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Sammanfattning 

I Sverige ansvarar Skatteverket för kontrollen av deklarationer och för att 

undersöka om ”rätt” skatt har betalats. Till sitt förfogande har de ett antal 

undersökningsmetoder. Ibland resulterar undersökningen i upptäckande av 

brottsligt förfarande. Då sker en anmälan och åklagare inleder förundersökning. 

Under förundersökningen har åklagaren vissa metoder tillgängliga för att 

undersöka om ett brott faktiskt har skett och vem som är misstänkt. Både åklagare 

och Skatteverket måste i sina undersökningar iaktta objektivitetsprincipen vilket 

är en viktig princip för rättssäkerheten. Frågan som uppsatsen ämnar att undersöka 

är om det finns annan reglering av objektiviteten vid skatteutredning än vid 

förundersökning som gör att kraven ser olika ut? Oavsett om kraven är lika eller 

olika kan man även diskutera om det är rättssäkert. 

Förutsebarhet är en viktig del av rättssäkerhet och är en konsekvens av 

legalitetsprincipen. Rättssäkerheten stärks även om det finns bra medel i 

rättssystemet för att kontrollera att lagtillämparna tolkar och använder lagen på ett 

korrekt sätt. Objektivitetsprincipen framgår av  1 kap 9 § RF och ställer krav på en 

saklig och opartisk myndighet. Bevisbörda och dess placering är även viktigt för 

rättssäkerheten. Bevisbörda är ett begrepp som avser vad som måste vara bevisat 

för att ett yrkande ska bifallas samt vem som är ansvarig för att bevisa det.  

Skatteutredning kan bedrivas på många olika sätt men det övergripande syftet är 

kontroll. Kontrollen bedrivs av Skatteverket och utgår i många fall från 

skatteskyldigs deklaration och en enkel metod är förfrågan. Övriga 

undersökningsmetoder vid skatteutredning är föreläggande (kan förenas med 

vite), kontrollbesök och skatterevision. Resultatet av en skattekontroll ska 

sammanställas i en revisionspromemoria som den skatteskyldige ska ges tillfälle 

att yttra sig om. 

Det finns många olika typer av skattebrott som omfattas av SkBrL. De vanligaste 

att dömas för är skattebrott enligt 2 §, grovt skattebrott enligt 4 § och försvårande 

av skattekontroll enligt 10 §. Syftet med förundersökning är att undersöka vem 

som är misstänkt för brott samt om det finns tillräckliga skäl att åtala honom. För 

att uppnå det har åklagare vissa underökningsmetoder till sitt förfogande. 

Metoderna som behandlas i uppsatsen är förhör, hemlig teleövervakning, 

husrannsakan och kroppsvisitation. 

När man jämför kraven på objektivitet vid förundersökning och skatteutredning 

kan man konstatera att dessa är reglerade i större utsträckning vid 

förundersökning än vid skatteutredning. Det är dock i många fall en naturlig 

effekt av att skatteutredningar inte bedrivs vid misstanke om brott och resulterar 

inte alltid i en anmälan om brott. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet redogörs för bakgrunden till problemet som uppsatsen ämnar 

undersöka. Det följs även av en problemformulering och syftesbeskrivning. Efter 

det beskrivs viktiga avgränsningar och deras motiveringar.  

1.1 Bakgrund 

I Sverige utgör skatteintäkterna till staten en stor del av det totala BNP vilket 

medför ett stort behov av kontroll.
1
 Vid ordinarie beskattning sker den kontrollen 

av Skatteverket. Till sitt förfogande har Skatteverket ett antal 

undersökningsmetoder som förfrågan, föreläggande samt vitesföreläggande, 

kontrollbesök och skatterevision. De här undersökningarna kan resultera i 

upptäckande av inte bara felaktigt utan även brottsligt förfarande. När det uppstår 

en misstanke om brott ska enligt 23 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740), RB, 

förundersökning inledas. Förundersökningen leds då av polismyndigheten eller 

åklagare och under förundersökningen ska undersökas vem som är skäligen 

misstänkt och om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal. I fall om skattebrott är 

det i stort sett alltid åklagare som beslutar om förundersökning i och  med den 

komplexitet som gäller inom området.
2
 Åklagaren har sedan i sin tur vissa 

undersökningsmetoder tillgängliga som t.ex. teleövervakning, husrannsakan och 

kroppsvisitation.  

I myndighetsutövandet måste åklagare och Skatteverket följa ett antal principer. 

De som är viktigast för rättssäkerheten är legalitets-, likhets- och 

objektivitetsprincipen. Legalitetsprincipen framgår av 1 kap 9 § kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform, RF, och säger att den offentliga makten 

utövas under lagarna. Inom straffrätten används uttrycket nullum crimen sine lege 

vilket översätts till inget straff utan lag. Inom skatterätten finns en liknande 

formulering, nullum tributum sine lege, som först uttalades av Ljungman år 1947 

och betyder ingen skatt utan lag.
3
 Både likhets- och objektivitetsprincipen framgår 

av 1 kap 9 § RF. Likhetsprincipen uttrycks genom att alla ska beaktas lika inför 

lagen.   

Objektivitetsprincipen innebär att förvaltningsmyndigheter och andra som utför 

uppdrag inom offentlig verksamhet ska iaktta saklighet och opartiskhet. Det ställs 

höga krav på de personer som är anställda i verksamheter som omfattas av 

paragrafen att inte låta sina personliga åsikter styra deras beslut i någon riktning. 

Objektivitetsprincipen gäller för handläggare vid Skatteverket och den gäller för 

åklagare. I båda dessa yrken måste personerna som driver olika undersökningar 

iaktta opartiskhet och saklighet. Det innebär att objektivitetsprincipen ställer krav 

på lagtillämparen. Lagstiftaren kan dock även anses omfattas av 

                                                 
1
 År 2012 utgjorde summan av skatter 44,6 % av BNP i Sverige, se Skattestatistisk årsbok 2012,    

s. 17 
2
 Prop. 1997/98 s. 27 

3
 Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 22 
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objektivitetsprincipen och ska då utforma lagar som uppfyller kraven den ställer 

upp. Det innebär att de lagar som reglerar skattehandläggarens 

utredningsmöjligheter ska uppfylla kravet på objektivitet. Det samma gäller för 

lagarna kring en åklagares utredningsmöjligheter. I och med att båda 

undersökningarna regleras i olika lagar kan det medföra att objektiviteten regleras 

i olika utsträckning.  

1.2 Problemformulering och syfte 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen uppkommer vissa frågor. En övergripande fråga 

är vilka krav som ställs på objektiviteten vid skatteutredning och förundersökning 

om skattebrott enligt gällande rät och om kraven skiljer sig åt? Om kraven ser 

olika ut uppstår frågan om det finns några grunder som rättfärdigar det och om 

reglerna uppfyller de krav om rättssäkerhet som ställs upp i avsnitt 2.1. Om 

kraven på objektivitet vid skatteutredning och förundersökning är reglerade i 

samma utsträckning uppstår istället frågan om tillämpningen av lagen sker på 

samma sätt. Om lagtillämpningen sker på olika sätt måste det även här finnas 

någon grund som rättfärdigar det. För att uppfylla kravet på rättssäkerhet måste 

det enligt min mening alltid finnas någon grund som rättfärdigar graden av 

reglering av objektiviteten i de olika undersökningarna oavsett om kraven är lika 

eller olika. Även om kraven ser lika ut innebär inte det att regleringen av 

objektivitet i de olika situationerna är rättssäker. Det kan nämligen finnas faktorer 

som bidrar till ett högre krav på objektiviteten vid t.ex. förundersökning för att 

uppnå samma grad av rättssäkerhet som vid skatteutredning. Som exempel på 

sådana faktorer kan nämnas bevisbördans placering och beviskravet, se avsnitt 

3.1.  

Frågeställningen är intressant eftersom både vid förundersökning om skattebrott 

och vid skatteutredning kan det upptäckas brottsliga förfaranden. Om kraven på 

objektivitet då ser olika ut kan det innebära olika möjligheter att upptäcka de 

förfarandena. Alltså kan det vara avgörande för en person om undersökningen 

drivs som förundersökning eller skatteutredning och vid vilken undersökning en 

eventuell brottslig omständighet upptäcks.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka legala krav som ställs på objektivitet 

vid skatteutredningar samt förundersökningar för att sedan jämföra dem. Ett 

ytterligare syfte är att beskriva gällande rätt avseende objektivitet och undersöka 

om det finns någon brist vilket medför sänkt rättssäkerhet. Objektivitetsprincipen 

är nämligen viktigt för rättsäkerheten vilket beskrivs i avsnitt 2.1.  

1.3 Metod 

I genomförandet av uppsatsen har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden 

enligt Peczeniks definition.
4
 Enligt honom är rättsdogmatikens huvuduppgift att 

                                                 
4
 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249ff 
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tolka och systematisera gällande rätt.
5
 Kategoriseringen kan dock göras på olika 

sätt. Ett viktigt traditionellt medel som jag i mina argument har utgått från är a 

fortiori. Enligt Nationalencyklopedin översätts begreppet till på så mycket 

starkare skäl. Det innebär att argument ska främst byggas på det starkaste skälet. 

För min del har det inneburit att jag har följt rättskälleläran och byggt mina 

argument på de mest auktoritativa källorna (se mer om rättskälleläran senare i 

uppsatsen). Pezcenik beskriver även rättsdogmatiken som dekriptivnormativ p.g.a. 

att den innehåller delar som både är deskriptiva och normativa. Den deskriptiva 

delen består av en beskrivning av hur den gällande rätten ser ut. Den normativa 

delen innehåller värderande ståndpunker.
6

 I den här uppsatsen består den 

normativa delen av argument som uttrycker min eller annan forskares åsikter. När 

det är min åsikt som utrycks framgår det av texten.  

Jag nämnde ovan att jag har argumenterat a forti. När det kommer till en 

beskrivning av gällande rätt förutsätter det då att det förekommer en slags hierarki 

inom rättskälleläran. Peczenik har ställt upp en sådan och har då sorterat in 

källorna efter de som ska, bör och får följas.
7
 Lagar och föreskrifter är rättsskällor 

som det ska tas hänsyn till i juridisk argumentation. De som bör beaktas i 

juridiska argumentation är prejudikat, förarbeten och internationella konventioner 

som t.ex. dubbelbeskattningsavtal. Rättsskällorna som enligt Peczenik får beaktas 

i juridisk argumentation är institutionella rekommendationer, olika slags beslut, 

olika slags material som står i samband med lagstiftningen och litteratur. 

Institutionella rekommendationer kan t.ex. vara Skatteverkets ställningstaganden. 

Olika slags beslut som får beaktas kan vara domar som inte utgör prejudikat. 

Materialet som står i samband med lagstiftningen kan vara förarbeten till andra 

lagar men som fortfarande är relevant för den gällande bestämmelsen. Den 

litteratur som får användas ska vara rättsvetenskaplig. Enligt Eliason är det främst 

lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis som åsyftas som rättsskällor.
8
 Det är de 

fyra rättsskällorna som jag har använt mig av mest i den här uppsatsen.  

För att beskriva de olika undersökningsmetoderna vid skatteutredning och 

förundersökning har jag alltså främst utgått från lagtexten. Det har i vissa fall lett 

till tolkningsproblem och då har svaren sökts i förarbeten. I de fall som 

förarbetena inte heller gett svar har jag tagit hjälp av doktrin.  

Redogörelsen gällande rätt rörande objektiviteten vid skatteutredning och 

förundersökning resulterar sedan i en jämförelse mellan undersökningsmetoderna. 

Jag att det är viktigt att jag beskriver min uppfattning av vad som omfattas av 

gällande rätt. Peczenik säger att en vanlig uppfattning är att gällande rätt 

                                                 
5
 Sandgren anser dock att det finns flera olika uppfattningar av vad som innebär med begreppet 

”rättsdogmatik”. Se Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR s. 648-656- 
6
 A.a. s 250 

7
 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 47ff 

8
 Eliason, Rättsuppfattning, rättsskällor och rättsbildning, s. 291f 
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framkommer av lagboken, han anser dock att en sådan uppfattning är naiv.
9
 Han 

beskriver då att det även finns regler som inte framkommer av lagen som måste 

tas hänsyn till. Gällande rätt kan då även innefatta förarbeten, prejudikat och 

sedvanerätt. Den uppfattningen stämmer överens med min uppfattning av gällande 

rätt och när jag använder mig av begreppet kommer jag alltså att utgå från lagar, 

förarbeten, prejudikat och sedvana. 

I samband med den avslutande jämförelsen kommer jag även att dra vissa 

slutsatser. Anledningen till att jag har valt att visa slutsatserna i samband med 

jämförelsen är för att underlätta för läsaren genom att skapa en viss koherens. 

Metoden som används för att dra slutsatser har inslag av deduktiv metod. Jag 

utgår nämligen mycket från egna åsikter och logiskt tänkande.
10

 

1.4 Avgränsning 

En viktig faktor som läsaren borde ha i åtanke genom hela uppsatsen är att 

brottsmål drivs i allmän domstol medan skattemål drivs i förvaltningsdomstol. Det 

innebär att en skatteskyldig kan vara involverad i två olika processer samtidigt. I 

den här uppsatsen kommer däremot inte domstolsprocessen att behandlas. En 

avgränsning som jag har gjort är nämligen att jag bara undersöker objektiviteten i 

undersökningsmetoderna som leder fram till misstanken om brott och sedan även 

eventuellt åtal om brott. Anledningen till avgränsningen är att jag anser att 

undersökningsmetoderna och regleringen kring dem är viktiga eftersom det är de 

som ligger till grund för en senare process. Därför vill jag behandla 

undersökningsmetoderna mer utförligt än vad som skulle tillåtas annars p.g.a. 

arbetets omfattning.  

Vid förundersökning finns det många olika undersökningsmetoder som är 

tillgängliga för åklagaren. Metoderna får användas i olika utsträckning och den 

avgörande faktoren är oftast vilken typ av brott som en person är misstänkt för 

och påföljderna av det brottet. Därför berörs bara de metoderna som är 

användbara vid misstanke om skattebrott. I de olika avsnitten för 

undersökningsmetoderna vid förundersökning redogör jag även för vilka 

brottsrubriceringar som omfattas av just den metoden.  

Reglerna för skatteutredning gäller givetvis främst en kontroll om skatteskyldig 

har betalat in rätt summa i skatt. Resultatet av en skatteundersökning kan även 

leda till en anmälan om brott, Reglerna för förundersökning gäller däremot för 

alla typer av brott. I uppsatsen har jag avgränsat mig till skattebrott men det är bra 

att ha i åtanke att reglerna i 23 kap RB även är tillämpbara för andra typer av 

brottslighet som inte behandlas. 

                                                 
9
 Peczenik, Vad är rätt?, s. 102f 

10
 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 28f 
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EU- rätten och EKMR kommer inte behandlas uttömmande i uppsatsen. 

Anledningen är att reglerna är omfattande och därför har jag bara valt ut de som 

jag anser är viktigast för syftet med uppsatsen. 

1.5 Forskningsläge 

Det förekommer inte mycket forskning som jämför objektivitetskraven vid 

skatteutredning med förundersökning. Det har dock kommit en artikel i två delar i 

Skattenytt i år som behandlar ämnet.
11

 Artikeln behandlar förfarandet i domstol 

går till i de olika fallen samt hur objektiviteten behandlas där. Till skillnad från 

den här uppsatsen som behandlar undersökningsmetoderna som leder fram till 

eventuell domstolsprocess. Utöver den artikeln är det svårt att finna annan 

forskning inom området. 

1.6 Terminologi 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av det personliga pronomenet han i mitt 

skrivande. Anledningen är främst att det underlättar båda för mig som författare 

och dig som läsare. Det måste dock hållas i åtanke att när jag använder ordet han 

eller honom avser jag även hon och henne. 

Förundersökningsledare kan vara både åklagare eller polismyndigheten. I den här 

uppsatsen kommer jag dock att använda begreppet åklagare. Anledningen är att i 

frågor om skattebrott borde det oftast vara de som är förundersökningsledare. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på sådant vis att det först sker en genomgång av allmän 

information som bistår läsaren med de ”verktyg” som är viktiga för den fortsatta 

förståelsen av innehållet i uppsatsen. Därför sker i andra kapitlet en genomgång 

av rättssäkerhet. Rättssäkerhet är ett viktigt begrepp där objektivitetsprincipen 

spelar en stor roll. Därför sker en genomgång av den i samband med avsnittet om 

rättsäkerhet. Då redogörs först för olika regler som reglerar  objektiviteten inom 

EU. Efter det beskrivs objektivitetsprincipen i svensk rätt först med en historisk 

överblick och sedan hur den ser ut idag.  

Anledningen till att den informationen ges först är att jag där tar upp vissa 

begrepp och krav som har stor betydelse för resten av uppsatsen. Även kapitel tre 

innehåller allmän information som har stor betydelse för efterkommande kapitel. 

Här beskrivs nämligen bevisbörda och beviskrav samt sambandet mellan de 

begreppen.  

Det fjärde kapitlet inleder den särkilda delen av uppsatsen. I det kapitlet redogörs 

för de olika undersökningsmetoderna vid skatteutredning vilket inleds med en 

historisk översikt. Det kommer dels att ske en genomgång om hur de olika 

metoderna går till och dels beskrivs om det finns ytterligare reglering av 

                                                 
11

 Borison, et al., Objektivitet vid skatteutredning- en jämförelse mellan skatte- och brottmål del 1 

och 2,  s. 34-45 och 157-174. 
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objektiviteten. Det femte kapitlet är uppställt på samma sätt men där sker en 

genomgång av de olika metoderna vid förundersökning. Ordningen som 

metoderna redogörs för har bestämts med utgångspunkt av kapitel sex där 

jämförelsen sker. Anledningen till det är att underlätta för läsaren. Alla kapitel 

kommer även att avslutas med en sammanfattning.   

Som jag nämnde består kapitel sex av en utvärdering och jämförelsen av kraven 

på objektivitet vid skatteutredning och förundersökning. Jag kommer i det kapitlet 

att utgå mycket från egna åsikter och kommer även med några avslutande 

kommentarer. 
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2. Rättssäkerhet och objektivitet 

I det här kapitlet framgår mycket information som är viktigt för resten av 

uppsatsen, främst för det sjätte kapitlet. I kapitlet finns även en uttömande 

beskrivning av objektivitetsprincipen vilken är en viktig komponent för 

rättssäkerheten.  

2.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är viktigt begrepp som inte har en given betydelse.
12

 Jag kommer 

därför i detta avsnitt att ställa upp några förutsättningar för rättssäkerhet som 

delvis kommer utgå från min egen uppfattning och delvis på andra forskares 

arbeten.  

Rättssäkerhet kan delas upp i formell- och materiell rättssäkerhet. Enligt Peczenik 

innebär formell rättssäkerhet att det går att förutse rättsliga beslut med hjälp av 

lagen. Den materiella rättssäkerheten innebär att ”rättskippning och 

myndighetsutövning baserar sig på en förnuftig avvägning mellan hänsynen till 

den på rättsnormerna baserade förutsebarheten och andra etiska värden.”
13

 Det 

innebär att den materiella rättssäkerheten är resultatet efter en avvägning mellan 

förutsebarhet (formell) och andra etiska värden.
14

 

Förutom att dela upp rättssäkerhet i en formell och materiell sida har Peczenik 

även tagit upp flera faktorer som ökar rättssäkerheten. Han säger att 

rättssäkerheten främjas om reglerna utformas exakt och generellt. Lagarna ska 

även skapas med hänsyn till likhetsprincipen (se mer om principen senare). 

Stabila regler främjar rättssäkerheten, det innebär att reglerna ska kunna gälla 

under en längre period utan att lagförändringar är nödvändiga. Lagarna och praxis 

kring dem ska vara så öppen som möjligt för allmänhetens skull vilket även 

främjar förutsebarheten. Rättsäkerheten främjas av domstolarnas opartiskhet, det 

innebär även opartiskhet i förhållande till lagstiftningen.
15

 

Påhlson nämner en faktor som är viktig för rättssäkerheten, nämligen kontroll.
16

 

Rättstillämparen har mycket makt genom att det är han som tolkar lagen och 

sedan använder den i ett bestämt fall vilket benämns som subsumtion. Därför 

måste det finnas bra medel att kontrollera att tolkningen av de viktigaste 

rättssäkerhetskraven har skett på ett bra sätt. Ett bra kontrollmedel är att 

lagtolkaren ska redovisa för hur lagen har tolkats i fallet. Påhlson nämner även 

några faktorer utöver de som Peczenik tog upp som kan vara viktiga för 

rättssäkerheten. Som exempel kan nämnas förbud mot analogislut, förbud mot 

                                                 
12

 Frändberg, Om rättssäkerhet, s. 271 
13

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 94 
14

 A.a. s. 84ff 
15

 A.a. s. 51ff 
16

 Påhlsson, Rättssäkerhet och skatterättslig argumentation, s. 769ff 
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retroaktiv lagstiftning, oskuldspresumtion, kommunikationsskyldighet och 

motiveringsskyldighet.
17

 

Enligt mig utgör legalitets- och likhetsprincipen nödvändiga förutsättningar för 

rättssäkerhet. Märk dock att medan de är nödvändiga för att uppnå rättssäkerhet 

uppfyller de inte det på egen hand eftersom begreppet är så pass omfattande. 

Ytterligare en princip som enligt mig är viktig för rättssäkerheten är 

objektivitetsprincipen. Den principen ska nämligen säkerställa myndigheternas 

opartiskhet och saklighet. Se mer om objektivitetsprincipen i avsnitt 2.3. 

Legalitetsprincipen framgår av 1 kap 1 § RF och säger att den offentliga makten 

utövas under lagarna. Det innebär att myndighetsbeslut som är till medborgares 

fördel eller nackdel måste fattas i enighet med någon författning. Inom straffrätten 

och skatterätten anses det ofta finnas ett hårdare krav på legalitetsprincipen. Detta 

uttrycks genom nullum crimen sine lege och nullum tributum sine lege. Det förra 

uttrycket översätts till inget brott utan lag och det senare till ingen skatt utan lag. 

Legalitetsprincipen spelar även en stor roll för förutsebarheten vilket jag nämnt 

tidigare
18

 Ytterligare en aspekt av legalitetsprincipen som är viktig för 

rättssäkerheten är det att den faktiskt efterlevs. Medborgarna måste kunna lita på 

att myndigheterna kommer att följa lagarna.
19

 

Likhetsprincipen uttrycks i 1 kap 9 § RF som att ”domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 

ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen…” Allas likhet inför lagen kan 

ställa krav på både lagstiftaren vid skapande av lag och för lagtillämparen vid 

användandet av lagen.
20

 Zila anser dock att likhetsprincipen inte har något med 

lagens materiella innehåll att göra, vilket innebär att principen ställer högre krav 

på lagtillämparen.
21

 Enligt min mening spelar likhetsprincipen en stor roll för 

rättssäkerheten eftersom den skyddar personer mot orättvis behandling på grund 

utav hudfärg, kön, sexuell läggning, religiös behörighet samt fler 

diskrimineringsgrunder. 

Frändberg har definierat rättssäkerhet på ett sätt som jag instämmer i. Han anser 

att det avser ”att rättssystemet skall tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar 

på frågor av rättslig karaktär”.
22

 Frändberg har även ställt upp tre villkor för att 

rättssäkerhet ska uppnås. Rättssystemet måste kunna ge adekvata svar på ställda 

frågor. Svaren måste även finnas lätt tillgängliga för den som ställt frågan. Det 

sista villkoret är att det finns en tillit på att reglerna kommer att följas.
23

 

                                                 
17

 ibid  
18

 Sterzel, red Marcusson, Legalitetsprincipen s. 73-95 i Offentligrättsliga principer, s. 73f 
19

 Zila, Om rättssäkerhet, s. 284 
20

 Tikka, Om principer vid tolkning av skattelag s. 659 
21

 Zila, Om rättssäkerhet, s. 291 
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 Frändberg, Om rättssäkerhet, s. 274 
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2.2 Objektivitet vid förundersökningar 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, EKMR, har varit direkt tillämpbar på svensk lag sedan 

Sveriges ingång i EU den 1 jan 1995. Det finns även direkt uttryckt i svensk lag 

genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för -

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen 

innehåller många bestämmelser varav några kan anses beröra objektivitet. I artikel 

6 framgår att alla människor ska ha rätt att dömas inför en oavhängig och opartisk 

domstol. Artikeln är tillämpbar vid förundersökningar men inte vid 

skatteutredningar. Anledningen till det är att påföljderna vid skatteutredning, som 

t.ex. skattetillägg, anses vara av administrativt slag och inte straffrättsligt. Ett nytt 

fall som har tagit upp detta är mål C-617/10.
24

 

Oavhängig är synonymt med oberoende och självständig.
25

 I Sverige har vi en 

oavhängig domstol i och med att de är självständiga i förhållande till riksdag, 

regering och andra myndigheter.
26

Jag diskuterar begreppet oavhängig mer senare. 

Artikel 6.1 EKMR lyder som följer: 

Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav 

av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den 

nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 

intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 

domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 

offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

Artikel 6.2 innehåller även en oskuldspresumtion som säger att ”var och en som 

blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 

fastställts”. Europadomstolen har i uppgift att se till att rättigheterna efterlevs. 

Artikel 6 är tillämpbar på brottsmålsförfaranden och i fall om individers 

civilrättsliga rättigheter och skyldigheter.
27

 Vad som är civilrättsligt eller ej har 

lett till en del tolkningsproblem inom EU. En sak som är fastställt är dock att den 

nationella benämningen på ett rättsligt läge inte är avgörande för bedömningen i 

Europadomstolen. Domstolen har genom praxis utvecklat vissa kriterier för när 

artikeln är tillämpbar. För det första måste beslutet vara avgörande för den 

omtvistade rättigheten. Detta gäller oavsett om målet är avgjort inom nationell 

                                                 
24

 Mål C-617/10, även kallat ”Haparandamålet”. 
25

 Det franska begreppet som har använts är ”indépendant”, i de engelska versionerna används 

”independent” och på tyska heter det ” unabhängigen”. Alla de här orden kan direkt översättas till 

oavhängig eller oberoende. 
26

 Hämtad: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/ 
27

 Se Ehrenkrona, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, lagkommentar art 6 not 34 (10 april, 

Karnov internet) samt Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 138 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/
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rätt, det spelar heller ingen roll vilken myndighet som avgjort frågan
28

 I 

brottsmålsförfaranden har, liksom vid civilrättsliga fall, den nationella 

klassificeringen ingen avgörande betydelse för bedömningen i Europadomstolen.  

Kravet i artikel 6 i EKMR på en rättvis och offentlig förhandling är en central del 

i bestämmelsen. Det ställer t.ex. krav på att domstolen ska se till att deras domslut 

också efterlevs, annars skulle rätten bli skenbar. Bestämmelsen anses också 

innebära att en tilltalad person inte kan tvingas att lämna uppgifter som kan bidra 

till en för honom negativ utgång av fallet.
29

 Om polis provocerar till brott kan det 

anses strida mot artikeln, däremot gäller det bara om polisprovocerandet går för 

långt.
30

 Rätten till en offentlig förhandling innebär även att parterna ska ha rätt att 

närvara vid förhandling.  

När det gäller att bestämma vilken tidsrymd som avses med inom skälig tid finns 

det vissa kriterier som behöver tas i åtanke. Fallets komplexitet kan vara en faktor 

som påverkar den tid det tar innan en förhandling kan ske. En annan faktor  kan 

vara om parterna har gjort något för att fördröja förhandlingen, eller om 

domstolen har agerat passivt.
31

 

Olika länder kan även ha olika prioriterade mål där de medvetet handlägger en 

förhandling snabbare då ett mål gäller ett visst förhållande. Vårdnads- och 

umgängesmål kan anses vara sådana som borde handläggas snabbt.
32

 Inom 

skatterätten i Sverige finns det även vissa mål som ska behandlas med förtur. Det 

framgår av 16 § Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL, att frågor om skatt eller 

avgift ska handläggas med förtur, om det är av väsentlig betydelse för 

förundersökning vid misstanke om brott enligt SkBrL. 

Vad som avses med domstol kan enligt EU rätten omfatta fler organ än det som 

har benämnts som domstol på nationell nivå. Begreppet kan t.ex. komma att 

omfatta komissioner och nämnder, ett viktigt rekvisit är dock att de ska ha 

upprättats i lag och vara oavhängiga och opartiska.
33

 Det finns vissa krav som 

måste vara uppfyllda för att anses som oavhängig. Det måste finnas en viss grad 

av sammansättning, fastställd mandattid, oavsättlighet, skydd mot inblandning i 

myndighetsutövning och organet ska ge intryck av att vara oavhängig.
34

 

I avsnitt 2.3.2 diskuterar jag innebörden av begreppen opartiskhet och saklighet. 

Saklighet var då ett begrepp med koppling till officialprincipen medan opartiskhet 

har en närmare koppling till jävsreglerna. De har dock en gemensam grund 

                                                 
28

 A.a. not 35 
29

 Detta benämns ofta passivitetsrätt vilket i Sverige hänvisas till RÅ 1996 ref. 97 
30

 Se Ehrenkrona, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, lagkommentar art 6.1 not 37 (10 april, 

Karnov internet) 
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32
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33

 A.a. not 39 samt Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 180ff 
34

 ibid 



18 

 

eftersom båda begreppen uttrycker objektivitetsprincipen. Sambandet mellan 

begreppen opartiskhet och oavhängighet anser jag däremot är ännu närmre.  

Kravet på opartiskhet kan anses innefatta en subjektiv- och en objektiv sida. Den 

subjektiva sidan innebär att en tjänstemans egna åsikter inte ska påverka hans 

beslutfattande. Det kan då handla om förutfattade meningar eller en faktisk vilja 

att hjälpa en part. Det finns en presumtion som säger att den subjektiva 

opartiskheten gäller till dess att den kan motvisas.
35

 Den objektiva sidan av 

opartiskhet kan uttryckas med principen justice must not only be done, it must also 

be seen to be done.
36

 Det innebär att det inte ska finnas några rimliga tvivel hos en 

objektiv iakttagare.  

EKMR innehåller även en artikel om rätten till respekt för privatliv, familjeliv, 

hem och korrespondens. Artikeln är viktig att ha i åtanke när jag senare  uppsatsen 

redogör för olika tvångsmedel eftersom de måste uppfylla kraven i artikel 8. 

Artikel 8 i EKMR lyder: 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat 

än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för 

hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

Som det framgår av 2 p måste ingrepp från offentlig myndighet uppfylla tre krav. 

Det första kravet framgår av uttrycket med stöd av lag. Det innebär att t.ex. ett 

tvångsmedel för en åklagare måste uppfylla de lagstadgade kraven. Det finns 

förutom ett  krav på lagstiftning även att krav på lagens utformande. Den måste 

anses uppfylla rimliga anspråk på rättssäkerhet (rule of law). Ytterligare krav på 

lagen är att den ska vara preciserat uttryckt så det går att förutse konsekvenser av 

handlande som omfattas. Lagen måste dessutom finnas tillgänglig för 

allmänheten.
37

  

Det andra kravet som framgår av 8 art 2 p EKMR är att åtgärden ska vara 

nödvändig. Europadomstolen har genom avgörande bestämt att med begreppet 

nödvändigt avses inte samma sak som begreppet oundgängligt.
38

 

Det tredje kravet innebär att ingreppet från en myndighet måste syfta till att 

uppfylla de krav som ställs upp i 2 p om allmänna eller enskilda intresse. Här 

                                                 
35

 Se Ehrenkrona, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
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spelar även proportionalitetsprincipen en stor roll. Det innebär att fördelen med ett 

ingrepp måste anses stå i proportion till de inskränkningar ingreppet innebär.
39

 

Ytterligare en artikel som spelar roll för objektiviteten är art 14 i EKMR. Artikeln 

anger att alla ska kunna åtnjuta fri- och rättigheterna i konventionen utan 

betydelse av kön, ras, hudfärg, språk, religiös åskådning o.s.v. Anledningen till att 

artikeln är viktig är att den ställer krav på att personer som har 

myndighetsbefattning inte får fatta beslut med härledning till egna åsikter.  

2.3 Objektivitetsprincipen inom svensk förvaltningsrätt 

2.3.1 Historisk översikt 

Objektivitetsprincipen har sedan länge funnits uttryck i Sveriges grundlag. I 1809 

års regeringsform finns det en bestämmelse som kan anses vara ett uttryck för 

objektiv maktutövning. Den fanns då i 16 § och löd som följer: 

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt 

hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, personlig 

frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen 

avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning och 

dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriver; ingens fred i 

dess hus störa eller störa låta; ingen ifrån ort till annan förvisa; ingens 

samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av 

sin religion, så vitt han därigenom icke stör samhällets lugn eller allmän 

förargelse åstadkommer. Konungen skall låta var och en dömas av den 

domstol, varunder han rätteligen hörer och lyder. 

Som det framgår av ordalydelsen riktar sig bestämmelsen mot kungen som då 

hade en större makt än idag. Däremot hade inte kungen rätt att fatta beslut precis 

hur han ville. Enligt konstitutionsutskottets kommentarer till 1809 års 

regeringsform måste kungen i alla mål låta sig upplysas av ett offentligt statsråd. 

Av kommentarerna framgår det även att rådet hade rätt att hindra kungens beslut 

och bryta hans våldsamma lynne om de tycker att hans beslut strider mot 

nationens fritt yttrade tankesätt och av vissheten om kommande ständers ovilja.
40

 

Av kommentarerna verkar det som att kungens egentliga makt var till stor del 

inskränkt av rådets. 

1809 års regeringsform gällde fram till kungörelsen (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform, RF. Den trädde i kraft den 1 jan 1975 och i den här 

regeringsformen fanns mer preciserat uttryck för objektivitetsprincipen. 

Lagrummet var då 1 kap 8 § och löd: 

Domstolar och förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet iakttaga 

saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla någon på 
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grund av hans personliga förhållanden, såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, 

ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller förmögenhet. 

Bestämmelsen kritiserades dock, främst på grund av att lagen ger intrycket att det 

kan finnas rättsligt stöd för negativ särbehandling i lag av kön eller ras.
41

 

Det här ledde till att bestämmelsen ändrades den 1 jan 1977. Lagrumet ändrades 

också och objektivitetsprincipen fanns nu uttryckt i 1 kap 9 § regeringsformen. 

Paragrafen löd nu: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 

inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 

inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. 

Ordalydelsen ändrades ytterligare en gång år 2011. Bestämmelsen finns dock 

fortfarande kvar i samma lagrum och lyder nu: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet. 

Den här ändringen avsåg inte att införa något nytt i bestämmelsen. Den är snarare 

att se som en förenkling av språket.
42

  

2.3.2 Saklighet och opartiskhet 

Innebörden av begreppen saklighet och opartiskhet har stor betydelse för 

tolkningen av objektivitetsprincipen. Enligt Höglund har begreppet saklighet en 

anknyta till officialprincipen medan opartiskhet hör till jävsreglerna.
43

 Jag 

instämmer i de anknytningarna främst eftersom en allmän definition av begreppet 

saklig beskriver någon som är inriktad på fakta. Opartisk anses synonymt med 

neutralitet vilket jag tycker har en stark anknytning till jäv.  

2.3.2.1Saklighet 

Officialprincipen finns uttryckt i förvaltningsprocesslagens (1971:291), FPL, 8 § 

och innebär att rätten ska se till att mål blir så utredda som deras beskaffenhet 

kräver. Principens uttryck kommer dock att ändras den 1 juli 2013. En ändring är 

ordalydelsen ”vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras” ska 

bytas ut mot ”genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna 

avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar”.
44

 Enligt min 

mening har innehållet i paragrafen inte ändrats i något väsentligt avseende utan 

språket har förtydligats. Officialprincipen finns även uttryckt i SFL 40 kap 1 §. 

Enligt Bull kan även begreppet saklighet och dess innebörd fungera som ett extra 

skyddsnät som fångar upp vissa fall av maktmissbruk som inte omfattas av 

legalitetsprincipen. Bull skriver även att saklighet hör till beslutsfattandets inre 
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sida vilket innebär att saklighet ska vara uppfyllt med hänseende till faktorerna 

som beslutet har grundat sig på.
45

 

2.3.2.2 Opartiskhet 

Opartiskhet kan till skillnad från saklighet anses rikta sig mot beslutsfattandets 

yttre sida, alltså hur beslutsprocessen uppfattas av omgivningen.
46

 Opartiskhet kan 

även anses ingå i begreppet objektivitet, tillsammans med saklighet. Jävsreglerna 

spelar då en stor roll. Det finns jävsregler angivna i förvaltningslagens 

(1986:223), FL, 11 och 12 §§. Man får t.ex. inte handlägga ärenden om saken 

angår en själv, ens make, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående. Det 

finns även ytterligare omständigheter i FL som beskriver när någon är jävig men 

jag tänker inte behandla dem något mer här, utan det viktiga är att inse att reglerna 

är till för att hindra någon från att ha en partställning vid beslutsfattande. 

Skatteverkets allmänna råd hänvisar även till 11 § gällande jäv för deras 

handläggare.
47

Vad gäller åklagare finns det ytterligare  regler om jäv i 7 kap 

Rättegångsbalken (1942:740), RB. I 7 kap 6 § 1 st. RB står det att om det 

föreligger en viss omständighet för en åklagare som kan utgöra jäv mot domare 

ska han eller hon inte ta befattningen med förundersökning. I 4 st., samma 

paragraf, framgår även att frågor om jäv mot åklagare ska prövas av en 

överåklagare. Exakt vilka omständigheter som kan utgöra jäv framgår däremot 

inte av paragrafen men av 2 st. framgår att jäv inte kan grundas på åtgärder som 

åklagare hade vidtagit på tjänstens vägnar.  

2.4 Sammanfattning 

Förutsebarhet är en viktig del av rättssäkerhet och följer som en konsekvens av 

legalitetsprincipen. Det finns även många andra faktorer som kan stärka 

rättssäkerheten och några exempel är förbud mot retroaktiv lagstiftning, 

oskuldspresumtion, kommunikationsskyldighet, öppna lagar och praxis, m.m. 

Kontroll är även en viktig faktor för rättssäkerhet. Det måste finnas bra medel i 

rättssystemet för att kontrollera att lagtillämparna tolkar och använder lagen på ett 

korrekt sätt. Frändberg har ställt upp tre vilkor som beskriver rättssäkerhet på ett 

bra sätt. Rättssytemet måste ge adekvata svar på frågor, svaren måste finnas 

tillgängliga för allmänheten och det måste finnas tillit på att reglerna följs.  

Legalitets-, likhets- och objektivitetsprincipen är viktiga för rättssäkerheten. 

Legalitetsprincipen framgår av 1 kap 1 § RF och säger att all offentlig makt ska 

utövas under lagarna. Likhetsprincipen finns i 1 kap 9 § RF och säger att alla ska 

behandlas lika inför lagen. Objektivitetsprincipen framgår av samma paragraf och 

ställer krav på en saklig och opartisk myndighet. Saklig är ett begrepp som kan 

anses vara kopplat till officialprincipen vilken säger att myndigheterna har en 

skyldighet att se till att ärenden blir tillräckligt utredda. Opartiskhet knyter istället 
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an till regler om jäv. Objektivitet och andra rättssäkerhetskrav finns även inom 

EU-rätten. EKMR innehåller många viktiga artiklar. Art 6 ställer krav på en 

rättvis bedömning i en opartisk och oavhängig domstol. Art 8 är också viktig och 

reglerar i vilken omfattning olika ingrepp från myndigheter på allmänheten får 

ske.  
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3. Bevisbörda, beviskrav och gällande rätt 

I det här kapitlet behandlas bevisbörda och beviskrav. Informationen i det här 

kapitlet är särskilt viktigt inför kommande kapitel om skatteutredning och 

förundersökning. 

3.1 Bevisbörda och beviskrav 

Leidhammar anser att med begreppet bevisbörda avses ”dels vad som behöver 

vara fastställt för att ett yrkande skall kunna bifallas, dels vem som bär ansvaret 

för att så blir fallet.”
48

 Av den definitionen framgår att bevisbördan visar vem som 

förlorar målet om ett faktum inte går att bevisa. Begreppet beviskrav har ett stark 

samband med bevisbörda och Leidhammar anser att med beviskrav avses vilka 

krav som ligger på den med bevisbördan för att han ska vinna målet.
49

  

 

Figur 1, beskriver sambandet mellan bevisvärde och bevisbörda.
50

 

Den vänstra axeln i figur 1 beskriver det värde ett bevis som föreligger har. Det 

kan t.ex. röra sig om en omständighet som gör ett förfarande sannolikt. Den högra 

axeln visar då bördan som beviset har, alltså vilket krav som ställs på beviset 

enligt lag. Värdet i den vänstra axeln måste alltid vara samma eller högre än 

bördan i högra axeln för att en person ska omfattas av en regel.
51

  

Av ovanstående stycke följer att bevisbördans placering kan spela en stor roll för 

avgörande av ett mål. För att avgöra var bördan ska placeras ska man först och 

främst utgå från syftet med lagstiftningen. Ett syfte med regler i allmänhet borde 

vara att de ska få genomslag i samhället. Med det menas att de ska efterlevas av 
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 Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 61 
49

 A.a. s 66 
50

 A.a. s. 65 
51

 A.a. s. 65ff. Leidhammar & Lindkvist, Bevisprövning i mål om genomsyn, s. 22f 
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personerna i samhället. Som ett mer specifikt exempel kan nämnas att ett syfte 

med skattelagstiftning är att uppnå korrekt beskattning, de skatteskyldigas 

uppgiftsskyldighet spelar då en stor roll för att uppnå det. Därför placeras en stor 

del av bördan hos den skatteskyldige
52

 För att generalisera kan sägas att 

skatteskyldig har bevisbördan för kostnader medan Skatteverket har bördan för 

intäkter, vid efterbeskattning och skattetillägg har dock Skatteverket hela 

bördan.
53

 Vid förundersökning har åklagaren i alla fall hela bevisbördan. Den 

principen uttrycks inte i lag men enligt min mening kan den följa av 

oskuldspresumtionen i art 6.2 EKMR.  

Beviskravet i skattemål beror på om det rör sig om ordinarie taxering, 

efterbeskattning eller påförande av skattetillägg. Vid ordinarie taxering gäller 

beviskravet sannolik. Det innebär att för ett förfarande som är sannolikt att ha hänt 

det påföras skatt och vice versa.
54

 Av figur 1 framgår att sannolikt utgör ett 

relativt lågt beviskrav. Det är dock högre än antagligen men lägre än visat/styrkt. 

Sannolikt har enligt min mening samma krav som sannolika skäl vilket enligt 

Diesen och Bring innebär en sannolikhet på ca 75 % att en gärning har begåtts.
55

 

Vid efterbeskattning gäller beviskravet visat/styrkt vilket innebär ett högre krav än 

vid ordinarie taxering.
56

 I frågor om skattetillägg ska påföras är beviskravet att ett 

förfarande klart framgår, det framgår av 49 kap 5 § SFL.
57

  

För att någon ska dömas för brott gäller beviskravet utom rimligt tvivel.
58

 Detta 

har även uttryckts som ”att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den 

åtalade är skyldig.”
59

 Beviskravet för att väcka åtal mot någon anses dock lägre 

och framgår av 23 kap 2 § RB. Av paragrafen framgår att det ska finnas 

tillräckliga skäl för att åtal ska väckas. I brottmål är det åklagaren som har hela 

bevisbördan. Detta framgår inte av lag men anses ändå vara självklart.
60

 Vad som 

innebär med begreppet tillräckliga skäl kan vara svårt att avgöra. Ordet tillräckligt 

antyder på något som uppfylller ett visst krav eller motsvarar ett behov.
61

 I 

förhållande till sannolikt borde tillräckliga skäl vara ett högre beviskrav. Enligt 

Diesen och Bring innebär det en sannolikhet på 80-90 % att en gärning har 

begåtts.
62
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3.2 Sammanfattning 

Bevisbörda är ett begrepp som avser vad som måste vara bevisat för att ett 

yrkande ska bifallas samt vem som är ansvarig för att bevisa det. Bevisbörda har 

ett nära samband med begreppet beviskrav som anger vilken grad av bevisning 

som den med bevisbördan måste uppnå. För att någon ska omfattas av en regel 

måste värdet av beviset vara högre eller lika högt som beviskravet. Vid ordinarie 

taxering gäller beviskravet sannolikt och Skatteverket har bevisbördan för intäkter 

medan skatteskyldig har bördan för kostnader. Vid efterbeskattning är beviskravet 

visat/styrkt och vid skattetillägg gäller att ett förfarande ska klart framgå. I de 

senare fallen är det Skatteverket som har hela bevisbördan. För att dömas för brott 

gäller beviskravet utom rimligt tvivel vilket är ett högt krav på bevisningen och 

det är åklagaren som har hela bördan. För att väcka åtal räcker om det finns 

tillräckliga skäl. 
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4. Objektivitet i skatteutredning 

Kapitlet inleds med en kort historisk översikt och allmän information för att sedan 

bereda vägen för de olika undersökningsmetoderna. Metoderna i det här kapitlet 

kommer sedan att jämföras med de i nästa kapitel. Här påminner jag om att 

beviskravet och bevisbördans placering är bra att ha i åtanke (se avsnitt 3.1). 

4.1 Historisk överblick 

År 1634 infördes en regeringsform som delade in förvaltningen i olika län som då 

stod under landshövdingens ledning. Länen delades sedan upp i olika fogderier. 

Landshövdingen hade tillgång till en bokförare vars uppgift var att föra 

jordeboken. Jordeboken skulle då vara en förteckning av ekonomiska tillgångar, 

mark och fastigheter. Den skulle även innehålla uppgifter om hur stor del av 

jordägarens avkastning som skulle gå till kronan. Den största förändringen av 

förvaltningen skedde sedan genom 1902 års taxeringsreform då självdeklaration 

infördes. År 1907 skiftade bördan av taxeringsarbetet och nu var det främst 

taxeringsnämnder som skulle utföra taxeringen. Ordföranden i taxeringsnämnden 

bestämdes av länsstyrelsen p.g.a. att man ansåg att lokal kännedom var viktigt för 

beskattningen. Efter taxeringsnämnden granskades även deklarationerna av 

prövningsnämnderna utav så kallade landskamrerer. År 1933 kom en utredning 

som föreslog att införa taxeringsinspektionen. Den skulle fungera som en central 

myndighet men förslaget avslogs dock av Riksdagen. Det dröjde fram till 1951 att 

införa riksskattenämnden och den var senare en del av Riksskatteverket som 

bildades  år 1971. Skatteverket bildades år 2004, då slogs Riksskatteverket ihop 

med de dåvarande 10 skattemyndigheterna.
63

 

4.2 Skatteutredning 

Ett beslut om utredning av skatt fattas av Skatteverket och utfärdas ofta med 

skatteskyldigs deklaration som grund. Det finns flera olika undersökningsmetoder 

vilka redogörs för i avsnitt 4.3-4.6. Skyldigheten att deklarera regleras i 

skatteförfarandelag (2011:1244), SFL. För fysiska personer gäller 30 kap 1 § som 

ställer upp ett antal kriterier för när en skatteskyldig ska lämna 

inkomstdeklaration. Av 1 p framgår att om en fysisk persons intäkter i 

inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet sammanlagt överstiger 42,3 % av 

prisbasbeloppet under beskattningsåret ska personen lämna inkomstdeklaration. 

För beskattningsår 2013 (inkomstår 2012) är gränsen 18 612 SEK. För 

inkomstslaget kapital gäller enligt 3 p en inkomst på minst 200 kr. Enligt 30 kap 4 

§ SFL ska en inkomstdeklaration även lämnas av aktiebolag, ekonomiska 

föreningar, vissa ekonomiska stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som 

avses i 7 kap 7 och 14 §§ IL och andra juridiska personer.  

                                                 
63

 För mer historik se SKV 216 samt Löwnertz, De svenska skatternas historia, Tillgänglig : 

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/filer/117/1171.4.76a43be41220

6334b89800035146.html 

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/filer/117/1171.4.76a43be412206334b89800035146.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/filer/117/1171.4.76a43be412206334b89800035146.html


27 

 

Skatteverket har sedan i uppgift att kontrollera deklarationerna om det är något 

som inte stämmer. Skatteverket har tillgång till olika metoder för att kontrollera 

riktigheten i de lämnade uppgifterna. De vanligaste är förfrågan, föreläggande, 

revision och kontrollbesök.
64

 Metoderna kommer att behandlas utförligare senare. 

Skatteverket har enligt 40 kap 1 § SFL en skyldighet att se till att ärenden blir 

tillräckligt utredda. Paragrafen uttrycker officialprincipen vilket jag har behandlat 

tidigare. Då använde jag 8 § FPL vilken fortfarande borde anses tillämpbar på 

Skatteverket.
65

 Enligt 40 kap 2 § har Skatteverket även en skyldighet att 

kommunicera. Det innebär att ett ärende inte får dömas till en tilltalads nackdel 

utan att han har fått möjlighet att få sin talan hörd. Undantag är om det är 

uppenbart obehövligt. I 3 §, samma lag, tydliggörs det att rättigheten bara gäller 

för beslut som är till nackdel för den som ärendet gäller. Ytterligare undantag är 

om det finns en risk att underrättelse skulle försvåra hanteringen av ärendet eller 

om avgörandet inte kan skjutas upp. 

Enligt förarbetena till 7 § FL finns det några viktiga principer vid handläggning av 

ett ärende. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 

utan att säkerheten eftersätts. Av förarbetena framgår även att syftet med 

bestämmelsen är att den ska vara vägledande vid tillämpande av andra regler i 

lagen.
66

 Av 7 § framgår även att myndigheterna själva ska hjälpa och samverka 

med andra myndigheter för att samla in uppgifter när det behövs. Det kan kopplas 

till 6 § i FL som säger att varje myndighet har en skyldighet att, inom ramen för 

den egna verksamheten, lämna uppgifter till en annan myndighet. Sverige har 

även ingått många dubbelbeskattningsavtal där det ges en möjlighet att begära in 

uppgifter om en skatteskyldig från andra länder.
67

 

4.3 Förfrågan 

Jag har tidigare nämnt att Skatteverket har en skyldighet att se till att ärenden blir 

tillräckligt utredda samt att de har en skyldighet att kommunicera. I och med att 

Skatteverket måste anpassa sig efter de principerna blir förfrågningar naturliga 

och användbara undersökningsmedel. Det finns inget formkrav på förfrågning 

vilket innebär att den kan ske muntligt genom att t.ex. ringa en skatteskyldig för 

att få uppgifter. Förfrågan kan också vara skriftlig genom att t.ex. maila 

skatteskyldig för att få svar på frågor. Förfrågan följer inte med någon 

sanktionsmöjlighet men av skatteskyldigs uppgiftsskyldighet borde följa ett 

egetintresse att svara på dem.
68

 Det måste dock framgå av förfrågan att det är 

frivilligt att svara på dem.
69
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4.4 Föreläggande 

Föreläggande innebär att Skatteverket skickar en skriftlig begäran till en 

skatteskyldig med uppställda krav som han ska uppfylla.
70

 Anledningen kan vara, 

enligt 37 kap 2 § SFL, att få skatteskyldig att lämna ut uppgifter enligt 

uppgiftsskyldigheten.
71

 Det kallas fullgörelseföreläggande och omfattar 

skyldigheterna som regleras i 15-35 kap SFL. Ytterligare en anledning till 

föreläggande finns i 37 kap 3 § SFL. Bestämmelsen säger att om någon har 

lämnat en deklaration genom ombud eller dödsbo kan han personligen föreläggas 

att komplettera eller bekräfta de inlämnade uppgifterna. Skatteverket ska dock i 

första hand vända sig till ombudet om de har frågor om eventuella brister i de 

lämnade uppgifterna.
72

 Skatteverket har också rätt till ett s.k. 

tredjemansföreläggande genom 37 kap 9-10 §§ vilket innebär att de kan förelägga 

en tredje part att lämna uppgifter om annan än den som föreläggs. 
73

 Det kan dock 

bara göras om det finns särskilda skäl vilket markerar att sådan kontroll inte ska 

vara rutinmässig. Det kan röra sig om misstanke om att ett stort belopp har 

undandragits, eller om mindre belopp har undandragits vid flera tillfällen. 
74

 Ett 

annat skäl kan vara om Skatteverket vill kontrollera en transaktionskedja för en 

omsättning eller om de vill se att mervärdesskatt har redovisats och betalats in på 

rätt sätt.
75

  

Det finns vissa krav på ett föreläggande. Som jag nämnde tidigare ska det vara 

skriftligt. Sedan måste det även vara tillräckligt tydligt så att en person som 

föreläggs faktiskt inser vad som begärs av honom. Det finns dock viss rymd att 

tolka föreläggandet i förhållande till tidigare kontakt mellan parterna, i praktiken 

måste dock den kontakten varit dokumenterad för att användas.
76

 Föreläggandet 

ska även innehålla vad som ska åstakommas och inom vilken tidsrymd det ska 

vara avklarat. Tidsrymden ska bestämmas med hänsyn till de förelagda 

omständigheterna men ska minst vara 5 dagar enligt 8 kap 1 §  

skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Tidsgränsen gäller dock inte 

vitesföreläggande enligt 44 kap 1 och 2 §§ SFL.  

4.4.1 Vitesföreläggande 

Vissa förelägganden kan förenas med vite, det innebär att om kraven i 

föreläggandet inte blir uppfyllda måste den som föreläggandet avser betala en 

avgift. De förelägganden som kan förenas med vite framgår av 44 kap 1 § SFL. 

Paragrafen hänvisar sedan vidare till bestämmelser i 41 kap SFL vilket handlar 

om föreläggande, vilket jag har diskuterat i stycket ovan. 1 § hänvisar också till 

                                                 
70

 Skriftlighetskravet framgår dock inte av lagtext, se Höglund, Taxeringsrevision, s. 146 
71

 Uppgiftsskyldigheten regleras i kap 14-35 i SFL och anger vilka uppgifter en skatteskyldig är 

skyldig att lämna på egen hand. Se Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 41ff 
72

 Prop. 2010/11:165 s 849 
73

 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 57 
74

 Prop 1993/94:151 s. 178 
75

 Prop 1996/97:100 s. 598 
76

 RÅ 1990 ref 39 



29 

 

bestämmelser i 42 kap SFL som handlar om kassaregister och näringsidkarens 

skyldighet att medverka vid kontroll av den. 

 I 44 kap 2 § SFL utökas de förelägganden som kan förenas med vite genom 

formuleringen om det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs. 

Det betyder att det måste finnas någon indikation på att den skatteskyldige inte 

kommer att följa kraven uppställda i föreläggandet.  

44 kap 3 § SFL innehåller bestämmelser om när ett föreläggande inte får förenas 

med vite. Om det finns anledning att anta att en person har begått en gärning som 

kan leda till skattetillägg, kontrollavgift eller om den är straffbar får ett 

föreläggande inte förenas med vite. Detta utesluter vitesföreläggande när det finns 

en misstanke om brott enligt SkBrL. Däremot borde det, enligt min mening, inte 

gå att utesluta att en uppgift som kommer fram genom ett vitesföreläggande leder 

fram till misstanken om brott. I det skedet uppstår frågan om hur förenligt med 

lagen det skulle vara att använda det materialet. Föreläggandet måste enligt 2 p 

också ha ett samband med den misstänkta gärningen. 

4.5 Kontrollbesök 

Skatteverket har rätt att besöka skatteskyldiga som upprättar eller borde upprätta 

kassaregister och personalliggare. Reglerna kring det fanns tidigare i lagen 

(2007:592) om kassaregister m.m., lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av 

torg- och marknadshandel m.m. och i lagen (2006:575) om särskild skattekontroll 

i vissa branscher. I och med SFL:s införande finns bestämmelserna om 

kontrollbesök nu i 42 kap SFL. År 2010 genomförda Skatteverket ca 11 000 

kontrollbesök som avsåg personalliggare och 55 000 besök för kassaregister.
77

 

Vilka som har skyldighet att föra kassaregister och personalliggare framkommer 

dock av 39 kap SFL. Enligt 5 § ska kassaregister föras av de näringsverksamheter 

som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kontokortsbetalning. 

Personalliggare ska enligt 11 § föras av företag som är verksamma i restaurang-, 

frisör- eller tvätteribranschen och ska ange personer som är verksamma i 

företaget.
 78

 

Syftet med Skatteverkets kontrollbesök är att kontrollera om skyldigheterna enligt 

39 kap har uppfyllts, det innebär att vid kontrollbesök har Skatteverket inte rätt att 

undersöka om t.ex. bokföringsskyldigheten har efterlevts.
79

 Som jag nämnde ovan 

har Skatteverket rätt att genomföra kontrollbesök hos de som upprättar 

kassaregister och de som ska upprätta kassaregister. Det uttrycks i 42 kap 4 § SFL 

som den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister. Uttrycket 

kan antas beskrivs i förarbetena som ett beviskrav som inte är högt. Om en 
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affärslokal ger allmänheten tillträde kan den verksamheten antas vara skyldig att 

föra kassaregister.
80

  

Vid kontrollbesök har Skatteverket olika kontrollmetoder de får använda sig av. 

De kan genomföra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och 

kassainventering.
81

 Kontrollbesöket ska enligt 42 kap 6 § 2 st. genomföras i 

verksamhetens lokaler. Den får dock bara ske i lokaler som allmänheten har 

tillträde till. Kundräkning kan genomföras på en allmän plats så länge den har 

anslutning till verksamhetslokalen. 

Enligt 42 kap 10 § SFL ska den som kontrollbesöket sker hos underrättas när det 

kan göras utan att kontrollen förlorar sin betydelse. När Skatteverket genomför 

kundräkning, kvittokontroll eller kontrollköp skulle ett underrättande innan göra 

att kontrollen blev meningslös. Underrättelsen borde då istället ske i samband när 

kontrollen ska stämmas av mot kassaregistret.
82

 

Om Skatteverket skulle finna att den som är skyldig att föra kassaregister inte har 

gjort det, eller att den varit felaktigt upprättad, erläggs näringsidkaren i fråga med 

en kontrollavgift på 10 000 kr. Detta framgår av 50 kap 1 – 2 §§ SFL. Skulle 

Skatteverket sedan kontrollera samma näringsidkare inom ett år från det att 

kontrollavgiften meddelades och då ha anledning att ta ut ny kontrollavgift uppgår 

den då till 20 000 kr enligt 2 § 2 st. För personalliggare gäller 50 kap 3 – 4 §§ 

SFL. Avgiften är även här 10 000 kr för de som inte fört en personalliggare som 

är skyldiga att göra det. Eller om de inte haft liggaren tillgänglig i 

verksamhetslokalen.  Det tillkommer en ytterligare avgift om 2 000 kr för varje 

person som är verksam men inte dokumenterad i personalliggaren. För 

personalliggare gäller samma regel som för kassaregister ifall Skatteverket skulle 

finna anledning att påföra ny kontrollavgift inom ett år uppgår den då istället till 

20 000 kr. 

4.6 Skatterevision 

Reglerna om revision finns i 41 kap SFL och där benämns undersökningsmetoden 

helt enkelt revision. För att klargöra att det inte rör sig om en allmän revision som 

genomförs av en revisionsbyrå kommer jag att använda mig av uttrycket 

skatterevision. Antalet skatterevisioner som genomförs av Skatteverket var år 

2010 drygt 4 600 st.
83

 

Det finns två olika typer av skatterevision som kan genomföras av Skatteverket. 

Den ena är planmässig revision och det innebär en kontroll av företag utan att det 

finns någon egentlig misstanke om felaktigheter. I praktiken drabbar den typen av 

skatterevision oftast större företag där behovet av kontroll är större. Den andra 
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typen av revision är urvalsrevision och till skillnad från planmässig sker denna när 

Skatteverket har misstanke om att skatteskyldig är illojal mot skattesystemet.
84

 

Av förarbetena framgår att bestämmelserna om skatterevision har utfärdats genom 

en avvägning mellan den skatteskyldiges rättssäkerhetsintresse och intresset av en 

effektiv skattekontroll.
85

 En viktig sak är också att ett beslut om skattrevision inte 

utgör misstanke om brott vilket innebär att rättssäkerhetsgarantierna i 6 artikeln 

EKMR inte gäller förrän skatteskyldig är skäligen misstänkt för brott.
86

 

Av 41 kap 2 § SFL framgår i vilka kontrollsituationer Skatteverket får besluta om 

att genomföra en skatterevision. Det handlar främst om att kontrollera att den 

skatteskyldige har fullgjort sin uppgiftsskyldighet. Tidigare fanns ytterligare 

rekvisit om att uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjort riktigt och fullständigt. 

Orden riktigt och fullständigt ansågs dock inte tillföra något, eftersom 

uppgiftsskyldigheten antingen är uppfylld eller ej, därför slopades de i och med 

införandet av SFL.
87

 Skatteverket har också möjlighet att utföra skatterevision 

under det löpande året innan deklarations- och uppgiftsskyldigheten har inträtt. En 

liknande bestämmelse fanns innan 1994 men kritiserades p.g.a. eventuella 

avvikelser som upptäcks vid skatterevision skulle kunna konstaterats av 

skatteskyldig själv och rättats till dess att deklarationen skulle lämnats in. 

Motiveringen till att bestämmelsen återkom var att under den tid möjligheten inte 

fanns försvårades kontrollen av företag med brutet räkenskapsår.
88

 

I 41 kap 2 § 2 st. SFL finns en bestämmelse om tredjemansrevision. Det innebär 

att Skatteverket har rätt att besluta om skatterevision för att hämta in uppgifter om 

andra än de som revisionen egentligen avser. Rätten till tredjemansrevision har 

funnits sedan länge men även den togs bort under en period med start år 1994. 

Anledningen var att uppgifter om tredje man kunde oftast inhämtas genom 

föreläggande och därför ansågs skatterevision som ett allt för omfattande ingrepp. 

Rätten för Skatteverket att utföra tredjemansrevision återinfördes dock år 1997. 

Några omständigheter som iakttogs vid återinförandet var att kontrollvärdet av 

informationen blir lägre när inte Skatteverket själva hämtar in informationen. 

Dessutom iakttogs det faktum att tredjemansrevision var tillåtet i Norge, 

Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike.
89

  

I 41 kap 3 § SFL framgår hos vilka Skatteverket kan utföra skatterevision. De som 

omfattas av lagen är de som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen 

(1999:1078), andra juridiska personer än dödsbon, de som har anmält sig för 
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registrering
90

, den som har sökt eller är godkänd för F-skatt. Revision får 

dessutom genomföras hos vissa personer som omfattas av lagen (1994:1563) om 

tobaksskatt, lag (1994:1564) om alkoholskatt och lag (1994:1776) om skatt på 

energi. 

Enligt 41 kap 4 § SFL ska ett beslut om skatterevision innehålla en beskrivning av 

syftet med revisionen. I vilka syfte en skatterevision kan genomföras framgår i 2 § 

vilket jag har diskuterat tidigare. Beslutet måste även informera den som ska 

granskas om hans möjlighet till att undanta vissa uppgifter från kontrollen. 

Beslutet ska även ange namn på vilka som ska utföra skatterevisionen. Från de nu 

stadgade kriterierna finns det undantag. Ett undantag är om det rör sig om  

tredjemansrevision och det finns särskilda skäl att inte nämna personen eller 

rättshandlingen. Om angivande av uppgifterna skulle kunna äventyra utredningen 

utgör det ett särskilt skäl att inte ange dem.
91

  

I normala fall ska den som ska revideras ta del av det beslutet innan 

skatterevisionen genomförs. Det behöver dock inte ske om kontrollen skulle 

förlora sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg. Det gäller 

t.ex. då kassan ska kontrolleras eftersom den kotrollen är av sådan natur att den 

blir meningslös om den som ska revideras underrättas i förväg. Samma gäller för 

lagerinventering och liknande kotroller.
92

 Då får istället underrättelsen ske i 

samband med skatterevisionens genomförande enligt 41 kap 5 § SFL. Även vid 

kontrollbesök som avses i 42 kap 8 § SFL behöver underrättelsen bara ske i 

samband med skatterevisionen.  

Skatterevision ska i första hand genomföras i samverkan med den reviderade 

enligt 41 kap 6 § SFL och får inte hindra hans verksamhet i onödan. Skulle den 

som revideras inte samverka har Skatteverket två alternativ. Endera använda vite 

enligt 44 kap, eller bevissäkring enligt 45 kap. Bevissäkring innebär tvångsåtgärd 

och det finns tre olika åtgärder. En innebär skatterevision i den reviderades 

verksamhetslokaler enligt 45 kap 3 § SFL, då måste den reviderade inte ha 

fullgjort sin skyldighet att lämna tillträde till lokalen, eller om det finns en 

påtaglig risk för sabotage. Bevissäkring kan också innebära omhändertagande av 

handlingar enligt samma kapitel 4 – 11 §§. Skatteverket har även rätt att försegla 

lokal eller annat utrymme när rekvisiten i 12 §, samma kapitel, är uppfyllda.  

I 41 kap 7 § SFL hanteras revisorns befogenheter vid en skatterevision. Av 

paragrafen framgår att revisorn har rätt att granska räkenskapsmaterial och andra 

handlingar som hör till verksamheten. En handling innebär enligt 3 kap 9 § SFL 

en framställning som kan vara i skrift eller bild. Handlingen ska kunna läsas, 

avlyssnas eller uppfattas med tekniska hjälpmedel. Revisorn har även rätt att 
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inventera kassan, granska lager, maskiner, inventarier och besiktiga 

verksamhetslokaler. Revisorn får även ta prov på de varor som säljs eller används 

i verksamheten. De exemplen som ges i förarbetena kan vara att väga degen som 

går åt till en pizza eller mäta hur mycket öl som ryms i glasen.
93

 Enligt 41 kap 8 § 

har den skatteskyldige en skyldighet att lämna tillträde till hans 

verksamhetslokaler för att granska handlingar enligt 7 §.  

Enligt 41 kap 13 § SFL ska en skattesrevision inte pågå onödigt länge och ska 

sedan avslutas med att den reviderade får ta del av resultatet. Det görs enklast om 

den reviderade får en kopia på revisionspromemorian.
94

 

4.6.1 Revisionspromemoria 

Skatteverket avslutar sina skatterevisioner genom att sammanställa resultatet och 

ställningstaganden i en promemoria. Det framkommer även av 

kommunikationsprincipen att den skatteskyldige ska få tillfälle att yttra sig vilket 

är anledningen att de får en kopia av promemorian. Vanligtvis har den 

skatteskyldige två veckor på sig att svara på promemorian.
95

  

Innehållet i en revisionspromemoria omfattas av absolut sekretess enligt 27 kap 1 

§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, vilket innebär att någon 

annan än den reviderade inte får ta del av informationen. Däremot finns det vissa 

undantag från den regel och som exempel kan nämnas 10 kap 18 § OSL som 

säger att sekretessen inte hindrar utelämnande av uppgift till annan myndighet om 

den behövs för förundersökning. 

4.7 Bevissäkring 

Jag har tidigare (se avsnitt 4.6) nämnt bevissäkring enligt 45 kap SFL och ska gå 

igenom de mer ingående i följande avsnitt. Eftersökande och omhändertagande av 

handling är en bevissäkringsmetod som Skatteverket kan använda sig av och 

regleras i 45 kap 4-11 §§ SFL. Bevissäkring är möjligt att använda både vid 

skatterevision och föreläggande. Det är dock värt att märka att de bara ska 

användas i de fall när den som granskas inte samverkar.
96

 

Enligt 45 kap 4 § kan handlingar omhändertas om de behövs för skatterevisionen. 

I de fall som den reviderade inte medverkar enligt 3 § 1 p har Skatteverket rätt att 

omhänderta handlingar som inte tillhandahållits inom rimlig tid samt om det finns 

en påtaglig risk för sabotage. Risk för sabotage definieras i 45 kap 2 § 2 st. som en 

risk att den som granskar kommer undanhålla, förvanska eller förstöra det som 

ska kontrolleras. I förarbetena har det givits några exempel då risken för sabotage 

kan anses vara påtaglig. Om det förekommit hot eller förtäckta hot gör det risken 

mer påtaglig. Ytterligare faktorer kan vara påtaglig nervositet, ökad aktivitet när 

                                                 
93

 Prop. 1996/97:100 s. 485 
94

 Prop. 2010/11:165 s. 874 
95

 SKV 626, s. 17f 
96

 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 91f 



34 

 

han får reda på att han granskas, om grunden till varför han inte samverkar verkar 

orimlig och är en ursäkt för att vinna tid, om bolaget eller annan företrädare 

försöker undandra sig sina skyldigheter, om det förekommer flera transaktioner 

med oseriösa företagare, oklara eller konstruerade ägandeförhållanden eller om 

det finns tecken på avancerade eller omfattande skatteundandraganden.
97

 Enligt 

45 kap 5 § har de även rätt att omhänderta handlingar i de fall som den reviderade 

har medgett till skatterevision i hans verksamhetslokaler enligt 41 kap 8 § SFL 

men som sedan ändå kanske motsätter sig granskning av vissa handlingar.  

Enligt 45 kap 6 § SFL kan Skatteverket även eftersöka och omhänderta handlingar 

i de fall skatterevisionen sker i andra lokaler än den reviderades 

verksamhetslokaler. Det finns dock vissa rekvisit som måste vara uppfyllda. För 

det första måste det finnas särskild anledning att anta att handlingen finns i 

utrymmet. Dessutom ska Skatteverket först ha lämnat föreläggande till den 

reviderade att lämna ut handlingen. Om han inte följer det föreläggandet och det 

finns en påtaglig risk för sabotage får eftersökning och omhändertagande ske i 

utrymmet.  

Eftersökande och omhändertagande kan även i vissa fall ske vid annan kontroll än 

skatterevision. Det framkommer av 45 kap 8 § SFL att om någon har lämnats ett 

föreläggande och inte följt det kan handlingen eftersökas hos honom om det finns 

särskild anledning att anta att handlingen finns där.  

Beslutet om bevissäkring fattas enligt 45 kap 13 § SFL av förvaltningsrätten och 

det är granskningsledaren som ska ansöka om det. Det finns dock fall där 

granskningsledaren själv får fatta beslutet. Enligt 14 §, samma kapitel, får han 

göra det om det finns en påtaglig risk för sabotage innan beslutet kommer vara 

fattat och åtgärden ska genomföras i en verksamhetslokal. 

4.8 Handlingar som ska undantas 

Handlingarna som ska undersökas av Skatteverket begränsas i några fall med 

hänsyn till skyddsintresset. Det går att skilja mellan handlingar som undantas från 

föreläggande och handlingar som undantas från granskning. 

4.8.1 Undantas från föreläggande 

Som jag har redogjort för i avsnitt 4.4 kan Skatteverket förelägga personer att 

lämna uppgifter som ingår i deras uppgiftsskyldighet. Däremot finns det vissa 

uppgifter som är undantagna från föreläggandet, det framgår av 47 kap 1 § SFL. I 

1 st. hänvisas till handlingar som inte får tas i beslag enligt 27 kap 2 § RB. Det 

kan då röra sig om handlingar som omfattas av tystnadsplikt mellan t.ex. en 

advokat och klient. Jag har hanterat undantaget i 27 kap 2 § RB mer i avsnitt 

5.6.7. Det finns regler om ytterligare uppgifter som inte får ingå i ett föreläggande 

i 47 kap 1 § 2 st. SFL. Uppgifter som har ett betydande skyddsintresse får inte 

ingå i föreläggande. Förarbetena anger skatterättsliga råd som exempel på 
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uppgifter som kan ha ett betydande skyddsintresse.
98

 Av 2 st, nämnda lagrum, 

framgår också att om det finns omständigheter som gör att en uppgift inte bör 

komma till annans kännedom och skyddsintresset för uppgiften är större än 

betydelsen för kontrollen, ska uppgiften undantas från föreläggandet.  

4.8.2 Undantas från granskning 

Det finns i 47 kap 2 § SFL även bestämmelser om handlingar som inte får 

granskas vid skatterevision, bevissäkring och kontrollbesök. Rekvisiten är 

desamma som i 1 § förutom att istället för ordet uppgift används handling. 

Dessutom tillkommer ett rekvisit som säger att en handling som inte omfattas av 

skatterevisionen, bevissäkringen eller kontrollbesöket inte får granskas. Däremot 

framgår det av förarbeten att stor del av ansvaret ligger hos den som blir 

kontrollerad eftersom han ska begära att vissa handlingar undantas.
99

 Det framgår 

även av 47 kap 3 § SFL och enligt 4 § är det förvaltningsrätten som fattar beslutet 

om vilka handlingar som undantas. 

4.9 Sammanfattning 

Skatteutredning kan bedrivas på många olika sätt men det övergripande syftet för 

alla är kontroll. Kontrollen bedrivs av Skatteverket och utgår i många fall från en 

skatteskyldigs deklaration och en enkel metod är förfrågan. Det finns inget 

formkrav på förfrågan och kan då ske både muntligt eller skriftligt. En viktig sak 

att komma ihåg är att det inte får förekomma några sanktioner mot de som inte 

svarar vilket också ska framgå av förfrågan. En annan metod för att undersöka och 

kontrollera är föreläggande. Till skillnad från förfrågan måste föreläggande vara 

skriftligt. Ett syfte med metoden kan vara att en skatteskyldig inte har lämnat  

uppgifter som han har en skyldighet att lämna. Föreläggande kan i vissa 

situationer förenas med vite vilket måste betalas om någon inte uppfyller de 

uppställda krav.  

Skatteverket har även rätt att kontrollera de som är eller borde vara skyldiga att 

upprätta personalliggare och kassaregister. Den kontrollen sker genom att besöka 

verksamhetens lokaler och sedan kan Skatteverket genomföra kundräkning, 

kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Ett kontrollbesök sker vanligen 

utan att de som bedriver verksamheten har underrättats innan, istället sker den i 

samband med kontrollen. Skatterevision är en ingående undersökningsmetod med 

stora möjligheter att samla information. Den här undersökningen kan ske endera 

när Skatteverket misstänker att någon är illojal mot skattesytemet eller när de 

anser att företag är av viss storlek och kontrollbehovet är större. En viktig faktor 

att väga in i beslutet om genomförande av skatterevision är avvägningen mellan 

den skatteskyldiges rättssäkerhetsintresse och intresset av effektiv skattekontroll. 

Resultatet av en skattekontroll ska sammanställas i en revisionspromemoria som 

den skatteskyldige ska ges tillfälle att yttra sig om.  
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5. Objektivitet i förundersökning i skattebrottsmål 

I det här kapitlet sker en särskild genomgång av de olika 

undersökningsmetoderna som är tillgängliga vid förundersökning. Metoderna 

kommer sedan att jämföras med de i föregående kapitel. I kapitlet finns även en 

beskrivning av vilka förfaranden som benämns skattebrott i uppsatsen. 

5.1 Historisk överblick 

Förundersökning innebär att en åklagare eller polis ska undersöka olika 

omständigheter rörande en viss gärning innan målet går till domstol. Det har inte 

alltid varit så utan förr var det domstolen som drev undersökningen och innan 

domstol fanns kunde det t.ex. vara adelsmän. Under feodaltiden i Sverige hade 

adelsmännen en stor makt och rättskippningen skedde främst på lokal nivå. 

Grunden till det som vi idag anser som åklagarverksamheten lades under 1600-

talet. Det inleddes då med att landsfiskalen fick rätt att väcka åtal i vissa 

ekonomiska brott och även vid andra, grova brott.
100

 År 1682 fick domstolen rätt 

att utföra undersökningar på eget initiativ. Den rättigheten infördes även i lag år 

1734 men det var fortfarande så att undersökningar från domstolens sida var en 

främmande rättstradition i Sverige. Det gick inte heller att lägga undersökningen i 

målsägandes händer och därför växte det fram ett behov av ett statligt organ som 

drev den. Förundersökning utvecklades sedan främst genom praxis och det fanns 

lite reglering och efterföljsamhet av lagarna. Det innebar även att processen skilde 

sig åt beroende på var i landet man befann sig. Ett exempel på det är att 

förundersökningsprotokoll infördes i Stockholm genom praxis och sedan i 

Göteborg genom lagtext år 1807. År 1942 hade en kodifiering skett av praxis och 

då infördes RB vilken utfärdades den 18 juli 1942 och gäller än idag.
101

 

5.2 Allmänt om skattebrott 

Den lag som reglerar skattebrott i Sverige är främst SkBrL som trädde ikraft 1 jan 

1972 och ersatte skattestrafflagen (1943:313). En stor skillnad som kom i och med 

införandet av SkBrL var att brottsbeteckningen falskdeklaration byttes mot 

skattebedrägeri. Dessutom ändrades ett viktigt rekvisit. Falskdeklaration utgjorde 

nämligen ett farebrott vilket innebär att ett förfarande bara behöver ha gett fara till 

skatteundandragande. Skattebedrägeri utgjorde istället ett effektbrott vilket till 

skillnad från farebrott innebär att ett faktiskt skatteundandragande måste ha skett. 

Brottbenämningen skattebedrägeri fanns kvar till och med 1 juli 1996 då det 

istället benämndes skattebrott. Dessutom återgick det till att utgöra ett farebrott.
102

 

SkBrL gäller enlig 1 § på alla typer av skatt samt vissa avgifter. Till skatter räknas 

enligt förarbetena alla utskylder till det allmänna som har benämnts som skatt 

enligt lag. För avgifter gäller att det i lagen ska finnas uttryckt att SkBrL är 

                                                 
100

 I stad hette det stadsfiskal, se Diesen & Bring, Förundersökning, s. 30 
101

 A.a. s. 27ff  
102

 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 18 f. Samt prop. 1995/96:170 s 157 



37 

 

tillämpbar, annars ska den inte tillämpas.
103

 1 § innehåller även vissa undantag 

från tillämpningen av SkBrL som t.ex. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, 

förseningsavgift eller likanande avgift. lagen är inte heller tillämpbar vid privat 

införsel av tobaksvaror enlig lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel 

av tobaksvaror, eller vid smuggling som omfattas av lagen (2000:1225) om straff 

för smuggling. 

2 § SkBrL innehåller rekvisit som är avgörande för om någon kan dömas till 

skattebrott enligt lagen. 2 § lyder: 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 

kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till 

fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller 

återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i 

högst två år. 

Det första rekvisitet i paragrafen är att en oriktig uppgift ska ha lämnats på annat 

sätt än muntligen. Det finns däremot inget formkrav på uppgiften som lämnats 

men ett krav är att uppgiften ska utgöra ett tjänligt bevismedel. Uppgifter kan även 

lämnas in elektroniskt, i de fallen gäller att avsändaren går att identifiera för att de 

uppgifterna ska användas som bevis.
104

 

Det andra rekvisitet som framgår är att förfarandet ska varit uppsåtligt. Det 

innebär att uppgiftslämnaren måste uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift (aktivt 

skattebrott) eller underlåtit att lämna uppgift (passivt skattebrott). Uppsåtet ska 

även lett till att fara för undandragande av skatt har uppstått.  

Som jag har nämnt tidigare är skattebrott ett farebrott vilket innebär att det ska 

finnas en beaktansvärd risk för att en skatteskyldig genom sitt förfarande kan 

minska sin beskattning. För att det kravet ska vara uppfyllt räcker det i regel att 

den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas i den vanliga kontrollen. 

Det framgår även av förarbetena att det ska röra sig om en konkret fara.
105

 Som 

det framgår av paragrafen är straffet för skattebrott högst två år i fängelse. År 

2010 var det 108 personer som dömdes enligt 2 § SkBrL.
106

 

Av 3 § SkBrL framgår att man kan bli dömd för skatteförseelse om brott enligt 2 § 

är att anses som ringa. För att avgöra om ett skattebrott är att anses som ringa ska 

naturligtvis det undandragna beloppets storlek tas i beaktande. Beloppsgränsen 

har satts till ett prisbasbelopp.
107

Även andra omständigheter kan komma att spela 

roll vid bedömningen. Som exempel kan nämnas NJA 1986 s. 105 där ett 

skattebrott (dåvarande skattebedrägeri) inte ansågs som ringa då mannen 

                                                 
103

 Prop. 1995/96:170 s. 155 
104

 A.a. s. 161 
105

 A.a. s. 94 
106

 Skatteverket, Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2011, s. 255 
107

 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 159 



38 

 

systematiskt hade satt en kilometerräknare ur funktion i syfte att minska 

skatten.
108

 Straffet för skatteförseelse är böter. Av 13 § SkBrL framgår att åtal vid 

skatteförseelse endast får väckas om det finns särskilda skäl. Det är inte många 

som döms för skatteförseelse och år 2010 var det fyra personer som dömdes enligt 

3 § SkBrL.
109

 

I de fall som skattebrott enligt 2 § SkBrL är att anses som grovt kan man istället 

dömas för grovt skattebrott, vilket framgår av 4 § SkBrL. Av paragrafen framgår 

vissa  rekvisit som ska vara uppfyllda, det räcker dock om ett är uppfyllt för att ett 

skattebrott ska anses som grovt. Beloppets storlek spelar här roll och det ska vara 

betydande. Om skattebrottet har begåtts i led med systematisk brottslighet eller 

om någon använt falska handlingar eller vilseledande bokföring anses 

skattebrottet som grovt. Även förfarande som p.g.a. andra förfaranden kan anses 

vara av synnerlig farlig art leder till att skattebrottet ska anses som grovt. För 

grovt skattebrott är straffet som lägst sex månader i fängelse och högst sex år. 

Grovt skattebrott är ett av de vanligaste brotten att dömas för enligt SkBrL, år 

2010 kom det 121 domar.
110

 

Förutom ovanstående brottsrubriceringar kan en skatteskyldig även dömas för 

vårdslös skatteuppgift enligt 5 § SkBrL. Vårdslös skatteuppgift skiljer sig från 

skattebrott genom att det inte finns något uppsåtsrekvisit. Istället gäller paragrafen 

när någon genom grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift. Det är alltså enbart ett 

aktivt brott. Vårdslös skatteuppgift är tillika som skattebrott utformat som ett 

farebrott. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Av 5 § 2 st. SkBrL framgår 

att om skattebeloppet är mindre eller om övriga omständigheter anses mindre 

allvarliga ska man inte dömas för brottet. År 2010 dömdes 33 personer för 

vårdslös skatteuppgift.
111

 

Enligt 6 § SkBrL kan en skatteskyldig dömas till skatteavdragsbrott om han 

genom uppsåt eller grov oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet att göra 

skatteavdrag enligt SFL. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Även här 

finns ett undantag från att dömas till skatteavdragsbrott om förfarandet är att anses 

som ringa. Skatteavdragsbrott är ett brott som inte många döms för, år 2010 var 

det bara en person som dömdes enligt 6 § SkBrL.
112

 

Skatteredovisningsbrott är en rubricering som framgår i 7 § SkBrL. En skillnad 

från skattebrott är att för skatteredovisningsbrott gäller inget farerekvisit. Enligt 7 

§ 1 p omfattar lagen de fall där någon uppsåtligen lämnat oriktig uppgift som har 

betydelse för hans, eller annans, skyldighet att betala skatt. 2 p omfattar de fall där 

någon uppsåtligen lämnar oriktiga kontrolluppgifter till t.ex. en arbetsgivare vilka 
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sedan spelar roll för hans, eller annans, skyldighet att betala skatt. Enigt 7 § 2 st. 

omfattas även de fall där någon underlåtar att lämna uppgift som föreskrivs enligt 

1 st. Straffet för skatteredovisningsbrott är böter eller fängelse i högst sex 

månader, även här gäller undantag för ansvar om fallet anses som ringa.  

Det går även att dömas för grov vårdslös skatteredovisning enligt 8 § SkBrL. Då 

ska en gärning ha begåtts som avses i 7 § 1 st. 2 p eller 2 st. samt att gärningen ska 

begåtts genom grov oaktsamhet. Straffet är det samma som i 7 §. 

Ytterligare ett brott som omfattas av SkBrL framgår av 10 § och rubriceras 

försvårande av skattekontroll. För att dömas för brottet ska man uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet inte uppfyllt bokföringsskyldigheten eller annan 

uppgiftsskyldighet. Försvårande av skattekontroll utgör, som skattebrott, ett 

farebrott och faran avser i detta fall att kontrollverksamheten allvarligt försvåras. 

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet har begåtts systematiskt 

eller om det avser ett högt belopp anses brottet som grovt. I de fallen är straffet 

lägst fängelse i sex månader och högst i fyra år.
113

 Försvårande av skattekontroll 

var innan ändringen 1996 subsidiär i förhållande till bokföringsbrottet i 11 kap 5 § 

brottsbalken (1962:700), BrB. I och med ändringen slopades subsidiariteten och 

därför finns möjligheten att dömas för båda brotten.
114

 År 2010 dömdes 105 

personer tills försvårande av skattekontroll enligt SkBrL.
115

 

5.3 Förundersökning 

Bestämmelserna gällande förundersökning finns i 23 kap RB. 1 § är 

grundläggande och lyder: 

Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av 

annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har 

förövats. 

Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppenbart att brottet 

inte går att utreda. Att förundersökning inte behöver inledas i vissa andra fall 

följer av 4 a § och 22 §. 

Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får 

förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att 

avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden underrättas snarast. Om 

denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas ned. 

I Sverige råder en absolut åtalsplikt, det framgår av lydelsen förundersökning 

skall inledas i 1 §. En absolut åtalsplikt innebär att åklagaren har en skyldighet att 

föra åtal när det går att anta att ett brott har förövats. Av förarbetena framgår 

plikten som en naturlig följd av likhetsprincipen. Det framkommer dock även i 

samma förarbeten att det i praktiken är det nödvändigt att prioritera vissa fall samt 
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att åklagaren har en relativ åtalsplikt där han själv har rätt att prova om åtal är 

påkallat.
116

  

I 23 kap 1 § 2 st. framgår ett rekvisit för att inleda åtal som enligt min mening går 

emot principen om absolut åtalsplikt. Det framgår av paragrafen att 

förundersökning inte behöver inledas om det är uppenbart att brottet inte går att 

utreda. I förarbetena markeras att 2 st. gäller om det inte finns praktiska 

förutsättningar för att utreda brottet, omständigheter som arbetsbelastningen hos 

myndigheten ska dock inte leda till uteblivande förundersökning.  

Av förarbetena framgår att förundersökning ska inledas genom formellt beslut, 

beslutet har dock inte något formkrav.
117

 Förundersökning ska inledas på grund av 

angivelse eller annat skäl. En angivelse kan innebära en anmälan vilket inte 

behöver komma från någon som varit inblandad i brottet.
118

 En anmälan om 

skattebrott kommer dock oftast från Skatteverket och anmälningar från andra 

borde vara svåra att underbygga.
119

 Annat skäl kan t.ex. innebära någon 

omständighet som skulle upptäckas vid en förundersökning av ett annat brott. Det 

kan även röra sig om uppgifter som kommit fram i media.
120

 

Ytterligare ett rekvisit i 1 § är att det ska finnas anledning att anta. Det anses 

utgöra en låg bevisnivå vilket innebär att förundersökning kan påbörjas när det 

finns en misstanke om att en gärning på objektiv grund kan anses som brott. 

Omständigheterna kring gärningen behöver inte vara helt klara och 

gärningsmannen kan vara okänd.
121

 Diesen och Bring har i pedagogiskt syfte ställt 

upp att anledning att anta innebär en sannolikhet på 10 – 15 % att en gärning har 

begåtts.
122

 

Rekvisitet om att brottet ska höra under allmänt åtal innehåller tre krav. För det 

första ska gärningen inte vara preskriberad enligt 35 kap BrB. För det andra ska 

den som genomfört gärningen vara vid liv och över 15 år enligt 1 kap 6 § BrB. 

För det tredje måste brottet hamna under svensk jurisdiktion enligt 2 kap BrB. 

Förundersökning har flera syften, de två främsta framgår av 23 kap 2 § RB. Ett 

syfte är att förundersökningen ska utreda vem som skäligen kan misstänkas för 

brottet och om det finns tillräckliga skäl att åtala honom. Diesen och Bring har 

angett att skäligen misstänkt innebär en sannolikhet på 50 % att en person är 

gärningsmannen.
123

 Ett annat syfte som framgår av 2 § är att åklagaren ska bereda 

målet. Det innebär att han ska vara förberedd och målet ska därför kunna avgöras  

                                                 
116

 Prop. 1994/95:23 s. 86 
117

 A.a. s. 76 
118

 Se Lindberg, rättegångsbalk (1942:740), lagkommentar 23 kap 1 § not 654 (17 april 2013, 

Karnov internet) 
119

 Skatteverket, Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2011, s. 252 
120

 A.a. not 655 
121

 Prop. 1994/95:23 s. 76 
122

 Diesen & Bring, Förundersökning, s. 187 
123

 ibid 



41 

 

snabbt. I praktiken ska förarbetsprotokollet innehålla de uppgifter som behövs för 

att domstolen ska kunna avgöra målet.
124

 

5.4 Objektivitet vid förundersökning 

Objektivitetsprincipen enligt 1 kap 9 § RF gäller för åklagare vid 

förundersökning. Vid förundersökning finns dock ytterligare reglering av 

objektivitet. En viktig regel är uttryckt i 23 kap 4 § RB: 

Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den 

misstänkte, utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, 

som är till hans förmån, tillvaratagas. Undersökningen bör så bedrivas, att ej 

någon onödigt utsättes för misstanke eller får vidkännas kostnad eller 

olägenhet. Förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt omständigheterna 

medgiva. Finnes ej längre anledning till dess fullföljande, skall den 

nedläggas. 

Första meningen säger att åklagaren inte bara ska ta hänsyn till de omständigheter 

som talar för att en misstänkt är skyldig. Han måste också ta hänsyn till de 

omständigheter som talar för att en misstänkt är oskyldig. Det ställer enligt min 

mening höga krav på åklagarens saklighet och opartiskhet. I paragrafen uttrycks 

två ytterligare principer som är viktiga vid förundersökning. Paragrafens andra 

mening om att förundersökningen inte ska utsätta någon för misstanke, kostnad 

eller olägenhet i onödan uttrycker hänsynsprincipen. Den tredje meningen som 

säger att en förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som möjligt uttrycker 

snabbhetsprincipen.  

5.5 Förfarande 

Förfarandet under förundersökning kan gå till på olika sätt. Inledningsvis brukar 

dock förfarandet vara övervägande inkvisitoriskt. Det innebär att det egentligen 

inte finns två parter i förundersökningen. Istället är åklagaren den enda parten som 

undersöker vad som har skett. Vid ett inkvisitoriskt förfarande är 

objektivitetsprincipen grundläggande eftersom den ska fungera som en motvikt 

till inkvisitionen. Förfarandet behöver däremot inte vara helt inkvisitoriskt utan 

kan ha inslag av ackusatoriskt förfarande. Ackusatoriskt innebär att det nu finns 

två parter som står mot varandra. Detta brukar normalt ske först när den 

undersökta blir skäligt misstänkt enligt 23 kap 2 § RB eftersom det då följer vissa 

rättigheter som är förenade med en partsställning.
125

  

Förundersökning kan enligt 23 kap 3 § RB ledas av endera polismyndigheten eller 

åklagare. Skattebrott anses däremot vara av mer komplicerad art och drivs då i 

regel av åklagare.
126

 Det framgår även av 2 st. att om förundersökningen drivs av 

åklagare har han rätt att anlita polisen som biträde. Däremot är det viktigt att ha i 

åtanke att polismyndigheten inte har någon uttalad skyldighet att ställa upp. 
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Diesen och Bring hänvisar dock till JO 2003/04 s. 82 och de anser då att det finns 

en underförstådd skyldighet för polismyndigheten att bidra med resurser så länge 

de har en möjlighet att göra det.
127

 Oavsett om polis eller åklagare är 

förundersökningsledaren är det alltid ledaren som har det yttersta ansvaret för de 

åtgärder han fattar beslut om. Om t.ex. en åklagare fattar beslut om husrannsakan 

som utförs av polismyndigheten ansvarar åklagaren för att den genomförs i 

överrensstämmande med de regler som finns. Detta framgår av 1a § 

förundersökningskungörelse, FUK. Här uppstår en konflikt eftersom ledningen 

och ansvaret för en förundersökningen ligger hos annan myndighet än den som 

faktiskt genomför undersökningen. Det borde även leda till att en åklagare får 

svårare att prioritera resurser vid undersökning när han är ledare än om 

polismyndigheten var förundersökningsledare.
128

 

Åklagare har förutom polismyndigheten även rätt att anlita Skatteverket som 

biträde vid skatteutredning. Det följer av lag (1997:1024) om Skatteverkets 

medverkan vid brottsutredning, SMB. Även fast åklagaren har det yttersta 

ansvaret för förundersökningen har Skatteverket enligt 3 § SMB rätt att fatta 

beslut om beslag i de fall våld inte behöver användas. Skatteverket har även rätt 

enligt 4 § att medverka vid husrannsakan (se avsnitt 5.6.5). Enligt 6 § har 

Skatteverket även rätt att bedriva spaning i de fall någon misstänks för brott enligt 

SkBrL. De har även rätt att bedriva verksamhet för att samla in och analysera 

information i syfte att kartlägga brottslig verksamhet som har hänt eller kommer 

att hända. Den verksamheten går enligt 6 § utöver bestämmelserna om 

förundersökning i 23 kap RB. Enligt förarbetena framgår dock att Skatteverkets 

biträde främst ska anlitas i de fall som det saknas material att inleda en 

förundersökning. Sedan är det upp till åklagaren att fatta beslutet om 

förundersökning och polisen utför utredningsmöjligheterna. I det skedet tar 

polisen ofta i praktiken kontakt med skatteutredaren på Skatteverket
129

 

Medverkan sker genom Skatteverkets skattebrottsenhet. Skattebrottsenheten utgör 

en självständig del av Skatteverket och anledningen till det är att undvika att den 

brottsutredande verksamheten blandas med den andra verksamheten.
130

 

Rise har nyligen skrivit en artikel där han är mycket kritisk mot Skatteverkets 

medverkan vid brottsutredning och anser att SMB borde skrotas.
131

 Han ställer i 

artikeln upp flera olika nackdelar som följer av Skatteverkets medverkan. Han 

anser att handläggare på Skatteverket har en dimmig uppfattning om vad 

objektivitetsprincipen innebär. Han anser även att Skatteverket intar en 

partsställning när de gör en anmälan om brottsmisstanke, och att den ställningen 

påverkar utredningen. Partsintresset leder även till att Skatteverket vill ha en 

utgång som stöder deras egna utredning. Skatteverket driver ofta också en egen 
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process parallellt med förundersökningen. Rise anser även att förundersökningen 

blir subjektiv och det minskar då kvalitén. Skatteverket är vana med att 

skatteskyldig ska medverka vid utredning och känner därför inte till det 

straffprocessuella tänket när en misstänkt inte behöver lämna uppgifter som är till 

hans nackdel. Medverkan anser han strider mot EKMR eftersom Skatteverket 

utreder i brottsmålet och dömer i skattemålet. När åklagaren har ansvaret för 

förundersökningen finns en risk att han litar allt för mycket på Skatteverket. När 

Skatteverket utreder skattebrott måste de undersöka sina kollegors arbete. Den 

sista anledningen i artikeln är att den skatteskyldige inte vet vilken roll som 

Skatteverket agerar i och användningen av passivitetsrätten blir då illusorisk.
132

 

5.6 Utredningsmöjligheter 

5.6.1 Tvångsmedel och skydd för människor 

En åklagare eller polis har under förundersökning rätt att använda sig av vissa 

tvångsmedel. Tvångsmedlen får dock inte användas hur som helst och det finns 

vissa krav som måste vara uppfyllda. Ett av kraven är att tvångsmedlen ska vara 

lagliga, de måste alltså framgå av svensk lag. De får då inte heller strida mot 

EKMR, här är det främst 8 art som reglerar när tvångsmedel får användas vilket 

jag har gått igenom i avsnitt 2.2. Tvångsmedlen måste även uppfylla de andra 

kraven i 8 art om nödvändighet och proportion.  

Förutom art 8 EKMR finns det även svenska regler som skyddar människor mot 

ingrepp från det allmänna. De framgår av 2 kap RF, främst 6 §. Av paragrafen 

framgår att var och en är skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp, 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, undersökning av brev eller 

upptagning av telefonsamtal. 2 st. innehåller även en bestämmelse om skydd för 

den personliga integriteten.  

Med kroppsligt ingrepp avses läkarundersökning och tagande av blodprov, det 

kan även handla om mer ingripande kirurgiska operationer.
133

 Som exempel kan 

nämnas att obligatoriska läkarundersökningar i anställning måste ha lagstöd.
134

 

Till skillnad från kroppsligt ingrepp som avser en undersökning av någons kropp 

avser kroppsvisitation en undersökning av någons kläder eller väska.
135

 Med 

husrannsakan avses inte alla intrång i någons bostad utan en husrannsakan avser 

endast intrång som görs i utredningssyfte.
136

  

Tvångsmedel kan användas i olika syften. Det kan t.ex. röra sig om en 

kriminalpolitisk åtgärd eller en bevissäkringsåtgärd. I den här uppsatsen kommer 
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läggas en större vikt vid tvångsmedel som rör bevissäkring, det rör sig då om 

olika medel som tillgrips för att erhålla och säkra bevis.
137

 

5.6.2 Spaning och utredning 

Helmius definierar spaning som ”det arbete som polisen bedriver för att samla 

information i ett syfte att klara upp ett brott eller kartlägga brottslighet utan att den 

eller de som är föremål för polisens intresse vet om det.”
138

 Traditionellt finns det 

en delning mellan begreppen spaning och utredning. Vanligtvis inleds en 

förundersökning med spaning (spaningsstadiet) och följs sedan av utredning 

(utredningsstadiet). Helmius anser dock att det inte stämmer och att spaning kan 

bedrivas under flera skeden i förundersökningen.
139

  

Om förundersökningsledaren är åklagare ska ändå spaningen och utredningen 

bedrivas av polisen, det framgår av 2 § 3 p polislagen (1984:387), PL. Jag har 

även diskuterat åklagarens ansvar tidigare. I spaningsstadiet är det främsta syftet 

att fastställa om ett brott har begåtts samt vem som är gärningsmannen. En metod 

kan vara avlyssning av t.ex. mobiltelefon. De här metoderna har en stark polisär 

natur och därför är det naturligt att polisen ska bedriva dem. De borde även besitta 

en större kunskap om hur det bäst går till väga än vad en åklagare gör. Däremot 

ska åklagaren som förundersökningsledare hållas kontinuerligt underrättad om 

spaningen och utredningen.
140

 

5.6.3 Förhör 

Bestämmelserna gällande förhör finns i 23 kap RB samt 5-9 §§ FUK. Det är inte 

bara den som är misstänkt som kan kallas till förhör utan det enda rekvisitet för att 

bli kallad är att man antas kunna lämna uppgifter som har betydelse för 

utredningen (23 kap 6 § RB). Förhör ska utföras i enighet med snabbhet- och 

hänsynsprincipen enligt 5 § FUK. Det kan innebära att förhör hålls på platsen för 

brottet, det borde dock inte vara aktuellt för skattebrott enligt min mening 

eftersom det är svårt att bestämma en viss plats där sådana brott ha begåtts. Förhör 

kan dessutom hållas i telefon vilket blir vanligare. Vid telefonförhör finns dock en 

naturlig svårighet eftersom det inte går att vara helt säker på vem som faktiskt 

förhörs. Därför borde telefonförhör användas på personen vars uppgifter kan antas 

vara av mindre betydelse.
141

 Enligt 23 kap 6 a § RB kan även en kallelse till 

förhör förenas med vite om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i 

fallet. I praktiken ska viteskallelse inte användas på en person som inte är 

misstänkt och inte har hindrat undersökningen.
142
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Förhör ska utföras enligt EKMR och en person får inte utsättas för tortyr, 

förnedrande behandling eller bestraffning.
143

 I 23 kap 12 § RB finns också 

bestämmelser om metoder som inte får användas vid förhör. Förhörsledare får inte 

använda sig av medvetet oriktiga uppgifter, löften om förmåner, hot, tvång, 

uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder för att få en person att erkänna eller 

uttala sig om vissa gärningar. Enligt 10 § ska ett vittne medverka vid förhör om 

det finns möjlighet för det. Anledningen till att vittne ska medverka vid förhör är 

att öka rättssäkerheten.
144

 Det är främst ett medborgarvittne enligt lagen 

(1981:324) om medborgarvittne som ska anlitas, om det kommer förekomma 

sekretessbelagd information vid förhör kan dock en polis väljas som vittne.  

Vid förhör med en misstänkt har han rätt att ha en försvarare närvarande om han 

begär det. Vanligtvis har en misstänkt själv ansvaret att skaffa en försvarare, om 

det finns behov har han dock rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap 3 a § 

RB. Den rätten framgår även av art 6.3 EKMR.  

5.6.4 Hemlig teleövervakning 

Två metoder som kan användas för att undersöka skattebrott under spanings- och 

utredningsstadiet är hemlig teleavlyssning och teleövervakning. Båda metoderna 

är att anses som tvångsmedel och måste då uppfylla kraven som ställts upp i 

avsnitt 5.6.1. Teleavlyssning och teleövervakning innebär ett stort intrång i den 

personliga integriteten eftersom personen som utsätts inte vet om det. Därför har 

sekretess en stor betydelse vid användning av tvångsmedlen.
145

 Hemlig avlyssning 

kommer inte att behandlas i detta avsnitt eftersom det enligt 27 kap 18 § RB inte 

får genomföras vid misstanke om brott där det lägsta straffet är lindrigare än två 

års fängelse. Detta utesluter skattebrott enligt SkBrL. 

Hemlig teleövervakning regleras i 27 kap 19 § RB. Där framgår att 

teleövervakning får användas vid förundersökning för brott vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff än 6 månader. Då omfattas grovt skattebrott enligt 4 § 

SkBrL där det lägsta föreskrivna fängelsestraffet är just 6 månader. Ytterligare 

brott som omfattas enligt SkBrL framgår av 10 § där straffet för grovt försvårande 

av skattekontroll är lägst 6 mån i fängelse. Däremot kan inte försök till de här 

brotten leda till hemlig teleövervakning eftersom vid försök till brott måste det 

lägsta fängelsestraffet vara 2 år enligt 27 kap 19 § 2 st 3 p.  

Teleövervakning innebär, trots namnet, inte bara övervakning av telefonsamtal. E-

post, mobiltelefoni och textmeddelanden omfattas också. Till skillnad från 

teleavlyssning är syftet med övervakningen inte att kontrollera innehållet i 
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meddelanden eller samtal. Istället undersöks vilka tider samtal har skett och från 

vilka de har kommit.
146

 

Enligt 27 kap 20 § RB får övervakningen endast ske om någon är skäligen 

misstänkt för brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Vad som 

innebär med skäligen misstänkt har jag diskuterat i avsnitt 5.3 och beskriver att 

det innebär en sannolikhet om 50 % att någon är gärningsmannen. Jag påminner 

dock om att den sannolikheten hade Diesen och Bring sällt upp i pedagogiskt 

syfte och enligt JO går det inte att precisera i generella termer vad som innebär 

med skäligen misstänkt, istället måste man se till de faktiska omständigheterna i 

varje fall.
147

 I vilka fall som tvångsåtgärden utgör synnerlig vikt för utredningen 

kan vara svårt att avgöra. Resultatet av teleövervakningen behöver dock inte 

direkt leda till en fällande dom utan kan istället ha en indirekt verkan. 

Teleövervakning leder nämligen ofta till kartläggande av kontakter och 

förehavanden vilket i sin tur kan ge underlag till andra åtgärder.
148

 

För att använda sig av hemlig teleövervakning krävs tillstånd från domstol enligt 

27 kap 21 § RB. Ansökan kan bara göras av åklagare vilket innebär att i de fall 

som polismyndigheten är förundersökningsledare måste de överlåta ledningen till 

åklagare. Om åklagaren får ansökan godkänd gäller rätten att övervaka bara så 

länge som anses nödvändigt, dock inte längre än en månad från dagen för beslutet, 

det framgår av 2 st. samma paragraf. Det är även viktigt att tillståndet enbart 

gäller för de teleapparater som den misstänkte använder, det kan innebära rätt att 

avlyssna t.ex. en makas telefon om det finns anledning att tro att den misstänkta 

kommer använda den.
149

  

5.6.5 Husrannsakan 

Reglerna om husrannsakan finns i 28 kap RB. Husrannsakan är ett tvångsmedel 

och enligt 1 § går det att genomföra när det går att anta att ett brott, med 

fängelsestraff som följd, har begåtts. De brott som omfattas enligt SkBrL är 

skattebrott, grovt skattebrott, vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott, 

försvårande av skattekontroll och grovt försvårande av skattekontroll. 

Husrannsakan kan genomföras i hus, rum eller slutet förvaringsställe. Med hus 

avses inte bara bostad utan det kan även innebära kontorsbyggnader, fabriker och 

magasin. Med rum avses kontorslokal, lagerlokal och bostadsrum. Det kan 

dessutom innebära hytt på fartyg eller cell i fängelse. Slutet förvaringsställe är ett 

begrepp där det är svårare att veta vad som omfattas, det som konstaterat räknas 

hit är kassaskåp, bankfack, bil och väska.
150
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Det finns två olika typer av husrannsakan beroende på vilket syfte åtgärden ämnar 

att tillgodose. Vid reell husrannsakan är syftet att  eftersöka föremål som sedan 

även kan tas i beslag. Den andra sortens husrannsakan är personell husrannsakan 

och då eftersöks personer.  

I 28 kap 1 § 2 st. finns bestämmelser om när husrannsakan får genomföras hos 

annan än den som är skäligen misstänkt. Det får genomföras i tre olika situationer. 

För det första får det genomföras hos annan än misstänkt om brottet har begåtts 

hos honom. För det andra får husrannsakan genomföras hos någon annan om den 

misstänkte har gripits där. Den tredje situationen är ifall den annars finns 

synnerlig anledning att man hos annan ska hitta bevisobjekt som säkrar 

bevisningen. 

Beslut om husrannsakan kan fattas av förundersökningsledare, åklagare eller 

rätten enligt 28 kap 4 § RB. Det finns dock vissa situationer där rätten bör fatta 

beslutet. Det gäller om det går att anta att husrannsakan kommer att bli 

omfattande eller om den medför synnerlig olägenhet. Finns det en fara i dröjsmål 

får istället polisen fatta beslutet enligt 5 § samma kapitel. Polismyndigheten får 

även fatta beslut om personell husrannsakan om en person som ska häktas 

eftersöks, detta framgår av 20 § PL. 

5.6.6 Kroppsvisitation 

Jag har tidigare (se avsnitt 5.6.1) beskrivit skillnaden mellan kroppsvisitation och 

kroppsligt ingrepp enligt RF. Innebörden i RB är densamma och kroppsvisitation 

innebär då en undersökning av någons kläder eller något annat en person har på 

sig som t.ex. väska, plånbok eller paket (28 kap 11 § RB). Det finns dock vissa 

rekvisit enligt 28 kap 11 § RB som ska vara uppfyllda innan kroppsvisitation ska 

genomföras. För det måste det finnas  anledning att anta att ett brott har begåtts, 

brottet ska även vara straffbart med fängelse. De brott som omfattas enligt SkBrL 

är samma som för husrannsakan (se föregående avsnitt). Kroppsvisitationen får 

även  genomföras på en annan person än han som är skäligen misstänkt om det 

finns synnerlig anledning att anta att kroppsvisitationen kommer leda till beslag 

som är av betydelse för utredningen. Äganderätten av föremål spelar ingen roll 

vid kroppsvisitation utan det avgörande är vem som innehar föremålet. Om det 

inte går att klargöra vem som är innehavaren får däremot föremålet inte 

undersökas.
151

 Kroppsligt ingrepp innebar enligt RF en undersökning av kroppen, 

i RB används begreppet kroppsbesiktning som benämning för undersökning av 

kroppens inre och yttre. Kroppsbesiktning är enligt min mening inte särskilt 

andvändbart vid förundersökning av skattebrott och behandlas därför inte något 

ytterligare. 
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5.6.7 Beslag 

Regler om beslag finns i 27 kap RB och enligt 1 § är det föremål som kan tas i 

beslag. Det innebär att immateriella tillgångar inte omfattas vilket utesluter beslag 

av t.ex. bankkonton. Reglerna om beslag kan användas på alla typer av brott 

oavsett bestraffningspåföljd och används ofta i samband med andra tvångsmedel 

som t.ex. husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
152

  

Av 1 § framgår fyra olika syften med beslag. Bevisbeslag används för att ta 

föremål i beslag som har bevisvärde för utredningen eller avgörandet av målet. 

Återställandebeslag används för att ta tillbaka ett föremål till den rätte ägare om 

föremålet har tagits genom brott. Förverkandebeslag används för att beslagta 

föremål som kan komma att användas vid brott, t.ex. falsksedlar. Ett fjärde syfte 

med beslag framgår av 36 kap 1 b § BrB och ska genomföras i syfte att utreda 

förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, det kan då röra sin om handlingar 

som styrker äganderättsförhållanden eller som visar olika ekonomiska 

transaktioner.
153

 

Förutom immateriella tillgånga finns det även vissa föremål som inte kan tas i 

beslag. Det framgår av 27 kap 2 § RB att en skriftlig handling som kan antagas 

innehålla uppgifter som en befattningshavare enligt 36 kap 5 § RB inte behöver 

vittna om. Det kan t.ex. röra sig om en advokat som har tystnadsplikt om vissa 

uppgifter rörande hans klienter.  

En fråga som har blivit allt mer aktuell under senare tid är beslagtagande av 

datorer för genomsökning av innehållet.  Datorer och deras innehåll anses enligt 

gällande rätt kunna undersökas i samband med husrannsakan, i praktiken är det 

dock svårt att göra utan att ta datorerna i beslag. När sedan innehållet i datorn 

undersöks kan det påträffas uppgifter som skulle omfattas av beslagsförbudet om 

de istället var i pappersform. Det kan t.ex. röra sig om mail mellan en advokat och 

klient. Riksåklagaren har uttalat sig om detta och anser då att om ett sådant 

dokument öppnas ska det omedelbart stängas ner. Har det skrivits ut ska utskriften 

förstöras. De får inte heller användas som bevis i processen.
154

 

Jag har tidigare nämnt att beslag ofta används i samband med husrannsakan, 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning, det kan även användas i samband med 

häktning. Beslutet om beslag fattas av de som verkställer tvångsåtgärderna enligt 

27 kap 4 § RB. En viktig del vid beslag är också att underrätta den som har 

föremålet i sin besittning om han inte är närvarande vid beslagtagandet (27 kap 11 

§ RB). Det är viktigt eftersom den som drabbats av beslag har rätt att prova 

beslutet i rätten enligt 6 § samma kapitel.   
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5.6.8 Häktning, anhållande och gripande 

Häktning, anhållande och gripande utgör enligt mig inte direkt någon 

utredningsmöjlighet. Anledningen till att jag har beskrivit det är dock att deofta 

används i samband med andra tvångsmedel som t.ex. husrannsakan, beslag och 

kroppsbesiktning.  

Häktning, anhållande och gripande regleras i 24 kap RB. Häktning innebär att en 

stor inskränkning i någons fri- och rättigheter i och med att han tas ur sin normala 

omgivning och placeras isolerad i häkte. Inskränkningen är dock lagstadgad och 

därför tillåten enligt EKMR. Det finns flera olika situationer då någon kan häktas. 

Huvudregeln framgår av 24 kap 1 § 1 st. RB och säger att det krävs att någon är 

skäligen misstänkt för brott vilket medför ett fängelsestraff om ett år eller fler. Det 

omfattar de flesta brott enligt SkBrL förutom skatteförseelse och 

skatteredovisningsbrott. Dessutom måste det finnas en risk att en misstänkt 

kommer avvika eller undandra sig, undanröja bevis eller försvåra utredningen, 

fortsätta sin brottsliga verksamhet. Bestämmelsen är fakultativ vilket innebär att 

den berättigar till häktning då rekvisiten är uppfyllda.
155

 2 st., samma paragraf, 

innehåller även en bestämmelse då häktning är obligatorisk men den är inte 

tillämpbar på skattebrott och behandlas därför inte här.
156

 Det finns även en 

generalregel i 24 kap 2 § RB om häktning som får tillämpas oberoende av brottets 

beskaffenhet, vilket innebär att den även är tillämpbar på bötesbrott. Därför kan 

även skatteförseelse och skatteredovisningsbrott också omfattas. För att tillämpa 

regeln krävs att någon är skäligen misstänkt för brott samt att han är okänd och 

inte lämnar sitt namn, eller om det går att anta att uppgifterna han lämnar inte är 

sanna. Ytterligare en situation som omfattas av generalklausulen är om personen 

saknar hemsvist i Sverige och det finns en risk att han kommer att bege sig 

utomlands. 

Det finns även en möjlighet att häkta någon i avvaktan på utredning. Det kallas 

utredningshäktning och bestämmelsen finns i 24 kap 3 § RB. Rekvisiten för att få 

genomföra en sådan häktning är att någon ska vara skäligen misstänkt för ett brott 

som uppfyller kraven i 1 och 2 §§, undantaget den obligatoriska häktningsregeln. 

Ett ytterligare rekvisit är att det ska vara av synnerlig vikt i avvaktan på utredning 

att den misstänkte tas i förvar. Enligt förarbetena avses med synnerlig vikt att ”det 

ska finnas anledning att räkna med att ytterligare utredning kommer att ge 

underlag för ett påstående om sannolika skäl”.
157

 

Beslut om häktning fattas inte av åklagare utan meddelas av rätten enligt 24 kap 5 

§ RB. I beslutet ska det framgå vilket brott misstanken gäller och vad som utgör 

grund för häktning. 
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5.7 Förundersökningsprotokoll 

Under förundersökningens gång har förundersökningsledaren en dokumentations- 

plikt. Det innebär en skyldighet att föra protokoll över alla tvångsåtgärder som 

vidtas och allt som framkommit, förutsatt att det har betydelse för utredningen. 

Den här skyldigheten regleras i 23 kap 21 § RB vilken kompletteras med 20 – 25 

§§ FUK och bestämmelserna i FUK ger en mer detaljerad beskrivning av vad som 

ska föras in i protokollet. Enligt 20 § FUK ska det av protokollet framgå vem som 

är förundersökningsledare, förhörsledare och vem som har sammanställt 

protokollet. De övriga uppgifter som ska vara med i protokollet är omfattande och 

som exempel kan nämnas några uppgifter om en misstänkt som ska finnas. Av 

protokollet ska framgå fullständigt namn på misstänkt samt personnummer, 

adress, telefonnummer, anställning och arbetsplats. Som jag nämnt tidigare gäller 

dokumentationsplikten för alla tvångsmedel, däremot finns det särskilda 

bestämmelser för vissa av dem. 

Dokumentationen vid förhör regleras särskilt i 23 kap 21 § 2 st. RB. Om någon 

har gett en utsaga vid förhör som har antecknats har han rätt att granska 

anteckningarna. Detta genomförs ofta i slutet av ett förhör och anledningen är att 

den förhörda ska kunna granska och komma med eventuella invändningar mot 

innehållet.  

För beslag finns en särskild bestämmelse i 27 kap 13 § RB. Av protokollet ska det 

framgå anledningen till varför ett föremål tagits i beslag, det ska även innehålla en 

noggrann beskrivning av föremålet. Av 2 st., samma paragraf, framgår att den 

misstänkte har rätt till ett bevis om beslaget vilket även ska innehålla en 

beskrivning av vilket brott han är misstänkt för. Husrannsakan har en egen 

bestämmelse i 28 kap 9 § RB vilken i stort säger samma sak som bestämmelsen 

för beslag. För husrannsakan ska föras protokoll även om den inte leder till något 

beslag.
158

 

I 23 kap 21 § 3 st. RB framgår att i mindre mål behövs inte protokoll föras. Det 

innebär inte att dokumentationsskyldigheten inte längre gäller utan det måste 

fortfarande föras anteckningar över det väsentliga i förundersökningen. I de fall 

där brottspåföljden högst är böter behöver inte protokoll föras enligt 24 § FUK, så 

länge målet inte är av för stor omfattning.  

Om förundersökningen sedan leder till beslut om åtal har den misstänkte rätt att ta 

del av innehållet i förundersökningsprotokollet om han begär det enligt 23 kap 21 

§ 4 st RB. 

5.8 Åtal 

Om kraven för åtal enligt 23 kap RB är uppfyllda ska åklagaren lämna in en 

stämningsansökan till rätten. Regler om vad en stämningsansökan ska innehålla 

finns i 45 kap 4 § RB. Den ska innehålla uppgifter om vem den tilltalade är och 
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vem som är målsägande. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av den 

brottsliga gärningen, vilken tid och plats den förövats samt om det finns övriga 

omständigheter att ta hänsyn till. Beskrivningen ska vara kortfattad och det 

viktigaste är att ta med de omständigheter som är hänförbara till rekvisiten i 

åberopat lagrum. Subjektiva rekvisit
159

 behöver däremot inte framgå av ansökan 

om de framgår av lagrummet.
160

 En annan viktig del som ska ingå i 

stämningsansökan är en beskrivning av vilka bevis som finns och vad de ska 

styrka
161

.  

5.9 Sammanfattning 

Det finns många olika typer av skattebrott som omfattas av SkBrL. De vanligaste 

att dömas för är skattebrott enligt 2 §, grovt skattebrott enligt 4 § och försvårande 

av skattekontroll enligt 10§.  

Brottsrubrik enligt SkBrL Lägsta straff Högsta straff 

Skattebrott 2§ Böter Fängelse 2 år 

Skatteförseelse 3§ Böter Böter 

Grovt skattebrott 4§ Fängelse 6 mån Fängelse 6 år 

Vårdslös skatteuppgift 5§ Böter Fängelse 1 år 

Skatteavdragsbrott 6 § Böter Fängelse 1 år 

Skatteredovisningsbrott 7§ Böter Fängelse 6 mån 

Grov vårdslös skatteredovisning 8 § Böter Fängelse 6 mån 

Försvårande av skattekontroll 10 § Böter Fängelse 2 år 

Grovt försvårande av skattekontroll 10 §
162

 Fängelse 6 mån Fängelse 4 år 
Figur 2, visar de olika brottsrubrikerna enligt SkBrL och dess påföljder. 

Syftet med förundersökning är att undersöka vem som är misstänkt för brott samt 

om det finns tillräckliga skäl att åtala honom. För att uppnå det har åklagare vissa 

underökningsmetoder till sitt förfogande. En metod kan vara förhör där åklagare 

har rätt att ställa frågor till alla som kan antas bidra till utredningen. Vid förhör 

med en misstänkt har han rätt att ha en försvarare närvarande. Det ska även finnas 

ett vittne vid förhör.  

När en person skäligen misstänks för ett brott där det lägsta föreskrivna straffet är  

6 månader i fängelse har åklagare även rätt att besluta om hemligt 

teleövervakning. Det genomförs i syfte att kartlägga kontakter och förhavanden. 

Åklagare kan även genomföra husrannsakan vilket innebär ett stort intrång i en 

persons liv. Därför finns det regler både inom EU-rätten och svensk rätt som 

reglerar vad man får och inte får göra. Husrannsakan får bara genomföras när det 

går att anta att någon har begått ett brott där fängelse är den minsta påföljden. I 

samband med husrannsakan har även åklagare rätt att ta vissa handlingar i beslag.  
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Under förundersökningen ska åklagaren föra ett protokoll där det ska framgå vilka 

åtgärder som har genomförts samt motiveringen till dem. I de fall som 

förundersökningen leder till åtal har misstänkt rätt att ta del av innehållet. 
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6. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I det här kapitlet jämförs de olika undersökningsmetoderna i de två föregående 

kapitlen med hänsyn till hur objektiviteten är reglerad. I samband med 

jämförelsen framförs egna åsikter.  

6.1 Jämförelse av kraven på objektivitet 

Som framgår av avsnitt 1.2 är syftet med uppsatsen att redogöra för de legala krav 

som ställs på objektivitet vid skatteutredningar och förundersökningar samt att 

jämföra kraven. I de två föregående kapitlen har jag redogjort för reglerna som 

gäller vid skatteutredning och förundersökning för sig. I det här kapitlet ska de 

jämföras med hänsyn till objektivitetens reglering.  

Utredningsmöjligheterna under förundersökning omfattas av reglerna i artikel 8 

EKMR. Det gör inte skatteutredningarna eftersom de inte anses utgöra misstanke 

om brott. Som jag gick igenom i avsnitt 2.2 medför artikeln några krav där vissa 

enligt min mening ändå måste följas vid skatteutredning och som framgår av 

svensk rätt. Enligt artikel 8 ska utredningsmöjligheterna ha stöd i lag. I Sverige 

framgår detta av legalitetsprincipen i 1 kap 1 § RF. Ytterligare krav enligt artikel 

8 är att lagen skulle uppfylla rimliga rättssäkerhetskrav. Rättssäkerhet har jag 

diskuterat i avsnitt 2.1 och kom då fram till att legalitetsprincipen och 

likhetsprincipen spelar en stor roll. Frändberg hade även ställt vissa krav på 

rättssäkerhet om att rättssystemet ska ge adekvata svar på rättsliga frågor. Svaren 

måste även finnas tillgängliga för den som ställt frågan och han måste kunna lita 

på innehållet i svaren. Frändberg ställer alltså ganska höga krav på rättssäkerhet 

som dessutom kanske inte stämmer överens med Europadomstolens uppfattning. 

För som jag nämnde i avsnitt 2.1 har rättssäkerhet ingen given betydelse och 

vilken uppfattning man har av begreppet spelar stor roll för tillämpningen av 

artikeln. Jag anser dock att uttrycket rimliga krav på rättssäkerhet lämar visst 

utrymme för olika uppfattningar och tolkningar av begreppet. Enligt min åsikt är 

det kravet uppfyllt inom svensk rätt. 

Art 6 i EKMR innehåller dock en princip som är viktig under förundersökning 

som inte finns uttryckt vid skatteutredning. Oskuldspresumtionen innebär att en 

person inte behöver lämna information som är till hans nackdel. Enligt min 

mening blir en naturlig följd av det att bevisbördan hamnar hos åklagaren, 

Bevisbördan diskuterar jag mer senare. Att art 6 inte tillämpas vid skatteutredning 

och skatteprocess vid t.ex. fråga om skattetillägg spelar här en stor roll. Som jag 

nämnde i tidigare beror det på att skattetillägg inte utgör en påföljd i straffrättslig 

mening. Det är dock en uppfattning som inte alla delar vilket har lett till stora 

diskussioner om eventuell dubbelbestraffning när någon döms för skattebrott och  

skattetillägg för samma gärning. Den diskussionen faller dock utanför uppsatsens 

område och det enda jag kan säga i de hänseendet är att i den här uppsatsen utgår 

jag ifrån den gällande uppfattningen om att påföljder i skatteprocess som t.ex. 

skattetillägg utgör administrativa påföljder, inte straffrättsliga. 
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Det är svårt att jämställa olika undersökningsmetoder vid skatteutredning och 

förundersökning. Jag har dock försökt att göra det genom att skapa några 

bedömningsgrunder och para ihop metoderna med urval av hur de uppfyller  

grunderna. Anledningen till detta är att underlätta för läsaren att få en överblick 

över de olika metoderna och att lättare kunna genomföra en jämförelse. En grund 

som jag använder för beslutet är möjligheten till att samla ihop så omfattande 

information som möjligt. Detta har ofta ett samband med hur ingripande åtgärden 

kan anses i en persons liv. Ytterligare en grund är hur beslutet om åtgärden har 

fattats. Det kan t.ex. röra sig om att ansvarig för utredningen fattar beslut eller om 

det måste komma från rätten eller annan högre auktoritet. Möjligheten att 

omhänderta/beslagta handlingar i samband med åtgärden utgör även en grund för 

hur jag har parat ihop undersökningsmetoderna i min jämförelse. Det är dock värt 

att ha i åtanke att jag har parat ihop åtgärderna i pedagogiskt syfte vilket innebär 

att jag inte kommer att göra en strikt jämförelse. I avsnitten kan det därför 

förekomma jämförelser mellan olika metoder.  

En viktig regel avseende objektivitet är 23 kap 4 § RB som säger att vid 

förundersökning måste åklagaren även ta hänsyn till bevis som är till den 

misstänktes fördel. Den närmaste motsvarigheten vid skatteutredning är enligt min 

åsikt officialprincipen som säger att Skatteverket ska se till att fall blir så utredda 

som möjligt. I praktiken borde de dock inte gå utöver vad som medförs av deras 

bevisbörda eftersom det skulle innebära ett onödigt utnyttjande av resurser 

eftersom den bördan åligger den skatteskyldige. Det skulle däremot kunna 

förekomma fall där Skatteverket vid t.ex. skatterevision upptäcker vissa 

omständigheter som talar till skatteskyldiges fördel som de sedan har i åtankte när 

de fattar påföljdsbeslut. Rättssäkerheten är dock enlig min mening lägre vid 

skatteutredning än vid förundersökning i och med att en sådan regel inte finns 

uttryckt genom lag. 

6.2 Förfrågan, föreläggande och vitesföreläggande – Förhör 

I det här avsnittet ska jag jämföra undersökningsmetoden förhör med förfrågan, 

föreläggande och vitesföreläggande. Metoderna liknar varandra i hur förfarandena 

går till samt möjligheten att samla information. Förfrågan är en väldigt enkel 

undersökningsmetod för Skatteverket som inte direkt omfattas av några 

restriktioner. Det innebär att metoden kan användas vid behov och den får inte 

innebära något tvång för den skatteskyldige. Förfrågan borde inte medföra några 

komplikationer med hänseende till objektiviteten eftersom objektivitetsprincipen 

måste tillämpas. Föreläggande innebär att skatteverket skickar en skriftlig begäran 

till någon som inte har uppfyllt sin uppgiftsskyldighet. Föreläggande kan även ske 

för att få någon att medverka personligen eller att lämna in en uppgift, 37 kap 1 § 

SFL. Föreläggande kan även förenas med vite vilket innebär att om någon inte 

uppfyller kraven i föreläggandet måste de betala en avgift. Som jag nämnde i 

avsnitt 4.4.1 får vite inte användas om det finns anledning att anta att en person 

har begått en handling som är straffbar. I avsnitt 5.3 beskrev jag kraven för att 
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inleda förundersökning och då utgjorde anledning att anta en låg bevisnivå i RB. 

Enligt min mening stämmer det även i SFL. Här läggs stor vikt vid Skatteverkets 

egna bedömning om det finns anledning att anta att en gärning är straffbar. 

Förarbetena ger nämligen ingen ytterligare beskrivning eller exempel på vilken 

bevisnivå som gäller. Visserligen finns det uppställda rekvisit i SkBrL och 

eftersom anledning att anta utgör en låg bevisnivå borde det inte uppstå några 

problem med objektiviteten. Det läggs dock stor vikt på att objektivitetsprincipen 

följs eftersom objektiviteten inte är reglerad ytterligare.  

Förhör under förundersökning liknar förfrågan, föreläggande och 

vitesföreläggande i det avseendet att kommunikationen ser likadan ut. Den består i 

de olika metoderna av frågor och svar mellan utredare och en person. Personen 

vid förhör behöver inte vara den som misstänks ha begått gärningen utan det kan 

vara vem som helst som anses kunna bidra till utredningen. Detta kan jämföras 

med tredjemansföreläggande enligt 37 kap 9-10 §§ SFL där Skatteverket kan 

förelägga en tredje part om uppgifter. Möjligheterna att genomföra 

tredjemansföreläggande är dock begränsade och ska inte ske rutinmässigt. En 

skillnad mellan förhör och föreläggande är att förhör sker muntligt. Det här spelar 

enligt min mening däremot ingen roll för objektiviteten. Det är istället en fråga om 

bevisning men eftersom det som nämnts i förhör dokumenteras kommer även det 

att finnas i skriftlig form. Vid förhör gäller som för de andra 

förundersökningsmetoderna kraven i EKMR. Som exempel får tortyr inte 

användas vid förhör, inte heller förnedrande behandling. 23 kap RB innehåller 

även ytterligare otillåtna förfaranden vid förhör. T.ex. får en förhörsledare inte 

använda sig av medvetet oriktiga uppgifter eller av löften om förmåner. En viktig 

punkt för objektiviteten vid förhör är att det ska bevittnas av någon. Detta är enligt 

min mening en bra metod för att säkerställa objektiviteten och rättssäkerheten vid 

förhör. Vid förhör har en misstänkt även möjlighet att ha en försvarare 

närvarande. Det förstärker enligt min mening både objektiviteten och 

rättssäkerheten genom att personen som anlitas borde vara sakkunnig.  

Objektiviteten är helt klart reglerad i större utsträckning vid förhör än vid 

förfrågan, föreläggande och vitesföreläggande. Det är enligt min mening en 

naturlig följd eftersom Skatteverkets undersökningsmetoder inte genomförs vid 

misstanke om brott samt att de inte heller alltid resulterar i det. Däremot är 

objektiviteten viktig eftersom metoderna faktiskt kan resultera i anmälan och 

senare även dom om skattebrott. Därför anser jag att objektivitetsprincipen inte 

borde vara den enda regleringen. Anledningen är att objektivitetsprincipen inte 

ställer upp tillräckliga handlingssätt om hur förfarandet borde gå tillväga i 

praktiken. I nuläget ligger den bedömningen hos Skatteverket och utvecklas då 

genom praxis istället för lag. Detta minskar även rättssäkerheten i området genom 

att förutsebarheten blir lägre.  
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6.3 Kontrollbesök – Teleövervakning 

Anledningen till att jag i detta avsnitt jämför kontrollbesök och teleövervakning är 

att metoderna enligt mig har liknande möjligheter till att samla information. Vid 

kontrollbesök finns olika metoder för att samla information som kundräkning, 

kvittokontroll eller kontrollköp ( se avsnitt 4.5). I övrigt är dock möjligheterna att 

samla information begränsade eftersom enligt 42 kap SFL får Skatteverket enbart 

undersöka om skyldigheten att upprätta kassaregister och/eller personalliggare har 

uppfyllts. Även vid teleövervakning är möjligheten att samla information 

begränsade eftersom det inte får ske någon avlyssning (teleavlyssning är inte 

tillämpbart på skattebrott). Istället ingår det i båda metoder ett moment av 

övervakning. En stor skillnad mellan metoderna är hur beslutet fattas. Beslutet att 

genomföra kontrollbesök fattas av Skatteverket och den enda begränsningen är att 

de bara får undersöka de som upprättar eller har skyldighet att upprätta 

kassaregister och personalliggare. Självklart måste de även iaktta 

objektivitetsprincipen.  

Reglerna kring beslut om teleavlyssning är däremot mer omfattande. För det 

första får avlyssningen enligt 27 kap 19 och 20 §§ bara ske av en person som är 

skäligen misstänkt för brott med minst 6 månaders fängelse som följd. 

Teleavlyssning får dessutom enbart ske om det är av synnerlig vikt för 

utredningen. Av de här kraven framgår vissa bedömningsmoment som ingår i 

åklagarens beslut men enligt min mening är objektiviteten reglerad i en större 

utsträckning här än vid kontrollbesök. 

Att objektiviteten är mer reglerad vid teleövervakning innebär däremot inte att den 

är otillräckligt reglerad vid kontrollbesök. Kontrollbesök utgör liksom förfrågan 

och föreläggande nämligen inte någon anklagelse om brott. Om Skatteverket vid 

kontrollbesök upptäcker att någon inte har fullgjort sin skyldighet utgör inte det 

heller ett brott utan den enda påföljden är en kontrollavgift. Anledningen att jag 

har tagit med kontrollbesök som en undersökningssmetod är dock att jag anser att 

det finns en risk att Skatteverket vid ett sådant besök upptäcker en omständighet 

som leder till ytterligare undersökning, t.ex. revision, och brottsanmälan.
163

 

Risken för det borde även öka i de fall Skatteverket anser att kontrollen kan 

förlora sin betydelse och inte underrättar han som ska kontrolleras innan. Ett 

sådant förfarande skulle enlig min mening inte strida mot objektivitetsprincipen. 

Anledningen till att jag anser det är att objektivitetsprincipen ställer krav på 

saklighet vilket som jag har nämnt har anknytning till utredningsskyldigheten. 

Istället kan ett sådant förfarande anses strida mot legalitetsprincipen och särskilt 

då 42 kap SFL där det framgår att kontrollbesök ska genomföras i syfte att 

undersöka om skyldigheten att föra kassaregister och personalliggare efterföljs.  

 

                                                 
163

 Om någon blivit dömd för brott enligt SkBrL får inte kontrollavgift tas ut enligt 51 kap 1 § SFL 
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6.4 Skatterevision - Husrannsakan 

Jag har i detta avsnitt valt att jämföra husrannsakan och skatterevision och 

kontrollera hur de uppfyller kraven på objektivitet samt att se ifall 

utredningsmöjligheterna är desamma. Anledningen till att jag har parat ihop de 

här metoderna är att det vid deras genomförande finns stora möjligheter till 

insamling av information samt omhändertagande och beslag. Vid båda 

undersökningsmetoderna finns det vissa regler om handlingar som inte får 

granskas eller tas i beslag. En fråga som jag här anser är viktig är vad som händer 

om en sådan handling granskas och det sedan upptäcks att den inte fick omfattas 

av granskningen. Även fast det inte finns några uttryckta regler finns det i alla fall 

ett yttrande från åklagarmyndigheten som säger hur sådana omständigheter ska 

behandlas (se avsnitt 5.6.7).  

Beslut om skatterevision fattas av Skatteverket för att kontrollera någon av 

situationerna uppställda i 41 kap 2 § SFL. Det krävs därför inget beslut från rätten 

för att genomföra skatterevision utan Skatteverket fattar själva det beslutet. På 

samma sätt fattas beslut om husrannsakan av åklagare. Det framgår dock av 28 

kap 4 § RB att det finns vissa tillfällen där rätten bör fatta beslutet. Märk dock att 

det är uttrycket bör som används vilket inte medför ett krav att rätten fattar 

beslutet. 

Det finns dock skillnader i beslutsfattandet med hänsyn till objektivitet. För att en 

åklagare ska fatta beslut om husrannsakan måste det gå att anta att personen som 

åtgärden vidtas hos är skyldig till ett brott med minst fängelsestraff som följd. 

Detta faktum samt att åklagare har en åtalsplikt stärker objektiviteten i beslutet att 

genomföra husrannsakan. Däremot ingår ett bedömningsmoment genom att 28 

kap 1 § RB säger att utredningen ska resultera i beslag eller upptäckande av 

omständighet som har betydelse för utredning av brottet. Självklart måste 

åklagaren iaktta objektivitetsprincipen i sitt beslut men sådana beslut anser jag 

miskar förutsebarheten av lagen och i och med det även rättssäkerheten.  

Skatteverket fattar beslut om att genomföra skatterevision för att kontrollera om 

uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Det anges i 41 kap SFL men det finns i 

kapitlet ingen ytterligare reglering. Av förarbetena framgår dock att beslutet ska 

fattas genom en avvägning mellan rättssäkerhetsintresset hos den skatteskyldige 

och intresset av en effektiv skattekontroll. Detta innebär att en stor del av beslutet 

att genomföra skatterevision läggs på bedömningen av handläggare hos 

Skatteverket. För att jämföra med husrannsakan är objektiviteten enligt min 

mening mindre reglerad vid beslutet om skatterevision.  

Frågan uppstår då ifall det är rättssäkert att kraven på objektivitet ser olika ut. 

Som jag har nämnt tidigare omfattas inte skatterevision av kraven i artikel 8 

EKMR eftersom det inte utgör en misstanke om brott. Det ter sig naturligt 

eftersom skatterevision inte genomförs vid sådan misstanke, samt eftersom alla 

skatterevisioner inte heller resulterar i anmälan av brott. Däremot går det att 



58 

 

diskutera ifall påföljderna vid dom om skattebrott är värre än skattemässiga 

påföljder som t.ex. skattetillägg, men det faller utanför frågans ram i uppsatsen.  

Skatteverket har även enligt SMB rätt att medverka vid husrannsakan om en 

åklagare anställer biträde från dem. Här ifrågasätter jag objektiviteten och 

opartiskheten eftersom det i skattebrottsfall ofta borde vara Skatteverkets 

utredning som resulterar i en brottsanmälan. Enligt Rise innebär detta att 

Skatteverket innehar en partsställning och han anser även att det strider mot 

grunderna i EKMR eftersom Skatteverket utgör dömande part i skattemålet och 

utredande part i brottmålet (se avsnitt 4.5 ). Det utgör enligt mig en mycket svår 

fråga och Skatteverkets medverkan innebär både fördelar och nackdelar. 

Skatteverket borde inneha större kunskap inom skattefrågor vilket underlättar 

utredningsarbetet dessutom försvinner risken för dubbelt arbete om både 

Skatteverket och åklagare ska genomföra samma utredning. Nackdelarna är de 

som Rise nämnde om att objektiviteten och opartiskheten riskeras genom 

Skatteverkets medverkan. Enligt 6 § SMB har Skatteverket även möjlighet att 

medverka vid spaning och verksamhet som inte utgör förundersökning enligt 23 

kap RB. Även här kan objektiviteten ifrågasättas när ansvaret av 

förundersökningen ligger hos åklagaren men bedrivs i själva verket av 

Skatteverket. 

Det är värt att påpeka att Skatteverket har en självständig skattebrottsenhet som 

bedriver medverkan vid brottsutredning. Syftet med en sådan enhet vorde enligt 

min mening vara att stärka objektiviteten. Skattebrottsenhetens samarbete med 

resten av Skatteverket är däremot inte reglerat något genom lag. Enligt mig är inte 

skattebrottsenheten tillräckligt reglerad och därför instämmer jag i Rises åsikt om 

att objektiviteten riskeras. Jag anser även att objektivitetsprincipen utgör ett så 

pass högt krav vilket medför att nackdelarna med Skatteverkets medverkan 

överväger fördelarna.  

När skatterevision är genomförd har skatteskyldig rätt att ta del av resultatet av 

revisionen. Av förarbetena framgår att det lättast görs genom att han får granska 

revisionpromemorian för att uttala sig om innehållet. Det kan jämföras med 

förundersökningsprotokollet som en misstänkt även har rätt att få när han har 

blivit åtalad. Det är en viktig punkt för rättssäkerheten eftersom det knyter an till 

Påhlsons uppfattning av kontroll. Revisionspromemoria finns däremot inte 

reglerat i lag vilket förundersökningsprotokollet gör. Av det följer att Skatteverket 

inte har någon legal skyldighet att föra revisionspromemoria. Enligt min åsikt 

skulle rättssäkerheten och kontrollen förstärkas om förandet av 

revisionspromemoria var en skyldighet som framgår av lag. 

6.5 Kroppsvisitation 

Kroppsvisitation är en utredningsmöjlighet som finns tillgänglig vid 

förundersökning som inte har någon motsvarighet vid skatteutredning. Vid 

revision ingår inte genomsökning av en persons väska eller plånbok som en av 



59 

 

Skatteverkets befogenheter enligt 41 kap 7 § SFL. Beslutet om kroppsvisitation 

fattas enligt 28 kap 13 § RB av åklagare, förutom i fall där det finns en fara i 

dröjsmål där en polis kan fatta beslutet. Det är svårt att konstatera i vilket 

utsträckning den här undersökningsmetoden är användbar vid förundersökning vid 

misstanke om skattebrott.  

6.6 Avslutande kommentarer 

Som det framgår av uppsatsen har objektiviteten vid förundersökning varit 

reglerad i en större utsträckning än vid skatteutredning. T.ex. kan nämnas att 

metoderna vid förundersökning bara får användas om någon är misstänkt för brott 

som har en viss föreskriven påföljd. En sådan regel stärker objektiviteten genom 

att öka förutsebarheten. Vid skatteutredning ligger större del av beslutet om att 

genomföra en viss metod på handläggarna vid Skatteverket vilket då leder till en 

minskad förutsebarhet och även minskad rättssäkerhet, se avsnitt 2.1. Förutom 

förutsebarhet var även objektivitetsprincipen viktig för rättssäkerheten. Principen 

gäller för både åklagare vid förundersökning och handläggare vid Skatteverket 

och ställer samma krav på båda två. Enligt min åsikt leder då ytterligare reglering 

av objektiviteten alltid till ökad rättssäkerhet. I praktiken inses dock att allt för 

höga krav på objektiviteten kan bli väldigt kostsamt och kräva omfattande 

resurser. Därför måste man hela tiden göra en avvägning mellan den ökade 

rättssäkerheten som en åtgärd vinner samt vilka kostnader den innebär. En viktig 

faktor att väga in i avvägningen är vilket beviskrav som gäller. Som jag har 

beskrivit i avsnitt 3.1 gäller vid ordinarie taxering beviskravet sannolikt, vid 

efterbeskattning måste ett förfarande vara visat/styrkt och i frågor om skattetillägg 

är beviskravet klart framgå. För att dömas för brott gäller istället att ett förfarande 

kan ställas utom rimligt tvivel. För att väcka åtal är dock kravet lägre och det kan 

väckas om det finns tillräckliga skäl. Utom rimligt tvivel utgör det högsta 

beviskravet av de ovanstående. Enligt min åsikt innebär det att vid avvägningen 

tillskrivs rättssäkerheten av ökad objektivitet ett högre värde vid undersökning om 

brott (förundersökning) än vid skatteutredning.  

Även bevisbördans placering spelar enligt min åsikt en stor roll för 

rättssäkerheten. Som jag har nämnt i avsnitt 3.1 gäller generellt sett att vid 

skatteutredning har den skatteskyldiga bevisbördan för sina kostnader medan 

Skatteverket har bördan för intäkterna, förutom vid efterbeskattning och 

skattetillägg där Skatteverket har hela bördan. Vid förundersökning har åklagaren 

hela bevisbördan i brottmål. Beviskravet i de olika fallen går även att använda 

som en indikation på betydelsen av rättssäker bevisning. När den betydelsen ökar 

flyttas ofta bevisbördan från den misstänkta/skatteskyldiga till de utredande 

myndigheterna. Som jag nämnde tidigare anser jag att oskuldspresumtionen som 

gäller vid förundersökning enligt art 6 EKMR har haft stor betydelse i 

bestämmande av bevisbördans placering. En fråga som går att diskutera då är om 

oskuldspresumtionen borde ha en motsvarighet vid skatteutredning. Enligt min 

åsikt skulle det dock inte vara skäligt. Som jag har nämt flera gånger utgör inte 
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skatteutredning en utredning om brott och i de flesta fall resulterar de inte i 

anmälan om brott. Att lägga hela bevisbördan hos dem skulle då kräva mycket 

resurser. 

För att sammanfatta framgår det att kraven på objektivitet är reglerat i en större 

utsträckning vid förundersökning. Det följer dock av att skatteutredning inte 

genomförs vid misstanke om brott och inte alltid resulterar i en sådan. 

Rättssäkerheten har dock enligt min åsikt åtsidosätts i och med att Skatteverket får 

biträda vid brottsutredning. Även fast den medverkan innebär att 

utredningsmöjligheterna blir mer jämställda vid förundersökning och 

skatteutredning.  
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