
 
Regeringsrätten menade dock att frågan haft tillräckligt samband för att 
rättelsen inte kunde bedömas som frivillig och biföll därmed taxeringsnämnden 
yrkande genom att ändra Kammarrättens dom och fastställa länsrättens 
ursprungliga dom. 
 

4.2.3. RÅ 1982 1:83 
RÅ 1982 1:83 behandlar ett fall där de två makarna Folke och Berit N år 1977 
meddelat Skatteverket att deras deklarationer avseende 1974-1976 varit 
felaktiga. Detta då bankmedel placerade i danska banker samt ränta på dessa 
inte tagits upp till beskattning. Beslutet togs att Makarna skulle eftertaxeras samt 
att skattetillägg skulle påföras. 
 
Folke N yrkade att rättelsen hade gjorts frivilligt och att skattetillägg därför 
borde undanröjas. Rättelsen hade haft sin grund i att makarnas son hade hört 
på TV att en svensk person med bankmedel i Danmark riskerade åtal då 
tillgångarna inte deklarerats. Sonen kände till föräldrarnas placeringar och 
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berättade om inslaget på TV. Folke N menade att den korta informationen han 
fått från sonen inte indikerade att Skatteverket hade upplysningar om samtliga 
personer med bankmedel i Danmark. 
 
Länsrätten bedömde att Folke N måste ha fått misstankar om att en kontroll 
pågick och att han därmed gjort rättelsen på grund av risken för att uppgifterna 
om bankmedlen skulle upptäckas. Rättelsen sågs därför inte som frivillig och 
skattetillägget kvarstod. Varken Kammarrätten eller Regeringsrätten ändrade 
länsrättens dom. 

 

4.2.4. RÅ 1985 1:48 
I detta fall hade ett bolag vid redovisning av arbetsgivaravgift uppgett lön till en 
företagsledare med 72 000 kr, vilket sedan i en kontrolluppgift korrigerats till 
102 000 kr. Även en ny självdeklaration för företagsledaren upprättades. 
Bolaget gjorde också en beräkning av de sociala avgifterna och uppdagade att 
den preliminära utdebiteringen var för låg, varför bolaget verkställde en 
fyllnadsbetalning. 
 
Bolaget avgiftsunderlag höjdes med 30 000 kr och ett avgiftstillägg påfördes, 
med motiveringen att någon rättelse av arbetsgivaravgiften inte inkommit då 
kontrolluppgiften avsåg företagsledarens lön och någon notering om att även 
arbetsgivaravgiften skulle korrigeras inte gjorts. 
 
Regeringsrätten framhöll att det inte framgick av kontrolluppgiften att även 
arbetsgivaravgiften skulle rättas och att något direkt samband mellan dessa inte 
heller förelåg. Trots fyllnadsbetalning kunde därför ingen frivillig rättelse 
gällande arbetsgivaravgiften anses ha gjorts. Regeringsrätten gick därmed på 
samma linje som de två tidigare instanserna. 

 

4.2.5. NJA 1974 s. 26 
I detta fall fick en skattebetalare information om att taxeringsrevision skulle 
genomföras i hans bolag avseende beskattningsår 1966. Efter att ha fått 
informationen anlitade han en ekonom som gick igenom bokföringen för både 
år 1966 och året före, vilket resulterade i en rättelse av felaktiga uppgifter 
lämnade år 1965. Skattebetalaren godtog att han hade lämnat oriktiga uppgifter 
för detta år, men bestred ansvar på grund av frivillig rättelse. 
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Tingsrätten dömde dock skattebetalaren till vårdslös deklaration och godtog 
således inte yrkandet om frivillig rättelse. Hovrätten fastställde tingsrättens dom 
och Högsta domstolen gjorde samma bedömning avseende den frivilliga 
rättelsen. 

 

4.2.6. NJA 2003 s. 499 
I NJA 2003 s. 499 har K.O. som företrädare för Stiftelsen Imanskolan åtalats 
för grovt skattebrott. Detta då han i skattedeklarationer redovisat löner till 
anställda med ett för lågt belopp, vilket resulterat i för låga avdrag av skatt och 
arbetsgivaravgifter. 
 
K.O. hävdar att han aldrig haft för avsikt att undandraga någon skatt utan att 
han trott att uppgifterna kunde korrigeras i kontrolluppgifter och att 
betalningen på så sätt bara skjutits upp. K.O. menade att han först förstått att 
detta inte var tillåtet vid förhör på Skatteverket.  
 
K.O. dömdes i Tingsrätten för skattebrott men överklagade till Hovrätten med 
motiveringen att han inte haft som uppsåt att undanraga skatt och att de 
inlämnade kontrolluppgifterna borde betraktas som en frivillig rättelse. 
Hovrätten poängterar att för att uppgift ska kunna ses som en frivillig rättelse, 
måste rättelsen tydligt visa vilken beskattningsperiod och vilka uppgifter som 
ska ändras. Kontrolluppgifterna avseende de anställdas löner är inte en tydlig 
rättelse och visar inte att även skatt och arbetsgivaravgifter ska ändras.  
 
Högsta domstolen vidhåller att kontrolluppgifterna inte kan ses som frivillig 
rättelse av de oriktiga uppgifter som lämnats i skattedeklarationerna. 
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4.3. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm 2010-03-16,                            
mål nr. 10239-10. 

Bakgrund 
I detta fall hade Skatteverket beslutat att påföra en skattebetalare ett skattetillägg 
med hänsyn till tidigare oredovisad kapitalvinst och skattepliktigt förmögenhet 
avseende beskattningsår 2006. Skattebetalaren överklagade beslutet och yrkade 
på att skattetillägget skulle undanröjas, vilket Skatteverket bestred.  
 
Den klagande anförde bland annat att han lämnat frivillig rättelse i enlighet med 
5 kap. 8§ 4 p. TL. Den klagande framhåller att en frivillig rättelse kan lämnas då 
skattebetalaren inte har anledning att tro att uppgiften har eller kommer bli 
upptäckt. Den klagande hade suttit häktad för insiderbrott då 
ekobrottsmyndigheten fått tillgång till uppgifter från Luxemburg. 
Förhörsledaren och den klagandes juridiska ombud hade då informerat den 
klagande om att dessa uppgifter inte kunde komma att användas i ett skattemål, 
vilket gjorde att han var övertygad om att uppgifterna inte skulle komma till 
Skatteverkets kännedom. Inte heller Ekobrottsmyndigheten hade vid 
häktningstidpunkten tillstånd att använda det utlämnade materialet, utan detta 
erhölls först ett och ett halvt år senare. Då han dessutom satt häktad med fulla 
restriktioner hade han inte möjlighet att ta del av det som skrevs om honom 
och fallet i media. Vid partsinsynsmöte den 27 augusti 2007 fick han vetskap 
om att någon utredning inte hade påbörjats vid tillfället för hans rättelse, som 
gjordes den 4 juni 2007.  
 
Skatteverket poängterar att en förutsättning för en frivillig rättelse är att inga 
omständigheter som gör att skattebetalaren kan mistänka att den oriktiga 
uppgiften kommer fram får ha förekommit. Den klagande satt i detta fall 
häktad för insiderbrott och en och en halv vecka efter att han frigetts inkom 
han med en begäran om omprövning. Redan vid häktningen ansåg Skatteverket 
att omständigheter som borde väckt skattebetalarens misstanke om upptäckt av 
oriktig uppgift hade skett. Den klagande bedöms också ha haft möjlighet att ta 
del av notiser i tidningarna efter att han frigetts och då bland annat en notis om 
att Skatteverket hade ett intresse av hans skattesituation. Han borde dessutom 
ha blivit medveten om detta vid partsinsynsmötet på Skatteverket. Skatteverket 
nämner också att även om de inte vid tillfället hade tillgång till uppgifterna från 
Luxemburg hade de kunnat gå ut med förfrågan och/eller gjort en skönsmässig 
bedömning. Det faktum att den klagandes rättelse dessutom överensstämde 
med en av de övriga misstänkta för insiderbrotten visar på att misstankar fanns 
om att Skatteverket skulle få information om deras ekonomiska situation. 
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Den klagande genmäler med att en skönsmässig taxering aldrig hade kunnat bli 
lika hög som den blev med hjälp av hans uppgifter.  
 
Domskäl 
Förvaltningsrätten menar att utgångspunkten är om den klagande kunnat 
misstänka att uppgifterna skulle komma Skatteverket till känna eller inte. Om 
någon utredning initieras har därför ingen betydelse för om rättelsen kan ses 
som frivillig. 
 
Den klagande släpptes från häktet utan att ha friats från misstankar. 
Häktningsförhandlingen fick stor medial uppmärksamhet och i en artikel 
uttalade en tjänsteman från Skatteverket att någon form av granskning skulle 
komma att genomföras. Förvaltningsrätten anser inte att det är troligt att den 
talande inte läst vad som stått i tidningarna om honom och hans fall och att han 
därför sannolikt har misstänkt att Skatteverket skulle komma att få vetskap om 
den oriktiga uppgiften. Att den klagande fick information om att uppgifterna 
från Luxemburg inte fick användas i ett skattemål förändrar inte att han borde 
ha misstänkt att en utredning skulle komma till stånd och/eller att Skatteverket 
skulle göra en skönsmässig bedömning utifrån den information som kommit 
dem till känna. Att en skönsmässig bedömning hade resulterat i en lägre 
beskattning påverkar enligt Förvaltningsrätten inte bedömningen om huruvida 
rättelsen är frivillig eller inte. Med den information som blivit känd under 
häktningsförhandlingarna och som också framkommit i media som grund antog 
Förvaltningsrätten dessutom att den klagande måste ha insett att även en 
skönsmässig taxering hade kommit att ske med betydande belopp.  
 
Förvaltningsrätten bedömer därför att den klagandes rättelse inte kan anses vara 
frivillig och att skattetillägget på denna grund inte ska undanröjas.  

 

4.4. Skatteverkets pressmeddelande, 2010-03-24 – Granskning av 
kontokort med koppling till skatteparadis 

Efter att en prövning i domstol har genomförts står det klart att Skatteverket 
kommer få tillgång till kontokortsinformation från två svenska finansföretag. 
Finansföretagen har genomfört transaktioner med koppling till skatteparadis, 
vilket gör att Skatteverket genom att få ta del av företagens information kan få 
uppgifter om inkomster som undanhållits beskattning i Sverige.  
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Skatteverket gick efter domens avgörande ut med ett pressmeddelande där de 
uppmanar de personer som undanhållit inkomster att själva rätta tidigare 
deklarationer. Genom att göra detta skulle de slippa skattetillägg då rättelsen 
skulle ses som frivillig. De påpekar dock att en frivillig rättelse inte godtas om 
den kommer in först efter att Skatteverket har påbörjat en granskning och gjort 
förfråganden. Den som rättar riskerar då istället både skattetillägg och 
brottsanmälan. 
 
Sverige har under de senaste åren tecknat ett flertal skatteavtal med tidigare 
skatteparadis, exempelvis Jersey, Isle of Man, Caymanöarna och Nederländska 
Antillerna, vilket medfört att denna typ av kontroller har blivit möjliga att 
genomföra.  
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras de rättsfall som redovisats i tidigare empiriavsnitt. Empirin ställs 
mot tidigare presenterad teori och referensram samt kopplas till den metoddiskussion som 
förts. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser som presenteras i följande kapitel. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka gällande rätt avseende frivillig rättelse 
av oriktigt lämnad uppgift. Syftet är också att föra en diskussion om huruvida 
regeln och gränsdragningen kan anses rättssäker. För att svara på syftet ställde 
jag underfrågor vilka jag i detta analysavsnitt kommer föra en diskussion 
kring.60

Bestämmelser om frivillig rättelse finns som tidigare nämnts i 5 kap. 8§ 4 
punkten TL och 15 kap. 7§ 3 punkten SBL, där det framgår att ”skattetillägg 
inte skall tas ut om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften”. 
Denna regel var från början till för att tillsammans med regeln om skattetillägg 
motivera skattebetalare till att göra rätt för sig och lämna korrekta uppgifter till 
ledning för taxering.

   
 

61

Generalitetet i lagregeln gör att det finns otydligheter beträffande hur en frivillig 
rättelse kan se ut och på vilka premisser den kan utförs. Grunden med regeln 
kan tolkas som att den är till för att om en skattebetalare upptäcker att han/hon 
har gjort fel i sin deklaration kan skattebetalaren göra en rättelse utan att riskera 
skattetillägg. Skulle skattebetalaren då ha fått tillgång till viss information innan 
rättelsen görs kan denna möjlighet gå förlorad. Information om beskattning och 
deklaration ges självklart i lagböcker, tidskrifter etc., men information kan ofta 
vara svår för den mindre insatte att ta till sig. Om skattebetalare dessutom tar 
del av denna typ av information efter att deklarationen är lämnad och först då 

 
 
Då regeln är generellt formulerad kan det dock vara svårt att på ett enhetligt sätt 
tolka bestämmelsen och tillämpningen kan därmed bli komplicerad och 
differentierad från fall till fall. Detta gäller både regeln om frivillig rättelse enligt 
taxeringslagen/skattebetalningslagen, men även för den liknande regeln i 
Skattebrottsslagen.  
 

                                                 
60 För att kunna besvara och följa mitt syfte har en kvalitativ ansats valts, se avsnitt 2.6. För att 
försäkra mig om en hög validitet har jag varit noggrann med att följa mitt syfte, jag utgår därför i 
analysavsnittet från de frågeställningar som formulerats i inledningskapitlet, se avsnitt 1.3 och 2.7. 
61 Vid lagtolkning används en subjektiv metod, då lagen tolkas med hjälp av andra källor exempelvis 
förarbeten och rättsfall, se avsnitt 2.4.2 och 2.4.5. 
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inser att en uppgift de lämnat varit felaktig, kan en rättelse enligt viss tolkning 
ses som icke frivilligt gjord.62

Genom att analysera refererade rättsfall med utgångspunkt i den tidigare 
redogjorda metoden samt teori- och referensram vill jag bringa klarhet i när 
regeln om frivillig rättelse bör tillämpas.

   
 
Svårigheter och tolkningsskiljaktigheter skulle kunna leda till att oärliga 
skattebetalare som med vilje lämnat felaktiga uppgifter för undandragande av 
skatt eventuellt skulle kunna genomföra en frivillig rättelse när de anar att en 
kontroll eller utredning kommer att genomföras. Samtidigt skulle en 
skattebetalare som exempelvis på grund av okunskap har gjort ett misstag och 
sedan upptäckt detta påföras skattetillägg trots att han/hon rättar sitt misstag. 
 

63

5.1. Vilka aspekter kan påverka om rättelsen ses som frivillig eller 
inte? 

 Motsatt när ska en rättelse inte 
bedömas vara frivilligt gjord och därmed inte leda till undanröjande av 
skattetillägg/straff.  

 

Förfrågan/skrivelse 
Med utgångspunkt i den praxis som finns inom området kan konstateras att det 
finns en rad aspekter att ta hänsyn till vid bedömning av om en rättelse kan ses 
som frivillig eller inte. Både Regeringen och Skatteverket nämner ett flertal 
aspekter som kan påverka bedömningen, vilka sedan också kommer fram i de 
rättsfall som refereras i tidigare avsnitt.64

Regeringen tar i sin proposition (1971:10) bland annat upp att en skattebetalare 
inte bör kunna göra en frivillig rättelse om Skatteverket har påbörjat en kontroll 
och begärt in uppgifter från skattebetalaren. Om en förfrågan däremot är av 
rutinmässig karaktär och saknar samband med den oriktiga uppgiften ska rätten 
till att göra en frivillig rättelse däremot inte förtas. Denna bedömning gör även 
Skatteverket då de i sitt ställningstagande uttalar att en rättelse inte ses som 
frivillig om en utredning har påbörjats och ytterligare information har begärts in 
från skattebetalaren. De poängterar dock att om rättelsen avser något annat än 

  
 

                                                 
62 För att komma fram till när en rättelse anses frivillig krävs en förståelse för hur lagregeln tillämpas, 
vilket jag har försökt skapa i denna studie, se diskussion i avsnitt 2.4.5. 
63 Genom att titta på och jämföra lagregler, förarbeten, praxis samt doktrin tillämpar jag vid analysen 
den rättsdogmatiska metoden som redogjorts för i avsnitt 2.2. Regeringens och Skatteverkets 
uttalanden redogörs i avsnitt 3.3 och 3.4. 
64 Både regeringen och Skatteverket anser jag är tillförlitliga källor, vilket ger en hög reliabilitet, se 
avsnitt 2.7. 
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det Skatteverket genom förfrågan har utrett bör en särskild bedömning av 
rättelsen göras.65

Att en rättelse inte kan ses som frivillig efter en förfrågan efterföljs i vissa av de 
rättsfall som tas upp i denna undersökning. I RÅ 1977 ref. 90 beskrivs hur en 
bostadsrättsförening tagit upp bland annat försäljningsprovision för 
fastighetsförsäljning under posten avdragsgilla administrationskostnader. Efter 
att taxeringsnämnden underättat bostadsrättsföreningen om att avdraget för 
administrationskostnader är för högt meddelar föreningen vad kostnaderna 
innefattar och menar därför att de gjort en frivillig rättelse. Det råder oenighet i 
de olika instanserna om detta kan ses som en frivillig rättelse, men 
Regeringsrätten hävdar att skrivelsen från taxeringsnämnden haft tillräckligt 
stort samband med den oriktiga uppgiften och att rättelsen därmed inte kan 
tolkas som frivillig. I RÅ 1980 1:79 gör taxeringsnämnden en förfrågan om 
taxeringsvärdet på en fastighet och upplyser samtidigt om att aktieutdelning 
kommer taxerats till ett annat belopp än det angivet i deklarationen. I samband 
med svaret på denna fråga får taxeringsnämnden uppgifter om räntor och 
bankmedel är upptagna till för lågt belopp. I detta fall tolkades det i motsats 
mot det tidigare fallet som att förfrågan och upplysningen var av rutinmässig 
karaktär och att skattebetalaren därför inte har haft anledning att misstänka att 
uppgifterna skulle upptäckas. Regeringsrätten ansåg därför att rättelsen kunde 
ses som frivillig.

   
 

66

I både dessa fall kan förfrågan tolkas som en underrättelse från 
taxeringsnämndens sida. Regeringsrätten gör dock här bedömningen att 
skrivelsen i det första fallet haft tillräckligt starkt samband för att förta 
möjligheten till frivillig rättelse, medan skrivelsen i det andra fallet varit av mer 
rutinmässig karaktär. Fallen är i vissa aspekter lika, då de båda behandlar en 
underrättelse från taxeringsnämnden till skattebetalare. Skillnaden menar jag 
ligger i vad skrivelsen från taxeringsnämnden avser för information och hur den 
framförs. I det första fallet ligger fokus på just den uppgift som också sen visar 
sig vara felaktig. Trots att skrivelsen kan tolkas som en ren underrättelse från 
taxeringsnämndens sida gör det starka sambandet till den oriktiga uppgiften att 
frivilligheten i rättelsen går förlorad. I det andra fallet är skrivelsen främst 
inriktad på en fråga om något som inte rör den oriktiga uppgiften och 
informationen om aktieutdelningen är mer en notering för att skattebetalaren 

  
 

                                                 
65 Då jag i enlighet med rättskälleläran väljer att titta på källor som både ska, bör och får beaktas, 
vilket beskrivs närmare i avsnitt 2.3, vill jag bland annat belysa regeringens uttalanden och 
Skatteverkets ställningstagande som komplement till lagtext och prejudicerande rättsfall.  
66 Vid samtlig rättsfalltolkning har jag valt att använda en objektiv metod, genom att titta på det som 
faktiskt är skrivet i domen och tolka detta i sitt rättsliga sammanhang. Se avsnitt 2.5. 
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ska känna till att taxeringsnämnden avser ändra uppgifterna, vilket gör att 
sambandet mellan skrivelsen och rättelsen inte blir lika starkt. I båda dessa fall 
bedömer dock de olika instanserna rättelsen på olika sätt, vilket visar på 
svårigheterna i att tolka huruvida en skrivelse har tillräckligt samband eller inte. 
Regeringsrätten vet till exempel inte vilket syfte den som gjort skrivelsen från 
början har haft, vilket är avgörande för sambandet med den oriktiga uppgiften. 
Det kan dock argumenteras för att syftet med skrivelsen inte ska vara 
avgörande för om rättelsen ses som frivillig eller inte då skattebetalaren och 
övriga inte kan veta detta säkert.  
 
Även i RÅ 1979 1:59, som behandlar oredovisad utdelning på aktier och 
realisationsvinst vid försäljning av aktier, är det avgörande att taxeringsnämnden 
varit i kontakt med skattebetalaren och ställt vissa frågor. I detta fall frågades 
varför skattebetalaren inte tagit upp viss utdelning och denne meddelade utöver 
svar på frågan att aktier hade sålts under året. Även i denna dom var instanserna 
oeniga, men Regeringsrätten bedömde till slut att frågan hade tillräckligt starkt 
samband med den oriktiga uppgiften för att en frivillig rättelse inte skulle ha ägt 
rum. I detta fall tillämpas, enligt min mening, propositionens och Skatteverket 
uttalande om att någon förfrågan inte får ha gjorts innan en frivillig rättelse 
genomförs relativt strikt. Trots att frågorna inte avser just den uppgift som 
sedan rättas bedöms rättelsen inte vara frivillig.  
 
I RÅ 1976 ref. 44 skickar taxeringsnämnden tillbaka en insänd blankett med 
yrkande om investeringsavdrag för att få den underskriven. Här hävdar 
taxeringsintendenten att begäran om underskrift var ett sätt att försäkra sig om 
att uppgifterna var korrekta inför en eventuell kommande utredning och att 
någon frivillig rättelse därför inte kunde genomföras efter att blanketten 
återsänts. Samtliga instanser bedömde dock att skattebetalaren gjort en frivillig 
rättelse när han i samband med underskriften kompletterade sina tidigare 
lämnade uppgifter. Bedömningen motiverades bland annat med att det inte 
framgick att begäran avsåg något annat än att bolaget skulle skriva under 
blanketten. Här gjordes alltså bedömningen att något samband mellan förfrågan 
och rättelse inte fanns trots att taxeringintendenten hävdade att så var fallet.  
 
Skillnaden mellan RÅ 1976 ref. 44 och det föregående nämnda fallet menar jag 
ligger i vilken information taxeringsnämnden vill ha svar på med sin förfrågan. 
Här måste sedan göras en bedömning i hur starkt samband förfrågan har med 
den oriktiga uppgift som skattebetalaren väljer att rätta. Det går därmed inte att 
säga klart att en rättelse aldrig kan ses som frivillig efter att en förfrågan från 
Skatteverket har gått ut, men avser frågan däremot den uppgift som har blivit 
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felaktigt redovisad förtas möjligheten till att göra en frivillig rättelse. Jag anser 
att tyngden inte till någon stor del ligger i om någon förfrågan har gått ut till 
den skattskyldige utan snarare i vad förfrågan avser för information och 
sambandet med de oriktiga uppgifterna. En förfrågan behöver därmed inte 
hindra en skattebetalare att frivilligt rätta en felaktighet i deklarationen, men kan 
beroende på avsikten med förfrågan förta denna möjlighet.67

Skatteverket nämner att en rättelse, som görs efter att skattebetalaren har fått 
vetskap om en kontrollaktion, inte kan ses som frivillig. De poängterar att 
kotrollaktionen inte måste beröra skattebetalaren själv utan att det räcker om 

  
 
I NJA 1970 s 249 hade muraren P tagit upp för låg inkomst i deklarationen. 
Bolaget där han arbetade fick frågor gällande en annan anställds 
kontrolluppgifter och gjorde därefter en granskning även av P:s uppgifter. De 
upptäckte att viss inkomst inte fanns med och rättade detta. Muraren ansågs ha 
gjort en frivillig rättelse via ombud. I det här fallet hade frågorna inte tillräckligt 
starkt samband med den oriktiga uppgiften. Att rättelsen gjordes av bolaget och 
inte P själv påverkade inte heller bedömningen. 
 
I prop. 1971:10 framgår att reglerna om frivillig rättelse bör kunna tolkas 
generöst. Frågan är om bedömningarna i dessa rättsfall är gjorda mot bakgrund 
av detta uttalande. Med hänsyn till att det i flera av rättsfallen rådde oenighet 
mellan de olika instanserna kan det ses som att avgörandet om rättelserna skulle 
ses som frivilliga eller inte var en tolkningsfråga. Med bakgrund mot uttalandet i 
propositionen borde rätten möjligtvis ha lutat mer åt skattebetalarens fördel, 
vilket inte var fallet i de flesta av dessa rättsfall. Det faktum att kontakten med 
taxeringsnämnden eller Skatteverket i sig eventuellt kan väcka misstankar om att 
oriktiga uppgifter kan uppdagas talar däremot för att rättelserna inte skulle 
bedömas som frivilliga.  
 
Utifrån dessa rättsfall kan jag dock konstatera att en skrivelse eller förfrågan på 
annat sätt är en aspekt som kan avgöra om en rättelse bedöms som frivillig eller 
inte, men då med hänsyn till skrivelsens avsikt. Att Skatteverket har varit i 
kontakt med skattebetalaren räcker i sig inte för att förta möjligheten till att 
göra en frivillig rättelse.  Någon klar gränsdragning för när rättelsen i dessa fall 
är frivillig finns därför inte utan en bedömning av sambandet mellan förfrågan 
eller underrättelse och oriktig uppgift måste göras från fall till fall. 
 
Kontrollaktion eller misstanke om upptäckt genom utredning 

                                                 
67 För att upprätthålla en objektivitet i undersökningen har jag väntat med egna åsikter till 
analysavsnittet, se diskussion i avsnitt 2.7. 
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misstanke om att skattebetalaren kommer beröras finns. Ett pressmeddelande 
om kontroll av vissa transaktioner är därför tillräckligt. Även i prop. 1971:10 
belyses denna aspekt då det nämns att en rättelse som görs efter att Skatteverket 
har informerat om en taxeringsrevision, inte kan ses som frivillig. Inte heller 
rättelser efter det att Skatteverket har gått ut med information om en 
bankkontroll beträffande en viss grupp kan ses som frivilliga. 
 
I RÅ 1982 1:83 bekräftas regeringens och Skatteverkets uttalande, då makarna 
fått veta via sin son att en annan skattebetalare med bankmedel i Danmark 
kontrollerats. Den rättelse som görs efter detta bedöms inte vara frivillig då 
misstanke om kontroll borde ha funnits. I NJA 1974 s 26. Har en skattebetalare 
fått veta att en revision ska genomföras avseende ett taxeringsår och rättar en 
uppgift hänförlig till ett annat år. Inte heller detta ses som en frivillig rättelse då 
skattebetalaren borde misstänkt att även detta år kunde komma att granskas. I 
domen från Förvaltningsrätten i Stockholm argumenteras att skattebetalaren 
borde ha misstänkt att en granskning kunde komma att genomföras då 
skattebetalarens ekonomiska situation hade blivit uppmärksammad i media. Att 
skattebetalaren hävdade att han inte hade tagit del av det som skrivits i media 
var inte skäl nog att bedöma rättelsen som frivillig. Det faktum att han 
dessutom blivit häktad för misstanke om insiderbrott borde fått skattebetalaren 
att inse att Skatteverket skulle komma att intressera sig för hans fall. 
 
I dessa tre fallen kan utläsas att då skattebetalaren har haft möjlighet att 
misstänka att Skatteverket eventuellt skulle komma att genomföra en 
granskning av hans/hennes ekonomiska situation kan en frivillig rättelse inte 
längre göras. Om skattebetalaren faktiskt har haft dessa misstankar framgår inte, 
utan praxis framhåller att möjligheten till frivillig rättelse förtas när 
skattebetalaren bör ha anat en eventuell kommande granskning.  
 
I empiriavsnittet refereras ett pressmeddelande från Skatteverket där de 
uppmanar personer som undanhållit inkomster att göra en frivillig rättelse. 
Detta då Skatteverket kommer få tillgång till information om transaktioner till 
tidigare skatteparadis, från två svenska finansföretag. De framhåller att 
rättelserna kommer ses som frivilliga så länge de görs innan Skatteverket 
påbörjat granskning. Enligt detta pressmeddelande skulle då en frivillig rättelse 
kunna göras efter det att misstankar eller till och med vetskap om att oriktiga 
uppgifter skulle komma uppdagas av Skatteverket finns. Skatteverket påpekar 
att någon granskning inte får ha påbörjats när rättelsen kommer in, men enligt 
deras tidigare uttalande samt den praxis som finns inom områden ska det räcka 
med att misstanke om upptäckt finns. Då Skatteverket går ut med information 
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om att de kommer få tillgång till dessa uppgifter bör skattebetalaren rimligen få 
misstankar om att granskning kommer genomföras och att uppgifterna kommer 
komma fram. Detta uttalande går därmed emot den tidigare praxis som finns 
inom området. Frågan är om detta innebär att Skatteverket gör ett medvetet 
avsteg från praxis och därmed går emot den gällande rätten för frivillig rättelse 
eller om det är ett första steg mot en ändring av praxis. Om uttalandena i detta 
pressmeddelande legat till grund för de rättsfall som behandlats i denna 
undersökning, skulle utfallet blivit klart annorlunda då flera av rättelserna skulle 
ha setts som frivilliga.   
 
 
Tydlighet 
Skatteverket beskriver att en frivillig rättelse avseende en oriktig uppgift inte 
automatiskt ska ses som en frivillig rättelse av en annan uppgift med nära 
samband. I flera av de behandlade rättsfallen framgår också att en rättelse måste 
vara tydlig, då det ska framgå vilken period samt vilka uppgifter det är som ska 
rättas. 
 
I Rå 1985 1: 48 korrigerades lön till en företagsledare genom en kontrolluppgift 
från arbetsgivare. I samband med denna korrigering gjordes en 
fyllnadsbetalning avseende sociala avgifter. Regeringsrätten bedömde att det 
inte framgick tydligt av kontrolluppgiften att även arbetsgivaravgifter skulle 
korrigeras och någon frivillig rättelse ansågs därför inte vara gjord. I NJA 2003 
s. 499 korrigerades felaktigt lämnade uppgifter i en skattedeklaration genom 
kontrolluppgifter. I detta fall poängterades att en kontrolluppgift avseende 
anställdas löner inte kunde godtas som en tydlig rättelse av skatt och 
arbetsgivaravgifter. I RÅ 1977 Aa 69 kompletterades en skattebetalares 
bristfälliga deklaration med en fördelningstablå från ett dödsbo. I detta fall 
bedömdes däremot att det av fördelningstablån framgick tydlig att 
skattebetalarens inkomster inte stämde och därmed skulle rättas, vilket 
resulterade i att fördelningstablån tolkades som en frivillig rättelse.  
 
Tydligheten kan här konstateras vara en viktig aspekt vid tolkandet av om en 
frivillig rättelse kan anses föreligga eller inte. Skattebetalarna kan i dessa fall ha 
räknat med att skatteverket skulle förstå vilka uppgifter som borde rättas, men 
då detta inte påpekats har någon frivillig rättelse inte godtagits. I fallet avseende 
fördelningstablån från dödsboet framgår det inte om denna från början är 
menad som en frivillig rättelse från skattebetalarens sida, men då inkomsterna 
är tydligt redovisade bedöms det ändå som en frivillig rättelse. Som nämns i 
teorin ska skattetillägg inte påföras om skatteverket kunnat korrigera 
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uppgifterna med den information de har att tillgå.68

5.2. Vilken typ av information får en skattebetalare inte ha 
möjlighet att ta del av före en frivillig rättelse? 

 Detta framgår i rättsfallen 
inte som relevant vid bedömning av frivillig rättelse. Skatteverket hade efter att 
ha fått in kontrolluppgifterna kunnat korrigera arbetsgivaravgifterna, men trots 
detta sågs inte kontrolluppgiften som en frivillig rättelse då det inte framgick att 
dessa korrigeringar skulle göras.  
 
I NJA 2003 s. 499 kan också utläsas att okunskap från skattebetalarens sida inte 
påverkar bedömningen. Skattebetalaren hävdade att han trodde det var 
godtagbart att skjuta upp skatten genom att lämna felaktiga uppgifter i 
skattedeklarationen och sedan korrigera uppgifterna med en kontrolluppgift, 
vilket Regeringsrätten inte tog hänsyn till. Skattebetalaren har skyldighet att 
informera sig om de regler som finns och att hävda att man som skattebetalare 
inte vetat om att något inte var tillåtet gör ingen skillnad vid bedömning av en 
frivillig rättelse.  

 

Vad gäller den typ av information en skattebetalare inte får ha möjlighet att ta 
del av före en frivillig rättelse hör detta samman med de aspekter som påverkar 
bedömningen av när en frivillig rättelse kan anses föreligga.  
 
En aspekt som påverkade bedömningen var om en förfrågan hade gått ut och 
vilket samband denna förfrågan hade med den oriktigt lämnade uppgiften. En 
sådan förfrågan kan anses lämna informationen att skatteverket tittar på 
skattebetalarens uppgivna uppgifter och att en oriktig uppgift därmed kan 
komma att upptäckas. Information om att Skatteverket har intresserat sig för 
skattebetalarens deklaration räcker i vissa fall, men dock inte i alla. En förfrågan 
kan innebära en rutinmässig fråga om något som inte har anknytning till en 
oriktig uppgift och som tidigare nämnts påverkar förfrågan då inte 
bedömningen av den frivilliga rättelsen.  
 
I RÅ 1982 1:83 och domen från Förvaltningsrätten i Stockholm framgår att 
information i media kan påverka utfallet av tolkningen av rättelsen. I det första 
fallet var det information om kontroll av en annan skattebetalare i samma 
situation och i det andra fallet avsedde informationen skattebetalarens häktning 
för insiderbrott och i samband med detta hans ekonomiska situation. 
Uppmärksamheten i media gjorde att någon frivillig rättelse inte längre var 

                                                 
68 Se avsnitt 3.2 om skattetillägg vid oriktig uppgift.  
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möjlig, trots att någon utredning i åtminstone ett av fallen inte påbörjats vid 
tidpunkten. I fallet från Förvaltningsrätten i Stockholm hade en tjänsteman från 
Skatteverket dessutom uttalat att Skatteverket kunde komma att intressera sig 
för den klagande och därmed genomföra en utredning, vilket ytterligare förtog 
möjligheten till frivillig rättelse.  
 
Information om en kontroll eller revision framgår också som förtagande av 
rätten till att göra en frivillig rättelse. Detta då misstanke om upptäckt blir 
relativt uppenbart då det redan uttalats att en kontroll kommer genomföras.  
 
Det pressmeddelande som Skatteverket gått ut med om att de kommer få 
tillgång till uppgifter om transaktioner till tidigare skatteparadis skulle kunna 
tolkas som att möjligheten till frivillig rättelse inte längre finns. Skatteverket 
uttalar dock själva att en rättelse kommer ses som frivillig om någon utredning 
inte påbörjats och uppmanar dessutom till rättelser av undanhållna inkomster. 
Skatteverket går här troligtvis medvetet ut med information som motsäger deras 
tidigare uttalanden för att underlätta sitt eget arbete och minska arbetsbördan 
för Skatteverket genom att minimera kontrollbehovet. Uttalandet går dock 
emot den praxis som finns inom området och kan därför få konsekvenser.  
 
Följande scenario skulle kunna uppstå: En skattebetalare lämnar in uppgifter 
om undanhållna inkomster och anser sig då göra en frivillig rättelse i enlighet 
med Skatteverkets uttalande. Om Skatteverket i detta fall bedömer att 
uppgifterna inte kan anses vara en frivillig rättelse kommer skattebetalaren få 
svårt att ändra beslutet genom rättslig prövning. Detta eftersom uppgifterna 
enligt gällande praxis inte skulle ses som en frivillig rättelse, på grund av den 
information Skatteverket gått ut med i sitt pressmeddelande. Regeringsrätten 
skulle därmed kunna döma i motsats till vad skatteverkets uttalande säger.  
 
Skatteverkets pressmeddelande har en lägre dignitet än den praxis som finns 
inom området, vilket gör att Regeringsrätten inte behöver döma i enlighet med 
detta pressmeddelande.69

                                                 
69 Se avsnitt 2.2 om rättsdogmatik där olika källors auktoritet behandlas.  

 Skulle rätten däremot gå på Skatteverkets linje och 
låta pressmeddelandet vara avgörande vid bedömningen av frivillig rättelse 
skulle detta istället bidra till en förändring av praxis inom området. En frivillig 
rättelse skulle därmed kunna vara möjlig att genomföra även efter att 
skattebetalaren har fått misstanke eller till och med vetskap om att en 
granskning kommer genomföras och att oriktiga uppgifter kan komma att 
upptäckas.  
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5.3. Vilken gränsdragningsproblematik kan påverka bedömningen? 
Flera av de aspekter som kan påverka tolkningen av när en frivillig rättelse ska 
anses föreligga kan anses vara svåra att bedöma på grund av 
gränsdragningsproblematik. Vad gällde förfrågan fanns det en rad faktorer som 
avgjorde om en förfrågan kunde förta möjligheten till att göra en frivillig 
rättelse. En sådan faktor var om förfrågan var av rutinmässig karaktär. Gällande 
detta kan diskuteras hur en förfrågan bedöms som rutinmässig, vem som har 
rätten att avgöra detta samt mer specifikt vad en förfrågan i dessa fall får 
innehålla. Vidare kunde förfrågans samband med den oriktiga uppgiften avgöra 
om en rättelse kunde ses som frivillig. Även bedömningen av sambandet mellan 
förfrågan och den oriktiga uppgiften menar jag kan resultera i komplicerade 
gränsdragningar mellan vad som är tillräckligt respektive inte tillräckligt starkt 
samband.  
 
Om Skatteverket påbörjat en utredning avseende en skattebetalare förtas 
möjligheten till att genomföra en frivillig rättelse. Med detta som utgångspunkt 
gäller det att bestämma när en utredning kan anses vara påbörjad. Vilka åtgärder 
måste Skatteverket ha vidtagit för att kunna hävda att en utredning startats och 
måste skattebetalaren i så fall vara informerad om att så är fallet. I vissa fall 
skulle en enkel förfrågan kunna vara början på en omfattande utredning, medan 
det i andra fall inte resulterat i vidare granskning. En förfrågan skulle alltså 
kunna hävdas inleda en utredning i vissa fall och i andra inte. För 
skattebetalaren som är intresserad av att göra en frivillig rättelse är detta av stor 
betydelse, då han/hon måste veta vilka konsekvenser en rättelse kan få.  
 
Information i media var ytterligare en faktor som kunde avgöra om en rättelse 
sågs som frivillig. Att informationen har funnits i media behöver inte betyda att 
skattebetalaren har tagit del av den. Att skattebetalaren inte har tagit del av 
informationen behöver inte innebära att det är givet att en rättelse är frivillig, 
skattebetalaren har ändå haft möjlighet till att ta del av uppgifterna. Inte heller 
behöver uppgifterna handla om en specifik skattebetalare utan uppgifter som 
kan väcka misstanke om upptäckt kan räcka för att frivilligheten i en rättelse ska 
förtas. Vad innebär då uppgifter som kan väcka misstanke om upptäckt? En 
skattebetalare kanske tolkar informationen som att den inte riktar sig mot just 
honom/henne, medan en annan gör bedömningen att information avser alla 
inom exempelvis en viss grupp. I fallet om makarna med bankmedel i Danmark 
gjorde den ena maken bedömningen att information handlade om en specifik 
skattebetalare och inte om alla med bankmedel i Danmark. Då han däremot 
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inte visste om att bankmedlen var skattepliktiga utan först förstod detta efter 
informationen i media valde han att rätta tidigare deklarationer för att göra rätt 
för sig. Förutsatt att makens uppgifter är riktiga skulle syftet med en frivillig 
rättelse passa in på just detta fall, då en skattebetalare försökte använda sig av 
regeln för att göra rätt för sig. Rättelsen sågs dock inte som frivillig och frågan 
är om syftet med regeln förtogs i samband med bedömningen. I regeringens 
proposition poängterades att regeln skulle tillämpas generöst, vilket i detta och 
flera andra fall inte är fallet enligt min mening.  
 
Regeringsrätten har vid ett flertal tillfällen gått emot Skatteverkets bedömning 
om att påföra skattetillägg och inte bedöma en rättelse som frivillig. Detta skulle 
kunna visa på att Skatteverket är för hårda i sin bedömning och att de tolkat 
regeln om frivillig rättelse väl strikt. Jag tror att Skatteverket genom att påföra 
skattetillägg vill motivera skattebetalarna till att göra rätt för sig från början, 
men genom denna inställning kan syftet med regeln om frivillig rättelse komma 
att åsidosättas. Att de olika instanserna i rätten bedömer rättelser olika kan 
också vara ett tecken på hur svårtolkade reglerna dock är att tillämpa i 
verkligheten då de går att tolka på olika sätt, trots att förutsättningarna är de 
samma.  

 

5.4. Kan regelns utformning och tillämpning anses rättssäker, 
utifrån förutsebarhetsprincipen? 

Enligt förutsebarhetsprincipen ska lagen vara förutsebar för att varje 
medborgare ska ha möjligheten att förutse vilka konsekvenser en handling kan 
resultera i. Förutsebarheten förhöjs genom tydligt lagstöd.70

De gränsdragningsproblem som nämns i det föregående avsnittet utgör tydliga 
exempel på denna typ av frågor. Att en förfrågan förtar möjligheten till att göra 
en frivillig rättelse är inte självklart utan avsikten med förfrågan och följden av 
svaret kan vara avgörande. För en skattebetalare är det inte lätt att veta vilken 

  
 
Utformningen av regeln om frivillig rättelse har generell karaktär och några 
riktlinjer framgår inte i paragraferna om hur regeln egentligen ska tillämpas. Att 
flera av de frågor som uppkommer vid tillämpningen av lagregeln är 
tolkningsfrågor talar för att förutsebarheten i lagregeln är låg. Tolkningsfrågor 
är alltid svåra att förutse då frågorna måste besvaras från fall till fall. Resultatet 
kan också bero på vem som tolkar, mindre förändringar i förutsättningar etc.  
 

                                                 
70 Se avsnitt 3.5  om rättsäkerhet. 
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avsikt Skatteverket har när de går ut med en förfrågan. Skattebetalaren kan 
bedöma att frågan gäller en specifik uppgift och väljer därför att rätta en annan 
uppgift som de uppmärksammat i samband med förfrågan. Om då förfrågan 
har tillräckligt samband resulterar det i att skattebetalaren inte gjort en frivillig 
rättelse. Förutsebarheten i bedömningen i sambandet mellan en förfrågan och 
en oriktig uppgift kan anses vara låg då avgörandet görs från fall till fall och 
rättsfall med snarlika förutsättningar dessutom har fått olika utfall. Hade 
bedömningen gjorts att en förfrågan oavsett syfte förtagit rätten till att göra en 
frivillig rättelse skull rättssäkerheten och förutsebarheten öka, men regelns 
tillämpningsområde skulle då bli mer snävt.71

Det pressmeddelande som Skatteverket har gått ut med, menar jag också kan 
komma att skada förutsebarheten i tillämpningen av regeln om frivillig rättelse. 
Skatteverket går ut och ”lovar” att rättelserna ska ses som frivilliga, men kan 
inte egentligen styra hur ett sådant fall skulle avgöras om det gick till rättegång. 
De kan visserligen uttala sig om hur Skatteverket själva kommer tolka rättelsen, 
men även ett sådant uttalande skulle kunna medföra att skattebetalare i 

 
 
En utredning avseende skattebetalaren kan också bedömas ha varit påbörjad i 
olika skeden i processen, vilket återigen landar i en tolkningsfråga med mindre 
klara riktlinjer. Detta tillsammans med de otydliga gränserna för vilken typ av 
information skattebetalaren får ha tagit del av före en rättelse gör att 
förutsebarheten i lagtillämpningen kan ifrågasättas.  
 
Om Skatteverket inte har varit i kontakt med skattebetalaren och ingen 
information om några kontroller eller liknande har gått ut kan en rättelse 
sannolikt bedömas som frivillig. I dessa mer klara fall skulle rättsäkerheten vara 
starkare då förutsebarheten är tydlig. Även i fall där det är uppenbart att 
skattebetalaren utreds och denne dessutom har blivit informerad om detta kan 
förutsebarheten anses var hög då det i dessa fall klart framgår att möjligheten 
till frivillig rättelse inte längre finns. Det är istället i de fall då det är osäkert 
vilken information skattebetalaren har fått ta del av som tolkningarna blir 
svårare och förutsebarheten därmed minskar.  
 
Att Regeringsrätten har gått emot Skatteverkets bedömningar och de olika 
instanserna tolkat fallen olika visar på den gränsproblematik som finns. Vidare 
är detta ett tydligt tecken på att förutsebarheten inte är hög, eftersom ett fall 
kan dömas på olika sätt utan att förutsättningarna har förändrats.  
 

                                                 
71 De rättsfall jag tagit upp visar på hur mindre skillnader kan vara avgörande vilket motiverar urvalet 
av rättsfall, se avsnitt 2.5. 
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framtiden får en annan syn på regeln om frivillig rättelse än den som 
Skatteverket tidigare lagt fram i sitt ställningstagande. En skattebetalare skulle 
kunna tolka pressmeddelandet som att Skatteverket har förändrat sin syn på 
frivillig rättelse och numera praktiserar en mer liberal tillämpning av regeln. Om 
så är fallet överlag har jag svårt att tro, men då Skatteverket helt går emot sitt 
tidigare ställningstagande är det svårt att avgöra deras aktuella ståndpunkt vilket 
gör att förutsebarheten i tillämpningen minskar.  

 

5.5. Finns det skäl att ifrågasätta regelns utformning och som följd 
dens tillämpning, utifrån likformighetsprincipen? 

Likformighetsprincipen grundar sig i uttrycket ”allas likhet inför lagen” och 
innebär att lagtillämpning ska ske på ett rättvist och förutsebart sätt.72

När en rättsregel måste tillämpas genom bedömningar från fall till fall både på 
tjänstemannanivå och inom rättsväsendet kan resultatet bli att tillämpningen 
riskerar att inte bli likformig. Att det utvecklas en praxis inom området är 
essentiellt för att likformigheten ska öka, men i detta fall sker många 
fallspecifika tolkningar trots detta. Den praxis som finns är bred, men 
behandlar självfallet inte alla specifika situationer som kan uppstå vilket medför 
att likformighet och därmed rättsäkerhet kan komma att påverkas. Det går 
visserligen att argumentera för att då skillnader finns i varje fall även om dessa 
är små kan fallen inte heller bedömas lika, vilket därmed gör att likformigheten 
inte påverkas negativt. Likformigheten kräver inte att fall med olika 
förutsättningar ska behandlas lika då förutsättningarna är avgörande för utfallet. 

 Detta 
innebär att en lagregels utformning och tillämpning bör medföra att 
skattebetalare med liknande förutsättningar också bör dömas på ett likartat sätt.  
 
I de rättsfall som tagits upp i denna undersökning, vilka också utgör praxis 
inom området, framgår att tillämpningen av regeln inte alltid är självklar. I flera 
av rättsfallen har som tidigare nämnts de olika instanserna varit oeniga om hur 
rättelsen ska bedömas och i flera fall har avvikande åsikter funnits även i högsta 
instans. När gränsdragningarna är svåra att göra och små förändringar i 
förutsättningar kan vara avgörande kan också likformigheten i lagtillämpningen 
påverkas. I ett fall kan rättelsen dömas som frivillig medan i ett annat med 
liknande förutsättningar kan en rättelse bedömas som föranledd av exempelvis 
en förfrågan.  
 

                                                 
72 Se avsnitt 3.5  om rättsäkerhet. 
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Frågan är hur små skillnaderna kan vara utan att likformigheten kan bedömas 
vara angripen. 
 
I vissa av de tidigare refererade rättsfallen är fallen osäkra till sin art, men regeln 
om frivillig rättelse har ändå tillämpats vid bedömningen. Att tillämpa lagregeln 
i dessa fall kan anses vara att tillämpa en extensiv lagtolkning. En extensiv 
tolkning kan i sig anses inverka på rättsäkerheten och då särskilt inom 
skatteområdet.73

                                                 
73 Se avsnitt 2.4.4 om övrig lagtolkning. 

 En extensiv lagtillämpning skulle därmed kunna medföra 
ytterligare inskränkningar av likformighetsprincipen. 
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts med problemformulering och syfte som 
grund. Tidigare redogjord analys ligger till stor del till grund för slutsatserna. 

 
Syftet med denna studie var att undersöka gällande rätt avseende frivillig rättelse 
av oriktigt lämnad uppgift. Syftet var också att föra en diskussion om huruvida 
regeln och gränsdragningen kan anses rättssäker.74

Gällande vilka aspekter som kan påverka om en rättelse ses som frivillig eller 
inte kan jag konstatera att en förfrågan från Skatteverket är en av de mest 
avgörande faktorerna. Jag hävdar dock att det faktum att det har gått ut en 
förfrågan inte har någon avgörande betydelse utan att det i stället är innehållet i 
förfrågan eller sambandet med oriktig uppgift som rättats som spelar roll. I 
rättsfallen framgår det att det rätten har som uppgift är i dessa fall att bedöma 
vad Skatteverket har haft för avsikt med sin förfrågan och hur stark koppling 
innehållet i förfrågan har med den ursprungligen oriktiga uppgiften. Det kan till 
och med konstateras att Skatteverket egentligen inte behöver ställa några 
konkreta frågor utan att en underrättelse i vissa fall kan vara tillräckligt. Enligt 
regeringens proposition och Skatteverket skall en förfrågan av rutinmässigt 
karaktär inte påverka möjligheten till frivillig rättelse. Detta är dock i vissa fall 
svårt att bedöma då liknande frågor kan ses som rutinmässiga i ett fall och som 
starkt kopplad i ett annat. En slutsats är därför att förfrågans art och innehåll är 
av avgörande betydelse. I dessa fall kan det nästan ses som att syftet med 
förfrågan kan avgöra om en rättelse är frivillig eller inte, trots att detta kan vara 
svårt för skattebetalaren att tolka vid rättelsetillfället. Följden av detta blir att 
någon klar gränsdragning för när en förfrågan eller skrivelse från Skatteverket 
förtar möjligheten till att göra en frivillig rättelse inte finns, utan att detta måste 
avgöras i fall till fall med praxis som riktlinje.

  
 

75

Att skattebetalaren har haft möjlighet att misstänka att en oriktig uppgift ska 
komma att upptäckas av Skatteverket är ytterligare en aspekt som kan fastslås 
påverka möjligheten till frivillig rättelse. Detta kan ses som en grundläggande 
faktor då övriga aspekter kan kopplas till denna. Att en förfrågan med koppling 
till en oriktig uppgift skickas ut kan anses föranleda misstankar om upptäckt 

  
 

                                                 
74 För att kunna besvara och följa mitt syfte har en kvalitativ ansats valts, se avsnitt 2.6. För att 
försäkra mig om en hög validitet har jag varit noggrann med att följa mitt syfte, jag utgår därför även i 
slutsatser från de frågeställningar som formulerats i inledningskapitlet, se avsnitt 1.3 och 2.7. 
75 Slutsatser dras bland annat genom att det som är skrivet i rättsfallen tolkas i sitt rättsliga 
sammanhang, se avsnitt 2.5. 
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hos skattebetalaren. Att skattebetalaren de facto har haft misstankar är inget 
krav för att en rättelse inte längre ska ses som frivillig utan att skattebetalaren 
skulle kunnat eller borde ha haft sådana misstankar kan vara skäl nog. Även 
misstanke eller vetskap om att en granskning ska komma att genomoföras 
avseende skattebetalaren förtar möjligheten till frivillig rättelse, vilket hör 
samman med att skattebetalaren då borde förstå att den oriktiga uppgiften kan 
komma att upptäckas. Det komplicerade är att bedöma när skattebetalaren 
borde haft misstankar om upptäckt. Detta menar jag kan vara olika för person 
till person då varje skattebetalare kan tolka en situation olika. Att då säga att 
skattebetalaren i en viss situation borde ha förstått att en oriktig uppgift skulle 
komma upptäckas kan var svårt, då detta kan vara individuellt både för 
skattebetalare och för Skatteverket och rätten som ska avgöra varje fall.  
 
Det pressmeddelande som Skatteverket gått ut med, menar jag kan komma att 
påverka tolkningen av vad en frivillig rättelse innebär. Enligt pressmeddelandet 
kan skattebetalare som undanhållit inkomster göra en frivillig rättelse trots att 
Skatteverket tydligt gått ut med information om att de kommer få tillgång till 
uppgifter om transaktioner till skatteparadis. Detta innebär att en frivillig 
rättelse kan göras trots att misstankar eller till och med vetskap om granskning 
och att oriktiga uppgifter kan komma att uppdagas av Skatteverket finns. 
Uttalandet går emot praxis och kan därför få konsekvenser i form av förändring 
av tolkning av regeln från skattebetalarens sida. Om Skatteverket vidhåller detta 
förhållningssätt bör också ny praxis från regeringsrätt och högsta domstol 
framkomma för att förtydliga hur regeln egentligen ska tolkas. Om den tolkning 
som kan göras med Skatteverkets uttalande som grund skulle gälla 
övergripande, skulle tidigare rättsfall ha fått annorlunda utfall då tolkningen är 
mer liberal än den tolkning regeringsrätt och högsta domstol har gjort. 
Tolkningen enligt skatteverkets pressmeddelande kan dock anses stämma mer 
överens med regeringens uttalande, då de i prop. 1971:10 säger att reglerna bör 
kunna tolkas generöst.  
 
Utöver ovan nämnda aspekter kan också tydligheten i rättelsen spela in vid 
bedömningen. Att en uppgift kommer in till Skatteverket innebär inte att en 
frivillig rättelse har kommit in om detta inte klart är angivet. Denna slutats 
grundar sig att kontrolluppgifter i flera fall inte har bedömts som frivilliga 
rättelser trots att Skatteverket med hjälp av dessa hade kunnat korrigera 
samtliga felaktiga uppgifter. Om Skatteverket inte får vetskap om vilka 
uppgifter som ska korrigeras kan rättelsen i vissa fall inte godtas. 
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Gällande den information en skattebetalare inte får ha möjlighet att ta del av 
före en frivillig rättelse kan detta naturligtvis kopplas samman med ovanstående 
aspekter. En förfrågan kan anses lämna information om att Skatteverket har 
intresse för skattebetalaren uppgifter, vilket därmed påverkar bedömningen av 
frivillig rättelse. Information i media kan också vara avgörande vid tolkningen 
av om en rättelse ska ses som frivillig eller inte. Informationen behöver inte 
berätta att en granskning faktiskt pågår utan återigen räcker det att misstankar 
troligen väckts hos skattebetalaren. Information om en kontroll eller revision 
framgår också som förtagande av rätten till att göra en frivillig rättelse, då 
misstanke om upptäckt blir relativt uppenbart då det redan uttalats att en 
kontroll kommer genomföras.  
 
Återigen kan det pressmeddelande Skatteverket gjort anses gå emot denna 
praxis. Pressmeddelandet i sig borde med gällande praxis som grund förta 
möjligheten till frivillig rättelse, vilket Skatteverket indirekt hävdar genom sina 
”löften” att det inte gör. Genom att Skatteverket gör ett sådant uttalande utan 
stöd i praxis menar jag att de frångår gällande rätt. Detta gör att skattebetalarna, 
trots handlande i enlighet med Skatteverkets uttalande, inte kan få rätten på sin 
sida utan att praxis förändras. Skatteverkets pressmeddelande bedömer jag som 
ett tydligt exempel på att regeln om frivillig rättelse går att tolka på en rad olika 
sätt, vilket gör att praxis får en än viktigare roll. Att de olika instanserna i flera 
av rättsfallen dessutom dömer rättelser olika hävdar jag styrker hur svårtolkade 
reglerna är att tillämpa i verkligheten då de går att tolka på olika sätt, trots att 
förutsättningarna är de samma.  
 
Gränsdragningsproblematik i bedömningen av frivillig rättelse kan konstateras 
finns med koppling till en rad aspekter. Gränsdragning måste göras gällande när 
en förfrågan är rutinmässig eller inte och även avseende kopplingen mellan 
förfrågan och oriktig uppgiften. Gränsdragning behöver också göras avseende 
den information skattebetalaren får ta del av från bland annat media. För att 
kunna avgöra om en frivillig rättelse är möjlig behöver också en bedömning 
göras av när Skatteverket kan anses ha påbörjat en utredning.  
 
Jag kan i vissa fall anse att regeln tillämpas relativt snävt. Bedömningen går i de 
rättsfall jag refererat ofta till skattebetalarens nackdel och praxis kan tolkas som 
att möjligheten till frivillig rättelse förtas relativt fort efter att en skattebetalares 
situation överhuvudtaget kommenterats i antingen skrivelser från Skatteverket 
eller media. Att skattebetalaren upptäcker att han/hon lämnat en oriktig uppgift 
efter att information har lämnats anser jag faller sig naturligt. I många fall tror 
jag att det krävs just information eller en tankeväckare av något slag för att 
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skattebetalaren ska komma underfund med att han/hon har gjort ett misstag. 
Att påföra skattetillägg för att motivera skattebetalare till att göra rätt för sig 
från början kan i fall där skattebetalaren anser sig ha gjort en frivillig rättelse få 
motsatt effekt. Om skattebetalaren förstår att ett skattetillägg kommer påföras 
vid en rättelse kan skattebetalaren istället avstå från att göra rättelsen, vilket då 
skulle resultera i undandragande av skatt om Skatteverket inte upptäcker felet. 
Att vara mindre frekventa med skattetillägg i dessa fall skulle istället kunna 
motivera fler till att göra frivilliga rättelser när de förstår att de gjort fel i 
deklarationen. En balansgång måste självklart göras, då regeln kan komma att 
utnyttjas av oärliga personer. Detta får dock inte förta möjligheten till frivillig 
rättelse för de skattebetalare som faktiskt vill göra rätt för sig. Ärliga 
skattebetalare ska inte drabbas av att syftet med regeln om frivillig rättelse 
åsidosätts för att fånga upp de som medvetet vill undandraga skatt. Att 
Regeringsrätten vid ett flertal tillfällen gått emot Skatteverkets bedömning om 
att påföra skattetillägg tycker jag talar för att regeln bör tillämpas på ett mer 
generöst sätt i enlighet med uttalandet i regeringens proposition.76

Tolkningsbehovet kan också komma att påverka likformigheten i tillämpningen. 
Både på tjänstemannanivå och i rättsalen måste individuella bedömningar göras 
vid tillämpningen av regeln om frivillig rättelse. Detta menar jag kan bidra till en 

 
 
Att regeln är tolkningsbar gör också att tillämpningen blir mindre förutsebar, 
vilket är essentiellt för rättsäkerheten för skattebetalaren. Förutsebarheten 
minskar självfallet då tolkningar måste göras från fall till fall. Resultatet av en 
tolkningsfråga kan dessutom bero på vem som gör tolkningen. Även tidigare 
redogjorda gränsdragningsproblem kan bidra till att förutsebarheten minskar.  
 
Många fall kan vara självklara, exempelvis då ingen kontakt mellan Skatteverket 
och skattebetalaren har skett och någon övrig information inte gått ut. Vid 
dessa fall kan förutsebarheten anses hög, men i de fall där specifika tolkningar 
och bedömningar måste göras kan förutsebarheten ifrågasättas. Detta 
konstaterande kan också styrkas av det faktum att instanserna dömt flera fall 
olika och att det i högsta instans dessutom funnits flera avvikande åsikter. 
Skatteverkets pressmeddelande kan också påverka förutsebarheten. En 
skattebetalare skulle kunna tolka pressmeddelandet som att Skatteverket har 
förändrat sin syn på frivillig rättelse, även om Skatteverket troligtvis haft som 
syfte att endast tillämpa den mer liberala synen på frivillig rättelse i just denna 
specifika situation.  
 

                                                 
76 Rekommendationer om lagtillämpning är en del av den rättsdogmatiska metoden, se avsnitt 2.2. 
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risk för olikformig tillämpning. Att döma helt lika skulle dock inte heller bli 
riktigt då förutsättningarna kan skilja sig åt marginellt. En individuell 
bedömning är nödvändig eftersom lagregeln är generell och för att 
likformigheten ska hållas så hög som möjligt är det nödvändigt att praxis utgör 
grunden för tillämpningen. 
 
I teori och empiri framgår att både Skatteverket och rättsväsendet anser att 
frågan om frivillig rättelse är en svår rättslig bedömning. Detta gör att det finns 
ett värde i att föra en diskussion om hur regeln tillämpas och att gällande rätt 
granskas. Utifrån detta kan också framhållas att det även är av stor vikt att se 
den generella lagregeln utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Denna studies 
frågeställningar anser jag har behandlats i begränsad omfattning, och jag menar 
därför att ett visst nyhetsvärde framkommit i min analys och slutsatser.77

 
 

                                                 
77 Se koppling till bakgrunden till studien i avsnitt 1.1. 
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