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Sammanfattning 
Den skattskyldige har idag en omfattande uppgiftsskyldighet. Utöver de specifika 
uppgifter, vilka framgår av 31 kap. 2 § SFL, ska den skattskyldige lämna de övriga 
uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt 
och om pensionsgrundande inkomst. Om den skattskyldige brister i sin 
uppgiftsskyldighet, i den mån att oriktig uppgift föreligger, kan Skatteverket påföra 
den skattskyldige med efterbeskattning och skattetillägg. Oriktig uppgift har samma 
innebörd i vid efterbeskattning och skattetillägg. I det senare fallet krävs dock att det 
föreligger ett orsakssamband, vilket innebär att den oriktiga uppgiften resulterat i ett 
felaktigt beskattningsbeslut. Den omfattande uppgiftsskyldigheten motiveras som 
nödvändig för beskattningssystemets funktionalitet och det faktum att den 
skattskyldige själv har mest kunskap om de faktiska omständigheterna.  
 
Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten krävs att den skattskyldige öppet 
kompletterar med sådana uppgifter om relevanta sakförhållanden för att Skatteverket 
ska kunna göra en korrekt rättslig bedömning av innehållet i deklarationen. Gränsen 
för uppgiftsskyldighetens omfattning dras om oriktig uppgift anses lämnad. Det 
förekommer emellertid begränsningar i uppgiftsskyldigheten där exempelvis notorisk 
fakta faller utanför uppgiftsskyldighetens omfattning. Vidare begränsas 
uppgiftsskyldigheten till deklarationstillfället. En uppgift ska dock inte anses vara 
oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller 
godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut ska kunna fattas av 
Skatteverket. En oriktig uppgift föreligger inte heller om uppgiften uppenbart inte kan 
läggas till grund för ett beslut. Då har den skattskyldige gjort ett s.k. öppet yrkande 
vilket inte kan föranleda efterbeskattning och skattetillägg.  
 
I 40 kap. 1 § SFL stadgas att Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt 
utredda. Bestämmelsen är ett utslag av officialprincipen som är en grundläggande 
princip inom förvaltningsrätten. Skatteverkets utredningsskyldighet i fråga om oriktig 
uppgift är dock av mer begränsad karaktär. I den ingår endast att beakta det underlag 
som den skattskyldige lämnat till ledning för det aktuella årets beskattning.  
 
Uppsatsens syfte är följaktligen att utreda rättsläget för när den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet anses fullgjord och när Skatteverkets utredningsskyldighet 
aktualiseras. För att uppfylla syftet kommer den rättsdogmatiska metoden tillämpas 
för att utreda rättsläget.  
 
Den inskränkta utredningsskyldigheten kan aktualiseras till följd av motstridiga och 
ofullständiga uppgifter i deklarationen eller om den skattskyldige särskilt markerat en 
skatterättslig fråga. Om denna utredningsskyldighet inträder kan den skattskyldige 
inte påföras skattetillägg och efterbeskattning. Det krävs att yrkandet redovisas öppet 
i deklarationen och det får således inte vara fråga om ett yrkande som är dolt i 
underlaget för deklarationen. Vidare krävs det att den skattskyldige redovisat korrekta 
sakförhållanden för att möjliggöra att en korrekt bedömning kan ske. 
Gränsdragningen är dock svår vid oriktig uppgift och oriktigt yrkande. Praxis tyder på 
att utgångspunkten för bedömningen vid oriktig uppgift, är huruvida stor risken är att 
Skatteverket kommer vilseledas av det lämnade underlaget. Om felet är så uppenbart 
att Skatteverket vid en normal granskning borde upptäcka felet föreligger ett oriktigt 
yrkande. Om uppgifterna är motstridiga kan utredningsskyldigheten aktualiseras om 
övriga uppgifter i deklarationen ger sken av att uppgifterna kan vara korrekta. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Den skattskyldige har idag en omfattande uppgiftsskyldighet. Utöver de specifika 
uppgifter, vilka framgår i deklarationen, ska den skattskyldige lämna övriga uppgifter 
som Skatteverket behöver för att fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om 
pensionsgrundande inkomst. Detta förutsätter att den skattskyldige har en viss 
kunskap om gällande beskattningsregler för att kunna avgöra vilka uppgifter som kan 
vara av betydelse vid fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet.1 Om den skattskyldige 
brister i sin uppgiftsskyldighet kan oriktig uppgift föreligga och Skatteverket kan då 
ålägga den skattskyldige med efterbeskattning och skattetillägg. Skattetillägg skall 
dock underlåtas om det istället rör sig om ett oriktigt yrkande vilket innebär att den 
oriktiga uppgiften tillsammans med övriga uppgifter utgör ett tillräckligt underlag för 
att ett riktigt beslut ska kunna fattas. 2  Gränsen för den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet avgörs således framförallt med utgångpunkt om oriktig uppgift 
anses lämnad.3 Vidare kan skattetillägg underlåtas, trots att uppgifterna varken varit 
riktiga eller tillräckliga för ett korrekt beskattningsbeslut, om uppgifterna är så 
anmärkningsvärda att de ger upphov till en klar utredningsskyldighet för 
Skatteverket. 4  Skatteverkets utredningsskyldighet regleras i 40 kap. 1 § 
skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL) vilken stadgar att Skatteverket ska se till att 
utreda ärendena tillräckligt. Det framgår dock inte vad som menas med en tillräcklig 
utredning. 
 
Den skattskyldiges uppgiftsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet kan 
anses utgöra varandras motpoler. Aktualiseras Skatteverkets utredningsskyldighet 
minskar därmed omfattningen av den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. Om 
Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet aktualiseras kan inte oriktig uppgift 
anses föreligga varför förutsättningar för efterbeskattning och skattetillägg saknas.5 
För att få en bild av omfattningen av den skattskyldiges uppgiftsskyldighet måste 
därför även Skatteverkets utredningsskyldighet beröras. 

1.2 Problemdiskussion 
Det föreligger en lagstadgad uppgiftsskyldighet för den skattskyldige respektive en 
utredningsskyldighet för Skatteverket. Däremot är det inte självklart hur långtgående 
dessa skyldigheter sträcker sig och vilka krav som åläggs den skattskyldige och 
Skatteverket.6 Problemet blir ofta då en skattskyldig inte uppfattat en svårbedömd 
rättslig frågeställning som oviss eller hur mycket uppgifter den skattskyldige behöver 
lämna för att Skatteverket ska kunna fatta ett korrekt beslut om slutlig skatt.7 Det är i 
normalfallet inte svårbedömt att fastställa om den skattskyldige explicit lämnat en 
felaktig uppgift. Problematiken ligger ofta i om den skattskyldige utelämnat relevanta 
                                                
1 Prop. 1977/78:136 s. 154, RÅ 1989 ref. 32 och RÅ 1989 ref. 44 
2 Prop. 2002/03:106 s. 233ff 
3 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 46, Lyhagen, Oriktig uppgift vid skattebrott, 
skattetillägg och efterbeskattning, s. 106ff, Landerdahl, SvSkT, 1982, s. 475ff, Möller, SN, 2000, s. 
53ff, Leidhammar, SN, 2000, s. 279f, Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 
125ff, Almendal, SN, 2010, s. 647 
4 Prop. 2002/03:106 s. 233 
5 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 43  
6  Marcusson, Offentligrättsliga principer, s. 197, Meyer, SN, 2005, s. 96, Wennergren, Taxering, 
taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, s. 41, Höglund, SN, 2013, s. 715f 
7 Höglund, SN, 2013, s. 716 
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uppgifter för bedömningen om slutlig skatt och det är vanligtvis på grund av detta 
förfarande uppgiftsskyldigheten brister.8 Det är därför av vikt att redogöra för när en 
skattskyldig anses ha fullgjort sin uppgiftsskyldighet eller åtminstone i den mån att 
Skatteverkets utredningsansvar aktualiseras för att undvika efterbeskattning och 
skattetillägg. Frågan om Skatteverkets utredningsskyldighet och den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet ställs på sin spets då det kommer till oriktig uppgift och oriktigt 
yrkande då gränsdragningen mellan de båda ofta är svårbedömd.9 

1.3 Frågeställningar 
• Vad krävs för att den skattskyldige ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet? 
• Vad krävs för att Skatteverkets utredningsskyldighet ska aktualiseras? 

1.4 Syfte 
I beaktande av ovansagda är syftet är att utreda när den skattskyldige fullgjort sin 
uppgiftsskyldighet enligt 31 kap. 3 § SFL respektive när Skatteverkets 
utredningsskyldighet inträder.  

1.5 Avgränsningar 
Av utrymmesskäl behandlas inte bevisprövning ingående i uppsatsen. 

1.6 Metod och material 

1.6.1 Rättsdogmatik 
I uppsatsen kommer en traditionell rättsdogmatisk metod att tillämpas. Majoriteten av 
dagens rättsvetenskapliga framställningar betecknas som rättsdogmatiska.10 Sandgren 
menar att det måste föreligga någon sorts konsensus inom den juridiska akademin om 
vad rättsdogmatiken innebär, då metoden många gånger inte närmare beskrivs. Men 
efter grundligare undersökning konsteraras det dock att det råder splittrade meningar 
om vad rättsdogmatiken egentligen innebär, varför en närmare förklaring om vad 
metoden innebär kommer genomföras.11 Peczenik skriver dock att ett erkänt mål för 
rättsdogmatiken är att framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av 
huvudregler och undantag vilket görs genom tolkning och systematisering av gällande 
rätt med utgångspunkt i rättskälleläran. 12  Vidare förhåller sig rättsdogmatikerns 
arbetssätt sig snarlik till arbetssättet domaren tillämpar. Rättsdogmatikern tillämpar 
samma rättskällor och tolkningen bör vara så likartad som möjligt. 13  Den 
rättsdogmatiska uppgiften blir därmed att åstadkomma en auktoritativ utsaga om 
gällande rätt med slutmål att bistå praxis.14 Det förekommer dock skillnader i den 
vetenskapliga och praktiska utövningen. Bland annat kan rättsdogmatikern inte fatta 
bindande beslut men är ej heller bunden av processrättens ramar. Vidare kan 
rättsdogmatikern uttala sig mer generellt och abstrakt och är mindre inriktad på 
konkreta fall. Rättsdogmatikern väljer själv vilket eller vilka problem denne vill 
behandla och har även möjligheten att föra de lege ferenda-resonemang och förbättra 
den juridiska argumentationen.15  
                                                
8 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 41 och Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och 
skattebrott, s. 45f  
9 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 116, SkU 1971:16 s. 59ff och Prop. 1977/78:136 s. 144ff  
10 Sandgren, TfR, 2005, s. 648 
11 Sandgren, TfR, 2005, s. 648 och Kellgren, Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, s. 47 
12 Peczenik, SvJT, 2005, s. 249, Peczenik, FT, 1990, s. 45, Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33f 
och Agell, m.fl., Civilrätt, s. 43  
13 Olsen, SvJT, 2004, s. 114 
14 Olsen, SvJT, 2004, s. 112 och Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 34 
15 Pezcenik, Vad är rätt?, s. 313f och Pezcenik, Juridikens teori och metod, s. 33f 
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Varje vetenskaplig disciplin baseras på vissa grundantaganden, även kallat paradigm, 
vilket även är fallet med rättdogmatiken.16  Rättsdogmatikens grundantagande är att 
juridiska argument baserar sig på gällande rätt, den rättsdogmatiska tolkningen måste 
baseras på någon erkänd rättskälla, juridiska argument styrs och bör styras av 
argumentationsnormer och rättsdogmatikern ska sträva efter materiell rättssäkerhet.17 
Nedan kommer dessa grundantaganden förklaras.  
 
Att juridiska argument baserar sig på gällande rätt kan framstå som problematiskt då 
begreppet ”gällande rätt” länge varit omdebatterat inom rättsvetenskapen och en 
allmänt erkänd definition finns inte.18 Begreppet är för det första inte statiskt utan i 
ständig förändring och gällande rätt idag behöver inte var gällande rätt i framtiden. 
Strömholm definierar dock termen gällande rätt som ”summan av de rättsregler av 
olika slag som styr kompetent juridisk yrkesutövning för rättstillämparen inom det 
vederbörande systemet”.19 Då gällande rätt är forskningsobjektet för rättsdogmatikern 
utmynnar kritiken i att rättsdogmatikern engagerar sig i ett normativt system som inte 
existerar i verkligheten, varför den inte kan vara vetenskaplig. Uppsalaskolan med 
Axel Hägerström i fronten menade att rättsordningen inte var något annat än ett 
socialt maskineri där kuggarna utgjordes av oss människor.20 Vilhelm Lundstedt 
antog därefter en mer radikal ståndpunkt och ifrågasatta ”gällande rätt” som 
vetenskapligt studieobjekt och menade att man istället skulle studera rättsmaskineriet 
och samhällsnyttan.21 Filosofin inom Uppsalaskolan bottnade i att det enda som 
kunde vara vetenskapligt existerade i tid och rum.22 Förhållningssättet till vetenskapen 
var: ”Meningsfullt och vetenskapligt är endast det som kan verifieras eller falsifieras; 
vetenskap gäller fakta; vetenskap är värderingsfri; vetenskap måste bedrivas med 
naturvetenskapernas metod (som identifieras med den hypotetiskt-deduktiva 
metoden); värden är inte fakta; värdeutsagor är känslouttryck och kan därför inte vara 
sanna eller osanna”.23 Rättsdogmatiken var således ingen vetenskap eftersom man 
arbetar med normativa (ideella eller ideologiska) system vilket inte existerar som ett 
oberoende fenomen utan är en konstruktion av oss människor.24 Jareborg motsätter 
sig dock detta och skriver att rättsdogmatikens verklighet är rättssystemet som 
normativt system och inte resultatet av systemet vid mänskligt handlande när reglerna 
tillämpas av myndigheter och enskilda.25 Sandgren klargör även han att gällande rätt 
inte existerar i sig utan att den som förhåller sig inom ramen för allmänt accepterade 
regler för juridisk argumentation, kommer fram till ett resultat som kan betecknas som 
gällande rätt.26 En central roll inom vetenskapen är sökandet efter sanningen och hur 
denna förhåller sig till verkligheten.27 Juridiken är i detta avseende speciell då 
juridiska slutsatser varken är sanna eller falska utan kan endast vara riktiga eller inte 

                                                
16 Peczenik, FT, 1990, s. 44 
17 Peczenik, SvJT, 2005, s. 249 och Peczenik, FT, 1990, s. 44f 
18Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 17, Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 28ff, 
Sandgren, TfR, 2005, s. 650 
19 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 80 
20 Hägerström, SvJT, 1939, s. 214 
21 Petrusson, SvJT, 2002, s. 220 
22 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 100f 
23 Jareborg, SvJT, 2004, s. 4 
24 Jareborg, SvJT, 2004, s. 4 
25 Jareborg, SvJT, 2004, s. 6 
26 Sandgren, TfR, 2005, s. 650f 
27 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 9 
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riktiga.28 Det juridiska ”riktighetsbegreppet” måste motiveras genom avvägningar och 
det behövs en teori om riktighet av praktiska satser vilket inte kan likställas som 
sanning.29 Peczenik menar att det är svårt att exakt definiera riktighetsbegreppet men 
framställer att en juridisk tolkning som stödjs av en i hög grad koherent motivering, är 
det ett rimligt antagande att godta den tolkningen som den riktiga.30  
 
Rättsdogmatiken beskriver rättens yttre struktur och utvecklar därtill normativa 
ståndpunkter som antingen rättfärdigar eller kritiserar olika beståndsdelar i gällande 
rätt.31 Då rättsdogmatiken utvecklar värderande ståndpunkter utmynnar kritiken i att 
rättsdogmatiken inte är någon riktig vetenskap.32 Dock utgör värderingarna enligt 
Peczenik en nödvändig beståndsdel inom rättsdogmatiken och att en värderingsfri 
dogmatik är blott en dröm. Trots att rättsdogmatiken utvecklar värderande 
ställningstaganden ska det inte liknas vid rent moraliska sådana då bundna rättskällor 
besitter en mer central roll i rättsdogmatiken än i moralen. Peczenik beskriver 
rättsdogmatiken som inte rent deskriptiv, inte heller rent normativ, utan som 
deskriptivnormativ. 33  Vidare råder det en viss enighet om att värderingar får 
förekomma i en vetenskaplig produkt även om värderingarna i sig inte anses ha 
vetenskaplig status.34  
 
En viktig utgångspunkt inom rättsvetenskapen är systematisering av gällande rätt, i 
överensstämmelse med rättsdogmatiken, vilket ger rättskällorna dess auktoriserande 
karaktär. För att kunna beskriva rättssystemet som ett koherent system med 
huvudregler och undantag är därför systematisering och tolkning av stor betydelse. 
Enligt Sandgren bör ett rättsvetenskapligt arbete uppnå ett mått av generalisering och 
systematiseringen är därtill nödvändig för vetenskapligheten och rättsvetenskapens 
självförståelse då den ”konstituerar vad det är att bedriva rättsvetenskap och vad som 
gör denna vetenskaplig”.35 Wilhelmsson styrker systematiseringens väsentlighet och 
skriver att ”rättsvetenskapen ägnar sig inte blott åt lösning av enskilda 
tolkningsfrågor. En viktig del av rättsvetenskapen är den verksamhet som syftar till en 
systematisering av det rättsliga stoffet.”36 Systematisering görs exempelvis genom att 
relatera till ett större sammanhang vilket kan ske i två olika riktningar. Den ena 
riktningen är att applicera slutsatser i ett större sammanhang och därefter avgöra om 
slutsatserna är förenliga med områdets principer och systematik. På så vis uppnår 
resultaten ett mått av generalisering.37  Den andra riktningen är att beakta tankar från 
det större sammanhanget till förmån för analysen av området för studien. 38 
Tolkningen kan närmast beskrivas som en form av systematik då man vid en 

                                                
28 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76f, Peczenik, Vad är rätt?, s. 672 och Peczenik, 
Juridisk teori och metod, s. 94  
29 Peczenik, Juridisk teori och metod, s. 94 
30 Peczenik m.fl., Juridisk argumentation – En lärobok i allmän rättslära, s. 76  
31 Peczenik, SvJT, 2005, s. 249 
32 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24 
33 Peczenik, SvJT, 2005, s. 249 
34 Agel, Festskrift till Stig Strömholm - Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, s. 42 och 
Kellgren, SvJT, 2002, s. 517 
35  Sandgren, JT, 2004/05, s. 297, 323, Gällande systematiseringen anförde Nordling att 
rättsvetenskapens huvudsakliga uppgift att systematisera de fragment av gällande rätt som hittas i de 
olika rättskällorna och att systematiseringen ska ses som en ledstjärna för rättsvetenskapen, Sandström, 
SvJT, 2002, s. 282ff och Sandgren, JT, 2004/05, s. 313 
36 Wilhelmsson, TfR, 1985, s. 195 
37 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 63 
38 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 63 
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systematisk tolkning betraktar en ”lagregel i sitt sammanhang med sådana 
tolkningsdata som andra lagregler, lagens systematik och rättsdogmatiska teorier”.39  
 
Rättsdogmatisk tolkning måste baseras på någon erkänd rättskälla. Vad som är att 
anse som godtagbar juridisk argumentation styrs genom rättskälleläran, där rättskällor 
tillämpas utefter deras hierarkiska ställning.40 Vad som omfattar begreppet rättskällor, 
i enlighet med rättskälleläran, är inte obestritt då den inte är lagfäst och att deras 
inbördes ordning kan skilja sig från olika rättsordningar och rättsystem.41 Enligt 
Peczenik rangordnas rättskällorna i den juridiska argumentationen i vad som ska, bör 
och får beaktas. Lagar, föreskrifter, fasta sedvanerättsliga regler är sådana rättskällor 
som ska beaktas. Prejudikat, förarbeten och sedvänjor är sådana rättskällor som inte 
bildar fasta regler och bör beaktas. Institutionella rekommendationer, material som ej 
är prejudicerande, prejudikat och förarbeten som inte berör aktuell rättsregel men som 
ger besked om angränsande värden, doktrin, utländsk rätt och annat informellt 
material är rättskällor som får beaktas.42 Bland praktiskt verksamma jurister finns den 
rent hierarkiska rättskälleuppfattningen där endast lag, förarbeten, rättspraxis och 
doktrin tillämpas medan Strömholm definierar rättskälleläran såsom: ”med rättskällor 
förstås dels samtliga faktorer som vägleder domstolar (eller andra myndigheter) vid 
valet eller uppställandet av de normer vilka skall tillämpas i konkreta fall, dels dessa 
normer själva”.43 Det råder följaktligen ingen enighet vad begreppet rättskälleläran 
egentligen innefattar men allt det rättsliga material som omfattas av de nämnda 
rättskällelärorna är legitima att använda som forskningsobjekt.44  
 
Hellner belyser problemen med den hierarkiska rättskälleläran och menar att det ej 
går att fastställa en bestämmande betydelse av begreppet rättskälla varför begreppet är 
möjligt att undvara i den rättsvetenskapliga verksamheten.45 Rättsdogmatiken har fått 
utstå kritik då den anses vara alltför snäv, teknisk och iakttagande för att passa 
rättsvetenskapen. 46  Begränsningarna består dels i rättskällelärans hierarkiska 
uppbyggnad vilket begränsar den rättsdogmatikens urval av material.47 Problemet 
med den strikta bundenheten till rättskällorna blir särskilt framträdande när det gäller 
nya rättsområden då det råder brist på auktoritativt material att beskriva och 
analysera.48 Kleineman menar att rättsdogmatikerns strikta bundenhet till rättskällorna 
resulterar i att man inte lämnas något utrymme att ifrågasätta varken lag eller 
domstolspraxis. 49  Sandgren och Jareborg hävdar dock att det inte finns några 
egentliga hinder att söka svar utanför de traditionella rättskällorna för att producera 
kunskapstillskott och styrka den juridiska argumentationen.50  Heuman motiverar 
användandet av hjälpvetenskaper för rättstillämpningen i de fall lagregler bygger på 
målsättningar och intresseavvägningar. 51  Områden där hjälpvetenskaper kan få 
                                                
39 Peczenik, Vad är rätt?, s. 50 och Sandgren, JT, 2004/05, s. 323 
40 Peczenik, SvJT, 2005, s. 251 och Sandgren, TfR, 2005, s. 649 
41 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 25, Sandgren, JT, 1999/00, Del II, s. 868 och Sandgren, 
TfR, 2005, s. 651 
42 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214ff och Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 17 
43 Sandgren, TfR, 2005, s. 651, Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 50, 106 och Strömholm. Rätt, 
rättskällor och rättstillämpning, s. 319 
44 Sandgren, TfR, 2005, s. 651 
45 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22ff 
46 Olsen, SvJT, 2004, s. 110 (not 40) 
47 Olsen, SvJT, 2004, s. 116ff 
48 Olsen, SvJT, 2004, s. 116 
49 Kleineman, JT, 1994/95, s. 625 
50 Jareborg, SvJT, 2004, s. 3 och Sandgren, JT, 1995/96, Del II, s. 1036f 
51 Heuman, JT, 2005/06, s. 789 
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betydelse är exempelvis vittnespsykologi vilket enligt Heuman kan bidra till att 
kvalitén på bevisvärdering höjs i utsagemål.52 Om rättskällorna däremot innehåller 
precisa rekvisit förlorar hjälpvetenskaperna sin betydelse.53 Gräns anför däremot att 
de är oväsentligt om det rör sig om vaga eller precisa rekvisit utan det som avgör är 
hjälpvetenskapernas relevans och om dessa behövs för att tolka och tillämpa en regel 
rationellt.54 Gräns menar att en lagregel kan innehålla precisa begrepp och noggrant 
formulerad information samtidigt som förståelsen för begreppen kräver kunskap från 
andra vetenskapsområden. Gräns nämner bland annat medicinsk rätt och miljörätt 
som exempel där det krävs adekvata kunskaper för att kunna tillämpa en regel 
rationellt.55 
 
Juridiska argument styrs och bör styras av argumentationsnormer vilka bestämmer 
rättsdogmatikerns arbetsmetod. Om rättsdogmatikern inte följer dessa normer blir 
tolkningen inte heller rättslig men den kan likväl bidra med intressanta aspekter.56 De 
viktigaste argumentationsnormerna styr hur man använder sig utav analogier och 
motsatsslut för att tillföra undersökningen nytt material i de fall där uttryckliga 
rättsregler saknas.57 Inom rättsvetenskapen är det därtill av vikt att vid den juridiska 
argumentationen både framlägga grunder för och emot en viss 
lösning. 58 Rättsdogmatikens sista grundantagande är strävan efter materiell 
rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten åsyftar i högre grad att medborgare 
behandlas lika inför lagen samt möjligheten att förutse hur lagen kommer att 
tillämpas.59 Den materiella rättssäkerheten innebär att juridiska slutsatser i hög grad 
borde vara etiskt godtagbara.60  

1.6.2 Kritik mot rättsdogmatiken  
Kritik har riktats mot termen dogmatik. Hellner framhåller bland annat att termen 
dogmatik ger associationer till teologi vilket inte kan vara lämpligt för 
rättsvetenskap.61 Vidare nämner Sandgren att begreppet dogmatik blivit synonymt 
med fördomsfullt och ovetenskapligt och bör mönstras ut ur det rättsvetenskapliga 
idiomet.62 Hellner påpekar dock att termen idag har blivit så allmänt vedertagen att 
ersätta termen vore överflödigt.63  
 
Jag har tidigare berört kritiken gällande den snäva rättsdogmatiken till följd av dess 
bundenhet till rättskälleläran. Lehrberg framhäver vikten av att rättsdogmatikern 
måste vidga sina vyer i syfte att tillföra forskningen nya perspektiv och 
kunskapselement.64 Rättsdogmatikern bör komplettera och tillföra något nytt vilket 
inte kan ske om man endast efterliknar arbetsmetoden de praktiskt verksamma 
juristerna, främst domstolarna, utövar. 65  Detta leder till att den traditionella 

                                                
52 Heuman nämner även rättsekonomi som hjälpvetenskapen men att denna torde lämpa sig bättre inom 
lagstiftningen på olika områden, Heuman, JT, 2005/06, s. 789 
53 Heuman, JT, 2005/06, s. 789 
54 Gräns, JT, 2006/07, s. 786 
55 Gräns, JT, 2006/07, s. 786 
56 Peczenik, SvJT, 2005, 263  
57 Lavin, FT, 1989, s. 123f och Peczenik, FT, 1990, s. 44 
58 Heuman, Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna i Utblick och inblick, s. 274 
59 Zila, SvJT, 1990, s. 286 
60 Peczenik, FT, 1990, s. 45 
61 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22ff 
62 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 53 och Sandgren, TfR, 2005, s. 656 
63 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22ff 
64 Lehrberg, SvJT, 1991, s. 766f 
65 Lehrberg, SvJT, 1991, s. 767 
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rättsvetenskapen riskerar att bli alltför sluten, okritisk och legitimerande av den 
rådande ordningen.66 

1.6.3 Val av metod och material 
Inledningsvis samlas relevant rättsinformation in, i enlighet med rättskälleläran 
Peczenik förespråkar, såsom lagtext, rättsfall, förarbeten, institutionella 
rekommendationer och doktrin som berör frågeställningen. Detta för att senare 
systematisera, analysera och tolka den gällande rätten på området. 67 
Tillvägagångssättet är således klassiskt rättsdogmatiskt. Ovannämnda kritik tas 
självklart i beaktande vid användandet av metoden men är inte skäl nog att inte 
tillämpa den. Rättsdogmatiken besitter en sådan praktisk betydelse att förekommande 
kritik gentemot metoden saknar betydelse för behovet av dess utövande.68 Det är dock 
viktigt att vara medveten om den kritik som riktats mot rättsdogmatiken. Sökandet 
efter gällande rätt ska främst ske med utgångpunkt i primära rättskällor och i vissa fall 
ger lagtexten ett säkert svar och tolkningen har ett objektivt stöd i lagtextens 
ordalydelse. Det finns dock situationer då lagtexten är oklar där definitionen av det 
skriva ordet framkallar tolkningsfrågor varför man söker svar i bland annat förarbeten 
och rättsfall för att utröna syftet bakom regleringen.69 Om lagtextens utformning inte 
ger ett klart svar om Skatteverkets utredningsskyldighet och den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet finns det finns starka skäl att beakta förarbeten för att få en bättre 
bild av rättsläget. Förarbeten har en stark förankring i Sverige vid tolkning av lag och 
enligt Strömholm skrivs förarbeten i syfte att användas vid lagtolkning.70 Detta 
motiveras då lagtext ofta måste utformas kortfattat medan man i förarbeten kan ge 
klargörande av olika slag som inte får plats i lagtexten.71 Särskilt inom skatteområdet 
har förarbeten en stark ställning.72 Yttranden i förarbeten är dock inte bindande och 
får således inte går över tydlig lag.73 Förarbeten utnyttjas främst då lagstiftningen är 
ny och i takt med utvecklandet av rättspraxis förlorar förarbete sin relevans.74 Praxis 
har avgränsats till sådana där förvaltningsmyndigheter, framförallt Skatteverket, har 
varit första beslutande instans. Praxis är av stor betydelse då det kommer till 
Skatteverkets utredningsskyldighet då bestämmelsen idag i stort sett endast är 
reglerad genom praxis.75 Även äldre förarbeten och praxis har utnyttjats då dessa 
fortfarande kan tjäna som vägledning eftersom lagövergångarna för aktuella lagrum ej 
har inneburit en förändring av rättsläget.76  Då auktoritativa rättskällor inte gett 
tillräcklig vägledning har supplerande rättskällor utnyttjas såsom doktrin som 
kompletterande material till rättskällorna.77 Användandet av doktrin motiveras som 
nödvändigt för att förstå komplicerade samband och detaljer.78 

1.6.4 Objektivitet 
Enligt Dahlman är det helt legitimt att värderingar förekommer om en tydlig 
åtskillnad görs mellan vad som är författarens egna åsikter och den deskriptiva delen, 
                                                
66 Sandgren, JT, 1995/96, s. 240 och Olsen, SvJT, 2004, s. 112 
67 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 25 
68 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24 
69 Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet, s. 21 
70 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 368 
71 Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet, s. 21 
72 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 42 
73 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358 
74 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 29f 
75 Prop. 2010/11:165 s. 410 
76 Prop. 2002/03:106 s. 52 jfr Prop. 1971:10 s. 247 och 1977/78:136 s. 144 
77 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 110f 
78 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 202 och Sandgren, TfR, 2005, s. 654 
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därmed beskrivningen av gällande rätt. 79  En forskare ska inta ett objektivt 
förhållningssätt, dock redan vid valet av exempelvis syfte och avgränsningar påverkas 
slutsatsen varför det är ofrånkomligt med värderingar.80 Det är då viktigt att vid 
argumentationen framställa olika perspektiv och att väga argumenten mot varandra på 
ett balanserat sätt för att bringa en högre nivå av neutralitet och saklighet.81 Schultz 
menar att ”det framstår som ett önsketänkande att juristen värderingsfritt och rent 
objektivt kan recipiera rättsregler ur rättskällorna, även om detta naturligtvis är en 
önskvärd ambition”.82 Sandgren framför att det är helt legitimt inom ramen för den 
rättsdogmatiska argumentationen att inkludera värderingar och att det råder bred 
enighet om detta. 83  En medvetenhet av ovansagda kommer vidhållas för att i 
möjligaste mål uppnå neutralitet i uppsatsen och en tydlig åtskillnad kommer göras 
mellan egna värderingar och fakta som hämtas från rättskällorna. Både för- och 
motargument kommer föras på ett balanserat sätt för att bringa en högre nivå av 
neutralitet och saklighet. 

1.7 Tidigare forskning 
Den skattskyldiges uppgiftsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet har 
berörts i ett flertal verk men dock endast i mindre omfattning. Däremot har Gunilla 
Edelstam skrivit avhandlingen ”Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet” som 
är en rättssäkerhetsstudie av området. Dock berör Edelstam alla 
förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet och inte grundligt berört det område 
som jag valt att utreda. Leidhammar och Almgrens handbok ”Skattetillägg och 
skattebrott” har också berört uppgiftsskyldigheten och utredningsskyldigheten men 
även den i begränsad omfattning.   

1.8 Definitioner/termer/begrepp 
Skatteverket kommer användas konsekvent i uppsatsen för att undvika 
sammanblandning. HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen), tidigare benämnd RR 
(Regeringsrätten) kommer användas konsekvent i uppsatsen för att undvika 
sammanblandning.  

1.9 Disposition 
Uppsatsens disposition kommer fortsättningsvis struktureras på följande sätt. Kapitel 
två behandlar oriktig uppgift vid efterbeskattning och skattetillägg. Därefter redogörs 
för definitionen av oriktig uppgift för att sedan gå över i skillnaden mellan oriktig 
uppgift och oriktigt yrkande. I kapitel tre behandlas den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet i lag och förarbete. Därpå behandlas den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet i ett praxiskapitel där praxis har indelats i olika problemområden, 
för att sedan avslutas med en sammanfattning av kapitlet. I kapitel fyra behandlas 
Skatteverkets utredningsskyldighet i lag och förarbete. Därefter behandlas 
Skatteverkets utredningsskyldighet i ett praxiskapitel där praxis har indelats i olika 
problemområden för att sedan avslutas med en sammanfattning av kapitlet. I kapitel 
fem behandlas sammanfattande och avslutande kommentarer där jag till en början 
redogör för när den skattskyldige fullgjort sin uppgiftsskyldighet som sedan övergår i 
när Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras.  
  
                                                
79 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 44 
80 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 68, Lavin, FT, 1989, s. 119ff och Schultz, JT, 
1999/00, s. 1001 
81 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s 8, 46ff 
82 Schultz, JT, 1999/00, s. 1001 
83 Sandgren, TfR, 2005, s. 652 
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2 Oriktig uppgift 

2.1 Inledning 
Oriktig uppgift är av central betydelse då det kommer till den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet. Om den skattskyldige 
brister i sin uppgiftsskyldighet i den mån att oriktig uppgift föreligger riskerar den 
skattskyldige att påföras efterbeskattning och skattetillägg. För att efterbeskattning 
och skattetillägg ska aktualiseras krävs att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift, 
vilket framgår i 66 kap. 27 § SFL samt 49 kap. 4 § SFL. Det är därför av betydelse att 
redogöra för begreppets innebörd för att underlätta förståelsen i uppsatsens 
kommande resonemang. Det beror på att oriktig uppgift ställer upp en gränsdragning 
för den skattskyldiges uppgiftsskyldighet och påverkar Skatteverkets 
utredningsskyldighet.   

2.2 Begreppet oriktig uppgift 
Oriktig uppgift definieras i 49 kap. 5 § SFL som stadgar att en uppgift ska anses vara 
oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller en uppgift som ska 
lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Vid oriktig uppgift är det 
Skatteverket som har bevisbördan.84 I propositionen diskuteras uppgiftsskyldighetens 
omfattning i förhållande till oriktig uppgift. Genom formuleringen ”om det klart 
framgår” anges vilken bevisgrad som krävs för påförandet av efterbeskattning och 
skattetillägg. I det ordinarie förfarandet ska Skatteverket göra det sannolikt att en 
skattskyldig exempelvis inte redovisat en inkomst men för efterbeskattning och 
skattetillägg krävs att Skatteverket når upp till bevisgraden visat/styrkt.85 Tidigare löd 
formuleringen uppgiften ”befinns” 86  oriktig men av språkliga skäl ändrades 
formuleringen men avsåg samtidigt inte någon förändring i bevisningens nivå.87 Det 
är således strängare krav vid efterbeskattning och skattetillägg än vad som gäller i den 
ordinarie skatteprocessen.88  
 
Begreppet oriktig uppgift avser inte endast en uppgift som rent objektivt är osann utan 
begreppet omfattar även helt eller partiellt förtigande av uppgifter om relevanta 
sakförhållanden. 89  Det förutsätts dock att den skattskyldige uttryckligen eller 
underförstått gett intrycket av att ha lämnat samtliga uppgifter av betydelse.90 Det 
krävs inte heller att den oriktiga uppgiften lämnats med uppsåt eller oaktsamhet.91 För 
att oriktig uppgift ska anses föreligga krävs även att uppgiften resulterat i ett för lågt 
skatteuttag eller ett för högt underskott av näringsverksamheten eller tjänst om 
uppgiften godkänts vilket framgår av 49 kap. 11 och 14 §§ SFL. 

2.3 Oriktig uppgift vid efterbeskattning och skattetillägg 
Om den skattskyldige brister i sin uppgiftsskyldighet kan oriktig uppgift föreligga och 
efterbeskattning samt skattetillägg kan då påföras den skattskyldige. Efterbeskattning 
är, till skillnad från skattetillägg, inte någon sanktion utan endast en rättelse av ett 
felaktigt beslut. Detta innebär att den skattskyldige påförs den skatt som denne borde 

                                                
84 Prop. 2002/03:106 s. 51, RÅ 1980 1:56, RÅ 1981 1:84 och RÅ 1996 not. 241 
85 RÅ 2001 ref. 22, RÅ 1991 ref. 29 och RÅ 2000 not. 132  
86 Begreppet ”befinns” likställs i den gängse sannolikhetsskalan med antagligt, sannolikt visat/styrkt 
och uppenbart, Prop. 2010/11:165 s. 439 
87 Prop. 2002/03:106 s. 120 
88 Prop. 2002/03:106 s. 233, RÅ 2000 ref. 31 och Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 312ff 
89 Prop. 1971:10 s. 204, 217, 266  
90 Prop. 2002/03:106 s. 51, 116 och SOU 2001:25 s. 350 
91 Prop. 2001/02:25 s. 163 och Prop. 2002/03:106 s. 136f 
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debiterats från första början.92 Efterbeskattning regleras i 66 kap. 27 § SFL vilken 
stadgar att beslut om omprövning efter tvåårsfristen till nackdel för den som beslutet 
gäller får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret 
har gått ut.93 Vidare föreskriver paragrafen att det krävs att ett beslut blivit felaktigt 
eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige under förfarandet lämnat en 
oriktig uppgift till ledning för egen beskattning.94 Eller att den uppgiftsskyldige 
lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.95 Motsvarande paragraf för 
skattetillägg finns i 49 kap. 4 SFL vilken stadgar att skattetillägg ska tas ut av den 
som annat är muntligen under förfarandet lämnat en oriktig uppgift till ledning för 
egen beskattning eller i ett mål om egen beskattning. 
 
Om den skattskyldige påförs efterbeskattning föreligger inget hinder att den 
skattskyldige samtidigt påförs skattetillägg vilket framgår i 52 kap. 5 § SFL. 
Paragrafen är således ett undantag till den huvudregel som regleras i 52 kap. 3 § SFL 
vilken föreskriver att ett beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller 
skönsbeskattning ska meddelas senast under det andra året efter utgången av det 
kalenderår då beskattningsåret har gått ut. I propositionen föreskrivs att oriktig 
uppgift enligt 66 kap. 27 § SFL har samma innebörd för efterbeskattning som för 
skattetillägg. Därför är definitionen av oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL även 
tillämpbar i mål om efterbeskattning.96  
 
Förutsättningarna för efterbeskattning och skattetillägg skiljer sig i det avseende att 
det senare fallet kräver att uppgiften lämnats på annat sätt än muntligen vilket framgår 
i 49 kap. 4 § SFL. För att efterbeskattning ska kunna ske krävs dessutom att det 
föreligger ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och det faktum att 
beskattningen blivit felaktig, vilket inte är ett rekvisit för skattetillägg.97 Det räcker 
således inte med att en oriktig uppgift har lämnats för att efterbeskattning ska ske utan 
att den oriktiga uppgiften har resulterat i att beskattningsbeslutet blivit felaktigt.  
 
Vidare framgår av 66 kap. 27 och 28 §§ SFL att efterbeskattning inte ska ske om 
beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt, 
vilket kan ses som ett uttryck för proportionalitetsprincipen.98 Efterbeskattning ska 
inte heller utgå om det rör sig ett obetydligt skatte- eller avgiftsbelopp.99 Vad som 
omfattas av begreppet uppenbart oskäligt kan vara att det rör sig om en komplicerad 
eller ovanlig frågeställning.100 Vid bedömningen spelar även tidsaspekten en central 
roll då det kan ses som uppenbart oskäligt om alltför lång tid har fortlöpt.101 
Bestämmelsen ska enligt propositionen ses som en slags ventil och endast vara avsedd 
för säregna fall. Bestämmelsen ska således tillämpas restriktivt varför begreppet 
uppenbart förts in i bestämmelsen.102 Vad som är att anse som obetydligt belopp 

                                                
92 Prop. 1991/92:43 s. 90f 
93 Prop. 2010/11:165 s. 1108 
94 Under förfarandet avses uppgifter lämnade i deklarationen, i svar på förfrågan eller i en begäran om 
omprövning, Prop. 2010/11:165 s. 935 
95 Paragrafen föreskriver därefter fler förutsättningar vilka inte är av betydelse i sammanhanget 
96 Prop. 1971:10 s. 247, Prop. 1977/78:136 s. 144, Prop. 2002/03:106 s. 116 och Prop. 2010/11:165 s. 
1110 
97 RÅ 1983 1:24, RÅ 2006 ref. 25, Höglund, SN, 2013, s. 716, Wennergren, SN, 1996, s. 516f 
98 Höglund, SN, 2013, s. 715 och Hultqvist, SvSkT, 2008, s. 146 
99 Samma förutsättningar gäller för undantag för skattetillägg enligt 49 kap. 10 § 3p SFL 
100 Prop. 1991/92:43 s. 91f se även RÅ 1995 not. 83 
101 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 113 
102 Prop. 1991/92:43 s. 91f 
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framgår i propositionen och avser ett skattebelopp som inte överstiger tio procent av 
prisbasbeloppet enligt den numera upphävda lagen om allmän försäkring 
(1962:281).103 Beloppet ses dock fortfarande som vägledande vid bedömning för vad 
som avses med ett obetydligt skatte- eller avgiftsbelopp.104 

2.4 Begreppet oriktigt yrkande 
Vidare framgår det i 49 kap. 5 § SFL att en uppgift dock inte ska anses vara oriktig 
om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut ska kunna fattas av Skatteverket. En oriktig 
uppgift föreligger inte heller om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett 
beslut. Detta oavsett om så har skett eller inte.105 Om någon av dessa förutsättningar 
förekommer har den skattskyldige gjort ett oriktigt yrkande s.k. öppet yrkande vilket 
inte kan föranleda skattetillägg.106 Har den skattskyldige således öppet redovisat de 
faktiska sakomständigheterna men gjort en felaktig bedömning av uppgifternas 
rättsliga konsekvenser eller en felaktig bedömning i en ren värderingsfråga kan inte 
skattetillägg påföras.107 Det förutsätter dock att relevanta sakförhållanden gällande 
värderingsfrågan är korrekta och tillräckliga.108 Det måste därför vara frågan om ett 
öppet yrkande i deklarationen eller annan tillgänglig handling och inte avse uppgifter 
som är dolda i underlaget för deklarationen.109 Det kan dock påpekas att det inte per 
automatik utesluter att oriktig uppgift föreligger om den skattskyldige öppet redovisar 
tveksamheter i deklarationen om denne har brister i underlaget för deklarationen.110 I 
målet RÅ 1980 1:3 menade HFD att det inte förelåg förutsättningar för 
efterbeskattning då den skattskyldige endast redovisat sin subjektiva uppfattning i 
bedömningen av en rättsfråga.111 Då uppgifterna lämnades var det inget som antydde 
att uppgifterna vid lämnandet var oriktiga. Det ter sig naturligt att exempelvis en 
avsättning ej kan beräknas med exakthet utan måste uppskattas varför de lämnas ett 
visst bedömningsutrymme för vad som kan godtas.112 Det ska dock påpekas att 
reservationer för sådana subjektiva värderingar som visar sig vara helt felaktiga, 
vilket medför att avdragen karakteriseras på ett missvisande sätt, faller in under 
begreppet oriktig uppgift vilket konstaterades i RÅ 1980 1:60 och RÅ 1991 ref. 17. 
Oriktig uppgift behöver heller ej föreligga av den anledningen att den skattskyldige ej 
förmått styrka sin rätt till avdrag.113  
 
Vidare framgår av propositionen oriktig uppgift inte behöver föreligga trots att den 
skattskyldige lämnat uppgifter som varken är riktiga eller tillräckliga för att ett 
                                                
103 Prop. 2010/11:165 s. 1117 och Skatteverkets ställningstagande från år 2005. Dnr 130 358414-
05/111 
104 Prop. 2010/11:165 s. 1117 
105 Gäverth, Festskrift till Nils Matsson – Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet, s. 150 
106 Prop. 2010/11:165 s. 944 och Prop. 2002/03:106 s. 51 
107 Prop. 2002/03:106 s. 51, Prop. 1971:10 s. 269, RÅ 1976 ref. 161, RÅ 1963 ref. 38 II, RÅ 1999 ref. 
17, RÅ 2004 not. 176, RÅ 2004 not. 177 och RÅ 2006 ref. 18 
108 RÅ 1967 Fi not. 409 och R77 1:52 
109 Prop. 1955:160 s. 162, Prop. 1971:10 s. 266, Prop. 1977/78:136 s. 145, Almgren, Leidhammar, 
Skattetillägg och skattebrott, s. 44ff, RÅ 1988 ref. 98 och RÅ 2003 ref. 22  
110 RÅ 1976 ref. 165 och NJA 1973 s. 529 
111 Se även RÅ 1999 ref. 17 och Prop. 1971:10 s. 269 
112 Leidhammar, SN, 2008, s. 346f 
113 Se RÅ 1981 1:84 där HFD anförde ”Det förhållandet att H inte förmått att med verifikationer eller 
på annat sätt styrka att han haft kostnaderna i fråga innebär i och för sig inte att han lämnat sådant 
oriktigt meddelande som utgör förutsättning för efterbeskattning enligt 114 § taxeringslagen. På grund 
härav och då i målet inte förekommit andra omständigheter, som i förening med nämnda förhållande 
kan anses visa att H genom avdragsyrkandet lämnat oriktigt meddelande, kan efterbeskattning inte 
lagligen ske” och RÅ 1996 not. 54 
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korrekt beskattningsbeslut skall komma till stånd. Om uppgifterna är så 
anmärkningsvärda att det får anses ha framkallat en sådan klar utredningsskyldighet 
för Skatteverket ska oriktig uppgift inte anses föreligga, då den oriktiga uppgiften är 
så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.114 I ett flertal 
praxis har domstolen formulerat den klara utredningsskyldigheten genom att framföra 
”att det närmast framstår som uteslutet av det i deklarationen framställda yrkandet 
skulle godtas av Skatteverket utan närmare utredning”.115 Det är vanligtvis ingen svår 
bedömning när den skattskyldige lämnat felaktiga uppgifter utan problematiken ligger 
i om vissa uppgifter har utelämnats och om övriga uppgifter är tillräckliga för att ett 
korrekt beslut om slutlig skatt ska kunna fattas.116 Frågan om det rör sig om oriktig 
uppgift eller oriktigt yrkande har prövats av HFD i ett flertal rättsfall vilket påvisar 
ämnets komplexitet.117 HFD har i sin generella bedömning utgått ifrån om de lämnade 
uppgifterna riskerar att vilseleda Skatteverket från de faktiska omständigheterna.118  

2.5 Sammanfattning 
Oriktig uppgift definieras i 49 kap. 5 § SFL som stadgar att en uppgift ska anses vara 
oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller en uppgift som ska 
lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Begreppet oriktig uppgift avser 
inte endast en uppgift som rent objektivt är osann utan begreppet omfattar även helt 
eller partiellt förtigande av uppgifter om relevanta sakförhållanden. Det förutsätts 
dock att den skattskyldige uttryckligen eller underförstått gett intrycket av att ha 
lämnat samtliga uppgifter av betydelse. Det krävs inte heller att den oriktiga uppgiften 
lämnats med uppsåt eller oaktsamhet. Vidare är det Skatteverket som har bevisbördan 
för fastställandet av oriktig uppgift vilket ska uppnå till beviskravet visat/styrkt. 
Skatteverket måste således påvisa omständigheter som tyder på att den skattskyldige 
haft en intäkt som han inte redovisat i deklarationen, respektive gjort ett avdrag för en 
kostnad som inte förekommit. Efterbeskattning är tillskillnad mot skattetillägg ingen 
sanktion. Dessutom krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den oriktiga 
uppgiften och det faktum att beskattningen blivit felaktig, vilket inte är ett rekvisit för 
skattetillägg. Förutsättningarna för efterbeskattning och skattetillägg skiljer sig även i 
det avseende, att i det senare fallet krävs att uppgiften lämnats på annat sätt än 
muntligen vilket framgår i 49 kap. 4 § SFL. Vidare framgår det i 49 kap. 5 § SFL att 
en uppgift dock inte ska anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga 
uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt 
beslut ska kunna fattas av Skatteverket. En oriktig uppgift föreligger inte heller om 
uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. Om någon av dessa 
förutsättningar förekommer har den skattskyldige gjort ett oriktigt yrkande s.k. öppet 
yrkande vilket inte kan föranleda skattetillägg. Gränsdragningen mellan oriktig 
uppgift och oriktigt yrkande är svår men HFD har i sin generella bedömning utgått 
ifrån om de lämnade uppgifterna riskerar att vilseleda Skatteverket från de faktiska 
omständigheterna.  

                                                
114 Prop. 2002/03:106 s. 233 och RÅ 2002 ref. 20 
115 Se exempelvis RÅ 2002 ref. 20, RÅ 2002 not. 117, RÅ 2003 ref. 4, RÅ 2005 not. 4, RÅ 2008 ref. 
51 och Prop. 2002/3:106 s. 233f 
116 Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 45f 
117 Se bland annat RÅ 2004 not. 104, RÅ 2004 not. 184, RÅ 2002 ref. 20, RÅ 2003 ref. 4 och RÅ 2004 
not. 98 
118 RÅ81 1:25 uttalade HFD att ”en riktpunkt vid bedömning av mellanfallen är den primära risken för 
att oriktigheten skall vilseleda myndigheten med avseende på de faktiska förutsättningar som försakat 
det oriktiga yrkandet. Detta medför direkt att yrkanden vilka saknar verklighetsgrund är att betrakta 
som oriktiga uppgifter. Det är den skattskyldige som ansvarar för att förhållandena vilka ligger till 
grund för avdragen är korrekta” 
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3. Skattskyldigs uppgiftsskyldighet 

3.1 Inledning 
Den skattskyldige har idag en uppgiftsskyldighet vilken innebär att den skattskyldige 
måste upplysa Skatteverket om alla omständigheter som kan vara av betydelse för att 
ett korrekt beslut om slutlig skatt ska kunna fattas.119 Uppgiftsskyldigheten är en 
nödvändig beståndsdel för beskattningssystemets funktionalitet och en nödvändig 
förutsättning för att systemet överhuvudtaget ska fungera.120 Uppgiftsskyldigheten är 
omfattande men motiveras som nödvändigt med hänsyn till skattelagstiftningens 
komplexitet och det faktum att den skattskyldige själv besitter mest kännedom om de 
faktiska omständigheterna. 121  För att säkerställa upprätthållandet av 
uppgiftsskyldigheten infördes det administrativa sanktionssystemet. 122  Det 
administrativa sanktionssystemet innebär att Skatteverket kan ålägga den 
skattskyldige med skattetillägg om denna brister i sin uppgiftsskyldighet i den mån att 
oriktig uppgift anses föreligga.123 Sanktionssystemets huvudsyfte är således att på ett 
effektivt sätt belysa vikten av uppgiftsskyldigheten relevans och att denna ska följas 
på ett noggrant och omsorgsfullt sätt.124 Det förutsätts även att den skattskyldige har 
kunskap om innehållet i skattelagstiftningen och dess praxis för att fullgöra sin 
uppgiftsskyldighet.125 Det är således av vikt att klargöra för omfattningen av den 
uppgiftsskyldighet som åläggs den skattskyldige då den har en avgörande betydelse 
ifråga om oriktig uppgift föreligger och när Skatteverkets utredningsskyldighet 
inträder.  

3.2 Uppgiftsskyldigheten i lag och förarbete  
Vilka uppgifter den skattskyldige ska lämna i sin deklaration regleras i 31 kap. 2 § 
SFL och kan betecknas som den obligatoriska uppgiftsskyldigheten. Paragrafen 
stadgar vilka uppgifter den skattskyldige är skyldig att upplysa om i sin 
inkomstdeklaration. I paragrafen framgår bland annat att nödvändiga 
identifikationsuppgifter, uppgifter om intäkts- och kostnadsposter hänförliga till 
respektive inkomstslag, uppgifter om de allmänna avdrag den deklarationsskyldige 
har rätt till samt uppgifter som behövs för beräkning av skatt vilka kan hänföras till 
specifika lagrum ska lämnas i inkomstdeklarationen. 
 
Paragrafen föreskriver således klart och tydligt vilka uppgifter som ska lämnas i 
deklarationen. Till följd av de speciella förhållandena som kan råda inom skatterätten 
och som inte alltid kan förutses av lagstiftaren har ytterligare en bestämmelse tillförts. 
I 31 kap. 3 § SFL finns en kompletterande uppgiftsskyldighet som stadgar att den 
deklarationsskyldige ska lämna övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att 
kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. 
Bestämmelsen kan ses som en slags generalklausul för att täcka upp sådana uppgifter 
som ska lämnas vilka inte explicit uttryckts i lag och är den yttersta ramen för 
uppgiftsskyldighetens omfattning.126 Bestämmelsen har tidigare benämnts som den 

                                                
119 Prop. 2010/11:165 s. 349 och Prop. 2001/02:25 s. 162f 
120 Prop. 2002/03:106 s. 116 
121 Prop. 1991/92:43 s. 90 och Rydberg, SN, 1996, s. 699 
122 Prop. 1991/92:43 s. 62 
123 Prop. 2002/03:106 s. 116 
124 Prop. 1971:10 s. 199ff och Prop. 1985/86:41 s. 17 
125 Prop. 1977/78:136 s. 154, RÅ 1989 ref. 32 och RÅ 1989 ref. 44 
126 Gäverth, SN, 2005, s. 705f 
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fakultativa uppgiftsskyldigheten127 men den benämningen har idag blivit obsolet då 
den kan vålla missförstånd, då den skattskyldige idag är skyldig att lämna 
kompletterande uppgifter till ledning för beskattningen. 128  Tidigare kunde den 
skattskyldige använda sig av den fakultativa uppgiftsskyldigheten för att komplettera 
uppgifter, då denne brustit i den obligatoriska uppgiftsskyldigheten för att på så vis 
undgå sanktioner.129  
 
I propositionen stadgas för att en riktig beskattning ska kunna ske och därpå ett 
korrekt beskattningsbeslut ska kunna fattas, måste Skatteverket upplysas om alla 
omständigheter som kan vara av betydelse för taxeringen.130 Detta innebär att den 
skattskyldige inte enbart ska nöja sig med att lämna sådana beloppsmässiga uppgifter 
vilka framgår av deklarationsblanketten, utan alla uppgifter ska lämnas som behövs 
för att Skatteverket ska kunna fatta korrekta beslut.131 Då den skattskyldige yrkar 
avdrag för kostnader måste dessa kostnader kunna styrkas för att Skatteverket på 
objektiva grunder ska kunna fastställa om rätt till avdrag föreligger. Likaså måste den 
skattskyldige upplysa om sådana intäkter som denne presumerar är skattefria men 
som ändå öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter och som kan ha betydelse för 
åsättandet av en riktig beskattning.132 
 
Uppgiftsskyldigheten är i hög grad bunden av den materiella skattelagstiftningen och 
bestämmelsen om vilka uppgifter som den skattskyldige ska lämna ska läsas mot 
bakgrund av dessa materiella skatteregler.133 I exempelvis 29 kap. 1 § SFL fastställs 
att syftet med inkomstdeklarationen är att upplysa om sådana uppgifter som 
Skatteverket behöver för att exempelvis fastställa underlaget för att ta ut skatt enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Det är därför betydelsefullt att klargöra att 
bestämmelserna, om vilka uppgifter som ska lämnas enligt SFL, inte ska läsas 
isolerade från bestämmelserna i IL, utan dessa måste således också tas i beaktande.134  

3.3 Uppgiftsskyldigheten i praxis 

3.3.1 Skatteverkets tidigare bedömningar och uppgifter i tidigare års 
deklarationer 
Bedömningar som Skatteverket gjort i tidigare beskattningsbeslut ska inte påverka 
den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. I RÅ 1978 1:73 hade den skattskyldiges 
utelämnat relevanta uppgifter som behövdes för att fatta ett korrekt beslut om slutlig 
skatt, vilket resultera i att den skattskyldige ansågs ha lämnat en oriktig uppgift. Detta 
trots att Skatteverket under tidigare år medgivit substansminskningsavdrag vid 
beräkning av nettointäkt av grustäkt där motsvarande bristfälliga underlag låg till 
grund för avdraget.135 I RÅ 1980 1:52 där den skattskyldige var deklarationsskyldig i 

                                                
127 Tidigare fanns en liknande bestämmelse i 2 kap. 3 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter 
(1990:325, GLSK) och innan dess i 31 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623, GTL), I 2 kap. 3 § GLSK 
uttalades att ”envar skattskyldig bör, utöver vad som framgår av deklarationsformulären, meddela de 
ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för egen taxering.”, trots att uttrycket ”bör” 
brukades betydde bestämmelsen en skyldighet att lämna behövliga sidouppgifter, se SOU 1954:24 s. 
129 och 178 och Almgren, Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 46 
128 Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 126ff 
129 Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 126ff 
130 Prop. 2001/02:25 s. 162f 
131 Prop. 2001/02:25 s. 162f 
132 Prop. 2001/02:25 s. 162f och Prop. 1971:10 s. 247 
133 Prop. 2010/11:165 s. 818f och Prop. 2001/02:25 s. 162f 
134 Prop. 2010/11:165 s. 818 se även 14 kap. IL 2-6 §§ 
135 Se även RÅ 1988 not. 312 
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Sverige anförde HFD att hänsyn endast skulle tas till de omständigheter som förelåg 
vid det aktuella beskattningsåret.136  
 
Det är således oväsentligt vad den skattskyldige lämnat för uppgifter i tidigare 
deklarationer och vad för beslut Skatteverket tidigare fattat. Detta trots det faktum att 
tillräckliga uppgifter kan hämtas från dessa för att fastställa ett korrekt beslut om 
slutlig skatt. 

3.3.2 Omständigheter som inträffat efter deklarations ingivande 
Omständigheter som inträffat efter deklarationens ingivande ska inte påverka den 
skattskyldiges uppgiftsskyldighet. I RÅ 1980 1:3 hade den skattskyldige uppgett i en 
bilaga i deklarationen att denne sålt alla sina mjölkkor till följd av sjukdom. Därav 
betraktades intäkten som realisation varför intäkten inte togs upp som inkomst och att 
verksamheten numera inriktade sig på köttproduktion. Nästföljande år hade dock 
bonden införskaffat en ny uppsättning mjölkkor varför Skatteverket ville efterbeskatta 
bonden. HFD anförde dock att den skattskyldige vid deklarationstillfället inte hade för 
avsikt att återuppta mjölkverksamheten och det faktum att bonden därefter återupptog 
mjölverksamheten kunde inte innebära att oriktig uppgift lämnats vid deklarationens 
ingivande. Vidare anförde HFD att bonden endast redovisat sin uppfattning vid 
bedömningen av en rättsfråga vilket inte faller in under begreppet oriktig uppgift.  
 
Bedömningen om oriktig uppgift ska således endast beaktas vid deklarationens 
ingivande vilket är en begränsning i den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. Pågående 
omständigheter som den skattskyldige är medveten om som kan komma att påverka 
beskattningen ska inte heller påverka uppgiftsskyldigheten, vilket konstaterats i RÅ 
1986 ref. 98. I målet anförde HFD att den skattskyldige inte var obligerad att upplysa 
om ett ännu inte avgjort beslut gällande uppskov i deklarationen.137  

3.3.3 Skyldighet att lämna kompletterande uppgifter 
Den skattskyldige åläggs idag en tämligen långtgående uppgiftsskyldighet vilket 
konstaterats i ett flertal praxisavgöranden. HFD har i praxis fastslagit att utelämnandet 
av kompletterande uppgifter, ergo brister i sin uppgiftsskyldighet, leder till att oriktig 
uppgift föreligger. Nedan kommer ett antal praxis att presenteras, där HFD avgjort att 
den skattskyldige inte lämnat tillräckliga uppgifter till Skatteverket för att kunna 
bedöma skattefrågan, i syfte att påvisa omfattningen av den uppgiftsskyldighet som 
åläggs den skattskyldige. 
 
I RÅ 1976 ref. 155 hade en fastighetsmäklare yrkat avdrag för 
representationskostnader för en middag. Middagen ägde rum på mäklarens 50 årsdag, 
vilket mäklaren inte angav i deklarationen, där privata vänner som bidragit till 
affärskontakter deltog. Kostnader för 50 årsmiddag är normalt hänförliga till privata 
levnadskostnader vilka inte är avdragsgilla varför det fanns anledning att uppge 
ytterligare omständigheter bakom yrkandet. HFD anförde i domskälet att det måste 
stått klart för den skattskyldige redan vid deklarationens inlämnande att närmare 
upplysningar varit erforderliga för åsättandet av en riktig beskattning. Den 
skattskyldige borde vid fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet upplyst om att avdraget 
hänförde sig till kostnader i samband med 50-årsdagen. Detta för att Skatteverket ska 
på objektiva grunder kunna ta ställning om rätt till avdrag föreligger. Genom att inte 

                                                
136 Se även RÅ 1988 not. 312 och RÅ 2004 ref. 51 
137 Se även RÅ 1999 not. 73 där den skattskyldige inte ansågs ha brustit i sin uppgiftsskyldighet när 
denne inte informerat om att han väckt talan om dold äganderätt i en fastighet 



 16 

upplysa om detta har den skattskyldige lämnat ett sådant oriktigt meddelande138, 
enligt 114 § GTL som föranleder efterbeskattning.  
 
I RÅ 1984 1:36 hade den skattskyldige i deklarationen avseende inkomstår 1973 
redovisat inkomst av fastighetsförsäljningar i inkomstslaget tillfällig 
förvärvsverksamhet. Fastighetsförsäljningarna ansågs dock hänförliga till rörelsen 
varför efterbeskattning utgick. HFD anförde bland annat att det inte gick att utläsa, 
varken i deklarationen eller i bifogade handlingar, omfattningen och beskaffenheten 
av den skattskyldiges verksamhet som skulle möjliggöra en bedömning av frågan om 
rätt förvärvskälla. Genom att redovisa verksamheten på detta ofullständiga sätt har 
den skattskyldige lämnat ett sådant oriktigt meddelande som enligt 114 § GTL utgör 
grund för efterbeskattning.139  
 
I RÅ 1995 not. 83 hade ett aktiebolag förvärvat ett parti kaffe på balansdagen den 30 
april 1984 vartefter värdet av kaffet skrev ned i bokslutet. När bolaget sedan avyttrade 
kaffet i maj samma år uppstod en betydande vinst för aktiebolaget. När den 
skattskyldige i juni avyttrade aktier i bolaget uppstod således en obeskattad vinst i 
bolaget. I målet fann HFD att det då gällande reglerna, vinstbolagsbestämmelserna, i 
kommunalskattelagen var tillämpliga. Beträffande den skattskyldiges redovisning i 
deklarationen anförde HFD vidare att den skattskyldige gjort sig skyldig till att ha 
lämnat en oriktig uppgift vilket utgjorde grund för påförandet av skattetillägg. Detta 
genom sin underlåtenhet att i deklarationen redovisa samtliga omständigheter som var 
av betydelse för bedömningen av aktieförsäljningen. Skattetillägget eftergavs dock 
med hänvisning till ”den i målet aktuella skatterättsliga frågans komplicerade 
natur”.140  
 
I RÅ 1996 ref. 1 yrkade ett aktiebolag avdrag, enligt lagen om avdrag vid 
inkomsttaxering för viss aktieutdelning (1967:94), för lämnad aktieutdelning med 
832000 kr. HFD bedömde att bolaget var berättigat till avdraget till ett belopp om 
750000 kr varför överskjutande del skulle återföras till beskattning genom 
efterbeskattning. I målet gjorde HFD bland annat uttalande om sambandet mellan den 
bristande informationen och dess förhållande till oriktiga uppgift. HFD anförde att 
bolaget utan att motivera hur avdraget beräknats, med hänsyn till de verkliga 
förhållandena som rådde, lämnat ett sådant oriktigt meddelande som avses i 114 § 
GTL.  
 
Ovan anförda mål påvisar att det föreligger en långtgående uppgiftsskyldighet för den 
skattskyldige. Den skattskyldige ska, oavsett om det framgår i deklarationen eller inte, 
lämna alla uppgifter som är av relevans för att Skatteverket ska kunna bedöma 
skattefrågan. Den skattskyldige har rätten att hävda att en intäkt är skattefri respektive 
en kostnad är avdragsgill. Det är dock avgörande att den skattskyldige lämnar sådana 
kompletterande uppgifter som redogör för de faktiska omständigheterna för intäkten 
respektive avdraget. Detta för att Skatteverket ska få möjlighet att göra en korrekt 
rättslig bedömning om kostnaden är avdragsgill respektive intäkten är skattefri. Om 
den skattskyldige således inte redogör för de alla relevanta omständigheter kan oriktig 

                                                
138 Tidigare i GTL användes begreppet ”oriktigt meddelande” istället för ”oriktigt uppgift” men 
begreppen har dock samma innebörd varför praxis med uttalande om ”oriktigt meddelande” fortfarande 
kan tjäna som vägledning, Prop. 2002/03:106 s. 52 jfr Prop. 1971:10 s. 247 och 1977/78:136 s. 144  
139 Se även RÅ 1987 ref. 46 
140 Jfr Prop. 1991/92:43 s. 90f och se även RÅ 1998 ref. 58 II, RÅ 2004 ref. 75, RÅ 2008 ref. 66 och 
RÅ 2010 ref. 67  
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uppgift föreligga.  

3.3.4 Korrekta sakförhållanden  
I RÅ 2006 ref. 18 hade den skattskyldige redovisat avyttring av aktier i sitt 
fåmansföretag på blankett K10. Den skattskyldige hade tagit upp hela 
realisationsvinsten som inkomst av kapital när den egentligen skulle fördelats mellan 
inkomst av kapital och tjänst. HFD anförde dock att den skattskyldige redovisat 
samtliga sakförhållanden på ett riktigt sätt men gjort en felaktig bedömning av 
uppgifternas rättsliga konsekvenser, vilket inte är att likställa med oriktig uppgift.  
 
Har den skattskyldige således öppet redovisat de faktiska sakomständigheterna men 
gjort en felaktig bedömning av uppgifternas rättsliga konsekvenser har den 
skattskyldige inte brustit i sin uppgiftsskyldighet i den mån att oriktig uppgift 
föreligger. 

3.3.5 Notorisk fakta 
Det finns dock uppgifter som inte är av betydande karaktär, vilket är fallet med 
notorisk fakta. Detta eftersom notorisk fakta utgås från att vara allmänt känt och 
vedertaget varför de inte heller behöver upplysas om och på så vis minskas 
belastningen hos Skatteverket. Notorisk fakta berördes i målet RÅ 1992 not. 3 där den 
skattskyldiges tillgång till allmänna kommunikationsmedel för resor mellan 
privatbostaden och arbetsplatsen utgjorde ett sådant förhållande som fick ses som 
allmängiltigt känt. Den skattskyldige hade i sin deklaration begärt avdrag för resor till 
och från arbetsplatsen och endast angivit bostadsort, arbetsplats, vägsträckans längd 
och antal resor. Efter en granskning av deklarationen framkom det att den 
skattskyldige ej var berättigad till avdraget. Detta eftersom tillgången till allmänna 
kommunikationsmedel medförde att tidsvinsten vid användandet av privatbil i 
betydande omfattning understeg två timmar. Det blev dock aldrig fråga om 
efterbeskattning då det fick anses som allmänt veterligt att de fanns allmänna 
kommunikationsmedlen till förfogande, varför Skatteverket enbart med ledning av de 
uppgifter den skattskyldige lämnat i deklarationen kunde fatta en riktig bedömning av 
dennes yrkande.  
 
Notorisk fakta torde tillämpas restriktivt eftersom det är endast de grova dragen av en 
företeelse eller ett händelseförlopp som kan anses såsom notoriska. Varför den 
skattskyldige endast i begränsad utsträckning med framgång kan motivera att 
utelämna uppgifter med hänvisning till att de är allmänt veterliga.141 För att åsidosätta 
uppgiftsskyldigheten med hänvisning till att det rör sig om notorisk fakta krävs 
således att den är väletablerad och allmänt känd i hela landet. Det kan därmed inte 
röra sig om notorisk fakta om det rör sig om omständigheter som enbart är allmänt 
kända i en begränsad region. I RÅ 1989 not. 368 medgavs ett bolag ett särskilt 
investeringsavdrag för en telefonväxel. Bolaget hade lämnat uppgifterna 
”Telefonväxel, Televerket” samt datum för leverans i deklarationen vilket gav 
intrycket att bolaget förvärvat telefonväxeln. Det framkom vid granskningen att 
telefonväxeln inte alls var förvärvad utan förhyrd varför bolaget ej var berättigad till 
avdraget och efterbeskattning samt skattetillägg skulle påföras. Bolaget hävdade dock 
att det var att anse som allmänt vedertaget att man alltid förhyrde telefonväxlar från 
Televerket och att det således rörde sig om notorisk fakta varför förutsättningar för 
efterbeskattning och skattetillägg ej var gällande. Domstolen menade dock att det inte 
rörde sig om notorisk fakta varför efterbeskattning och skattetillägg påfördes.  
                                                
141 Ekelöf m.fl., Rättegång IV s. 38f 
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Det är således inte självklart vad som omfattas av begreppet notorisk fakta. I RÅ 1992 
not. 3 rörde det sig om allmänna kommunikationsmedel i form av s.k. arbetsbussar 
vilket ledamöterna var medvetna om fanns att tillgå. Numera torde rättsfallet sakna 
prejudikatvärde då deklarationer kan granskas överallt i Sverige och hänsyn kan 
därför inte tas till förutsättningar som endast gäller i specifika regioner.  

3.3.6 Tillräckligt underlag och orimliga uppgifter 
Jag har tidigare redogjort för att en oriktig uppgift inte föreligger om uppgiften 
tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats utgör tillräckligt underlag för ett 
riktigt beslut ska kunna fattas, eller om uppgiften är så anmärkningsvärd att den 
uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.142 När något av dessa förhållanden 
föreligger aktualiserats Skatteverkets utredningsskyldighet.143   
 
I RÅ 2003 ref. 4 ställs den skattskyldiges uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverkets 
utredningsskyldighet. Normalt utgår skattetillägg om den skattskyldige exempelvis 
gör ett avdrag för en icke avdragsgill kostnad. I målet hade ett bolag skrivit ner 
anläggningstillgångar med cirka 2 000 000 kr. Därefter återfördes inte beloppet såsom 
ej avdragsgillt och det framgick inte vidare genom deklarationen vad nedskrivningen 
faktiskt avsåg. Vidare redovisades inte några anläggningstillgångar i balansräkningen 
då dessa var nedskriva till ett värde av noll kr. Efter förfrågan från Skatteverket 
framgick det att beloppet gällde nedskrivning av lånefordringar och aktier i ett av 
bolaget hälftenägt bolag. Frågan HFD bedömde var huruvida bolagets agerande 
innebar att oriktig uppgift lämnats. HFD klargjorde först för den lagfästa 
uppgiftsskyldigheten och anförde bestämmelsen ”innefattar en tämligen långtgående 
uppgiftsplikt. Det anses nämligen åligga den skattskyldige att lämna upplysning om 
relevanta sakförhållanden eller i vart fall lämna så mycket information att 
skattemyndigheten kan uppmärksamma det skatterättsliga problemet. Har den 
skattskyldige i deklarationen lämnat uppgifter som typiskt sett implicerar ett 
påstående i sak som saknar verklighetsunderlag bör ett sådant yrkande normalt kunna 
hänföras till kategorin oriktig uppgift i sak”.144 Vidare anförde HFD om Skatteverkets 
utredningsskyldighet vilken innebär att om uppgifterna i deklaration är otydliga eller 
motstridiga eller om den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig frågeställning 
kan Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras. HFD konstaterade först att 
bolaget yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar utan att närmare 
beskriva vad nedskrivningen avsåg. Vidare anförde HFD för rätten att vid 
inkomstbeskattning göra avdrag från inkomst av näringsverksamhet för nedskrivning 
av anläggningstillgångar är väldigt begränsad och tillåts endast i ett fåtal sällan 
förekommande situationer. En situation då ett sådant avdrag, nedskrivning av 
anläggningstillgångar, är befogat är om extra värdeminskningsavdrag för inventarier 
föreligger. Ytterligare en situation där sådant avdrag accepteras är då tillgångar i 
samband med byggnadsrörelse etc. ur ett skattemässigt perspektiv behandlas som 
lager men ur ett redovisningsmässigt perspektiv utgör anläggningstillgångar. Att 
någon av dessa situationer skulle föreligga menar HFD motsägs av de i övrigt 
lämnade uppgifterna i deklarationen. HFD anförde med hänvisning till ovan anförda 
att det framstår som närmast uteslutet att avdraget för nedskrivning av 

                                                
142 Se Kap. 2.3 Oriktigt yrkande 
143 Se Kap. 4.3 Skatteverkets utredningsskyldighet i praxis 
144 Se även RÅ 1989 ref. 32 och RÅ 81 1:25 
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anläggningstillgångar skulle godkänts av Skatteverket utan närmare utredning.145 
Vidare har bolaget, sedan Skatteverket fullgjort sin utredningsskyldighet genom 
förfrågan om uppgiften, lämnat klargörande besked om det aktuella beloppet. Varför 
det inte föreligger några grunder för påförandet av skattetillägg. Trots bristande 
uppgifter i deklarationen anses den anmärkningsvärda nedskrivningen aktualiserat 
Skatteverkets utredningsskyldighet då uppgifterna inte bedömdes som vilseledande.146  
 
Målet kom att innebära en viss osäkerhet hos de allmänna förvaltningsdomstolarna då 
målet talade för att Skatteverket numera fått en mer långtgående 
utredningsskyldighet.147  

3.3.7 Orsakssamband  
I RÅ 2006 ref. 25 behandlas frågan om orsakssamband och dess förhållande till 
oriktig uppgift samt huruvida bedömningen skulle ske i beaktande av senare 
tillkommit praxis. Ett bolag hade lämnat en oriktig uppgift till ledning för 1996 års 
beskattning och frågan blev om uppgiften resulterat i att beskattningsbeslutet blivit 
felaktigt. Enligt RÅ 1999 not. 245 skulle bolaget enligt gällande rättsläge begärt 
återbetalning av mervärdesskatten. Istället hade bolaget, enligt den då förhärskande 
uppfattningen, valt att konsekvent kostandsföra mervärdesskatten i deklarationen och 
intäktsfört mervärdesskatten i deklarationen vid återbetalningen år 2000 vilket 
påverkade resultatet vid beskattningen år 2001. HFD anförde att det visserligen rörde 
sig om en oriktig uppgift men att oavsett om särskilda upplysningar hade lämnats 
därtill i deklarationen skulle beskattningsbeslutet blivit detsamma. Det saknades 
således grunder för efterbeskattning då orsakssamband saknades.148  
 
Leidhammar har kommenterat målet och menar att det borde te sig naturligare om 
HFD i sin bedömning kommit fram till att det inte rörde sig om en oriktig uppgift 
överhuvudtaget. Detta då gällande rättsläge vid uppgiftslämnandet var sådant att 
uppgiften inte var felaktig vid deklarationstillfället. 149  Det faktum att senare 
rättspraxis förändrat rättsläget borde enligt Leidhammar ej förändra detta 
förhållande.150 Det kan tilläggas att det förhållandet att Skatteverket varit medvetna 
om den oriktiga uppgiften och haft möjligheten att rätta felaktigheten inom 
tvåårsfristen innebär inte att orsakssambandet brutits.151 Vidare anför Leidhammar 
”om det kan ifrågasättas om inte Skatteverket genom en sådan ordning ges en latent 
rätt att riva upp beskattningsbeslut till den skattskyldiges nackdel på grund av senare 
                                                
145 Se RÅ 2002 ref. 20 där HFD fann att ”det framstår emellertid som närmast uteslutet att det i 
deklarationen utan närmare förklaring framställda yrkandet om avdrag för bokförda men inte 
skattepliktiga intäkter, som uppenbarligen inte gick att förena med den samtidigt lämnade uppgiften om 
totalt bokförda intäkter uppgående till mindre än hälften av det yrkade avdraget, skulle godtas av 
skattemyndigheten utan närmare utredning” och RÅ 2002 not 117 samt RÅ 2005 not. 4 där HFD 
undanröjde skattetillägg på samma grunder 
146 Avgörandet i målet ligger i linje med det tidigare målet RÅ 1975 Aa 396 där den skattskyldiges 
uppgifter inte ansågs vara tillräckliga för att kunna bedöma riktigheten i det yrkade avdraget. Övriga 
uppgifter i deklarationen gav heller ingen indikation om äganderättsövergång varför Skatteverkets 
utredningsskyldighet inträdde. Se även RÅ 1998 ref. 58 II, RÅ 2006 ref. 25 och Prop. 1971:10 s. 266 
147 Gäverth, SN, 2005, s. 707 
148 Se även HFD:s domar den 26 april 2006 mål nr 8091-03 och 5291-04, RÅ 2007 not. 55 och RÅ 
2008 not 170 där utfallen blev desamma men hänvisning till samma grunder som i RÅ 2006 ref. 25 
149 Leidhammar, SN, 2007, s. 321 
150 Leidhammar, SN, 2007, s. 321 jfr RÅ 1999 not. 73 där ett ännu ej avgjort mål från domstolen 
troligtvis skulle resultera i att den skattskyldige ansågs ha brustit i sin uppgiftsskyldighet. Men 
eftersom målet ej var avgjort och utgången därav var oviss kunde inte hänsyn tas till det ännu ej 
avgjorda målet varför den skattskyldige ansågs ha fullgjort sin uppgiftsskyldighet  
151 RÅ 1975 ref. 77 och RÅ 1975 ref. 78 
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tillkommen ändrad praxis. Skillnaden mellan deklarationer som innehåller riktiga 
resp. oriktiga uppgifter blir med en sådan befarad ordning oklar. Prövningen av 
oriktiga uppgifter vid påföring av skattetillägg, där krav på orsakssamband inte 
föreligger, torde bli väsentligt osäkrare än hittills”.152 

3.4 Sammanfattning 
Rättsfallen påvisar att det föreligger en långtgående uppgiftsskyldighet för den 
skattskyldige. Den skattskyldige har i deklarationen rätten att hävda att en intäkt är 
skattefri och att en kostnad är avdragsgill. För att uppgiftsskyldigheten ska uppfyllas 
krävs det dock att den skattskyldige öppet redovisar de faktiska förhållandena och inte 
bara omotiverat utelämnar intäkten respektive drar av kostnaden. Yrkandet får därför 
inte vara dolt i underlaget för deklarationen.153 Detta för att Skatteverket ska kunna 
bedöma, med ledning av deklarationen, om intäkten är skattefri eller avdragsgill. Om 
det visar sig att den skattskyldige gjort en felaktig bedömning av någotdera och man 
inte kompletterat med de faktiska förhållandena föreligger en oriktig uppgift vilket 
kan leda till efterbeskattning och skattetillägg.154 Ett yrkande som i princip implicerar 
ett påstående i sak som saknar verklighetsunderlag bör hänföras till oriktig uppgift i 
sak.155 Vid efterbeskattning krävs det dessutom att det föreligger ett orsakssamband 
mellan den oriktiga uppgiften och den felaktiga beskattningen. 156  Om den 
skattskyldige endast lämnat sin subjektiva uppfattning i en uppskattning, förutsatt att 
denna är rimlig, och inte avser en felaktig sakuppgift föreligger däremot inte oriktig 
uppgift.157 Trots brister i den skattskyldiges uppgiftsskyldighet, både direkt felaktiga 
och utelämnade av uppgifter, bedöms emellanåt inte oriktig uppgift föreligga. Så är 
fallet när den skattskyldige lämnat ofullständiga uppgifter i den mån att Skatteverkets 
utredningsskyldighet aktualiseras.158  
 
Vidare är det Skatteverket som har bevisbördan för fastställandet av oriktig uppgift 
vilket ska uppnå till beviskravet visat/styrkt.159 Skatteverket måste således påvisa 
omständigheter som tyder på att den skattskyldige haft en intäkt som han inte 
redovisat i deklarationen, respektive gjort ett avdrag för en kostnad som inte 
förekommit. Vidare har det konstaterat att det förhållande då den skattskyldige inte 
förmått styrka med verifikationer att han haft en kostnad, kan inte i sig innebära att 
den skattskyldige brustit i sin uppgiftsskyldighet i den mån att oriktig uppgift anses 
föreligga.160  
 
Uppgiftsskyldigheten innebär att den skattskyldige måste upplysa om samtliga 
uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta korrekta beslut, eller 
åtminstone i den mån att Skatteverket uppmärksammas om det skatterättsliga 
problemet. Det förutsätts därför att den skattskyldige har en uppfattning om gällande 
skatteregler för att veta vilka uppgifter som är av relevans.161 Ett undantag är notorisk 
fakta vilket utgås ifrån är allmänt känt och är därför inte nödvändigt att upplysa om. 
Det är dock svårt att dra en gräns vad som är att anse som allmänt känt och 

                                                
152 Leidhammar, Remstam, SN, 2006, s. 602 
153 RÅ 1988 ref. 98 och RÅ 2003 ref. 22 
154 RÅ 1984 1:36 och RÅ 1996 ref. 1: 
155 RÅ 81 1:25 
156 RÅ 2006 ref. 25 och RÅ 2007 not. 55 
157 RÅ 1980 1:3, RÅ 1999 ref. 17, RÅ 1980 1:60 och Prop. 1971:10 s. 269 
158 RÅ 2002 ref. 20 
159 RÅ 2001 ref. 22, RÅ 1991 ref. 29 och RÅ 2000 not. 132 
160 RÅ 1981 1:84 
161 RÅ 1987 ref. 46 
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vedertaget.162 Vidare omfattas inte uppgiftsskyldigheten för sådana omständigheter 
som inträffar efter deklarationens ingivande. 163  Bedömningen om 
uppgiftsskyldigheten upprätthållits ska således endast ske för det aktuella 
beskattningsåret och det är därför även oväsentlig vilka omständigheter som inträffat 
tidigare och Skatteverkets tidigare bedömningar.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
162 RÅ 1992 not. 3 jfr RÅ 1989 not. 368 
163 RÅ 1980 1:3 
164 RÅ 1978 1:73, RÅ 1980 1:52, RÅ 2004 not. 104, och RÅ 1988 not. 312 
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4. Skatteverkets utredningsskyldighet 

4.1 Inledning 
Officialprincipen innebär att myndigheter har en skyldighet att utreda samtliga 
ärenden som behandlas.165 Principen är sedan 1970-talet, då den kodifierades i 
förvaltningsprocesslagen (1971:291, FPL), en grundläggande princip inom den 
svenska förvaltningsrätten och ett led i arbetet att stärka den enskildes 166 
rättssäkerhet.167 Officialprincipen uttrycks inte explicit i förvaltningslagen (1986:223, 
FL) men praxis har fastslagit att principen gäller även för förvaltningsmyndigheter 
och en analog tillämpning av 8 § FPL ska föreligga. 168  Skatteverkets 
utredningsskyldighet stadgas i 40 kap. 1 § SFL där det framgår att Skatteverket ska se 
till att utreda ärende tillräckligt. Bestämmelsen är således ett utslag av 
officialprincipen och följer av FL:s bestämmelser.169 Det grundläggande syftet bakom 
regleringen är att utredningen ska utföras på myndighetsnivå och att ett ärende ska i 
princip ska vara färdigutrett innan det når domstol.170  
 
Skatteverket ska i sin utredning förhålla sig objektiv, vilket stadgas i 1 kap. 9 § 
regeringsformen (1974:152, RF), och innebär att både omständigheter som är till den 
enskildes fördel och nackdel ska beaktas. Utredningen ska klarlägga relevanta och 
faktiska förhållanden vilket sker genom att beakta allt material som finns tillgängligt 
vid beslutsfattandet. Skatteverket har benämnt denna form av utredningsskyldighet 
som ”den allmänna utredningsskyldigheten”.171 Det ska skiljas på den allmänna 
utredningsskyldigheten och den utredningsskyldigheten som, om den aktualiseras, 
medför att den skattskyldige inte har lämnat oriktig uppgift.172 Beträffande oriktig 
uppgift ska Skatteverket i sin utredning endast beakta det material som den 
skattskyldige lämnat till ledning för beskattning för den aktuella perioden. 173  Ett 
undantag är dock om den Skattskyldige direkt hänvisat till annat material. 174 

Skatteverket har benämnt denna form av utredning som ”den särskilda 
utredningsskyldigheten”.175 Trots att det uppkommit en allmän utredningsskyldighet 
för Skatteverket, exempelvis om ett fel i den skattskyldiges deklaration uppdagas vid 
en jämförelse med ett kontrollmaterial. Ska ytterligare en prövning göras om det även 
uppkommit en sådan utredningsskyldighet som är av betydelse i fråga om oriktig 
uppgift föreligger eller inte.176 Det är framförallt denna form av utredningsskyldighet 
som kommer behandlas. Bedömningen sker därmed i två steg, där först en prövning 
görs om den skattskyldige lämnat ofullständiga- eller felaktiga uppgifter i 
deklarationen. Därefter prövas, om första prövningen besvaras jakande, om övriga 
uppgifter i deklarationen borde väckt Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet.177  
                                                
165 Prop. 1971:30 s. 529  
166 Med enskilda avses inte endast enskilda individer utan även företag, organisationer och andra privaträttsliga 
subjekt, Prop. 1985/86:80 s. 59 
167 Prop. 1985/86:80 s. 11 och Petrén Gustaf, Förvaltningsrättslig tidskrift, 1977, s. 154ff  
168 RÅ 1974 ref. 29, RÅ 2006 ref. 15 och JO 1977/78 s. 310 
169 Gäverth, SN, 2005, s. 706, Edelstam, Förvaltningsmyndighets utredningsskyldighet, s. 105ff, 
Wennergren, Taxering, taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen, s. 45f och 
Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen, s. 73ff   
170 Prop. 1989/90:74 s. 283f 
171 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 29f 
172 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 29f 
173 Skatteverkets ställningstagande från 2005, Dnr 131 620856-05/111 
174 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 31 
175 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 29f 
176 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 29f 
177 SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 45 
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4.2 Skatteverkets utredningsskyldighet i lag och förarbete 
I 40 kap. 1 § SFL framgår att Skatteverket ska utreda ärende tillräckligt. Vad som 
menas med begreppet tillräckligt är dock inte självklart. Det fastställs dock i 
propositionen att då ett ärende når domstolen, ska ärendet i princip vara färdigutrett. 
Det framgår i propositionen att Skatteverkets utredningsskyldighet är tämligen 
långtgående. I propositionen görs dock en avvägning, mellan det förhållande att en 
grundlig utredning visserligen skapar garantier för att materiellt riktiga beslut kommer 
till stånd, men att en handläggning som är alltför tidskrävande framstår som en 
nackdel ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 178  Därför måste utredningsskyldigheten 
anpassas utefter de resurser som står till Skatteverkets förfogande och se till vad som 
är praktiskt möjligt att åstadkomma med dessa. 179  I 8§ FPL stadgas att 
utredningsskyldigheten påverkas beroende på frågans beskaffenhet vilket i viss mån 
speglar förhållningssättet som intas gällande Skatteverkets utredningsskyldighet.180 
Det är således inte tänkt att Skatteverket ska, om den skattskyldige lämnat 
ofullständiga eller motstridiga uppgifter, behöva ”lägga pussel” för att kunna fatta ett 
korrekt beslut.181  
 
Vidare framgår i propositionen att det inte går att fastställa vad en tillräcklig utredning 
innebär på ett generellt plan utan detta måste avgöras i varje enskilt ärende. Om den 
skattskyldige yrkar avdrag ter det sig naturligt att också ett större ansvar läggs på 
honom. Detta innebär dock inte att Skatteverkets inte ska bistå med de upplysningar 
och råd som den skattskyldige behöver.182 Ett större ansvar åläggs Skatteverket för 
utredningen när denne som ett led i fullgörandet av sin samhällsfunktion, ex officio, 
inleder ett ärende i allmänhetens intresse.183 Vid en omprövning till den enskildes 
nackdel kan dock höga krav ställas på att Skatteverket utrett ett ärende tillräckligt 
innan beslut fattas. 184  Vilket även speglar ändamålet med FL ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv för den enskilde. 185 Vad som omfattas av Skatteverkets 
utredningsskyldighet är idag i stort sett endast reglerad i praxis.186  

4.3 Skatteverkets utredningsskyldighet i praxis 

4.3.1 Äldre rättsfall som berör Skatteverkets utredningsskyldighet  
I RÅ 1963 ref. 38 hade Skatteverket medgett den skattskyldige ett yrkat avdrag 
gällande periodiskt understöd till sin son. Under övriga upplysningar hade den 
skattskyldige bland annat upplyst om att understödet inte avsåg bidrag till uppfostran 
eller studier då sonen inte var skolpliktig. Det framkom dock senare att sonen faktiskt 
studerade. HFD anförde att det inte förelåg några formella förutsättningar för 

                                                
178 Prop. 1989/90:74 s. 283f 
179 Prop. 1989/90:74 s. 284 
180 Petrén uttalade dock i RÅ 1974 ref. 29, som visserligen handlade om erhållandet av körkortstillstånd 
men torde vara applicerbart inom alla förvaltningsrättsliga ärenden, att -visserligen är körkortsärenden 
typiska massärenden men ett ”själlöst tillämpande av rutiner kan leda till för den enskilde allvarliga 
rättsförluster”  
181 Prop. 1955:160 s. 161, Prop. 1971:10 s. 266, Gäverth, Festskrift till Nils Matsson – Oriktig uppgift 
eller utredningsskyldighet, s. 152 
182 Prop. 1989/90:74 s. 284 
183 Prop. 2002/03:128 s. 55, SOU 1964:27 s. 299, Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens 
grunder, s. 108, Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 77f, Wennergren, 
Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, s. 137 och RÅ 1996 ref. 83 
184 Prop. 1989/90:74 s. 284, vilket även konstaterats i praxis i b.la. RÅ 1990 ref. 94, RÅ 1990 ref. 64, 
RÅ 1989 ref. 67 och RÅ 1996 ref. 83 
185 Prop. 1985/86:80 s. 11 
186 Prop. 2010/11:165 s. 410 
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efterbeskattning då de övriga upplysningarna i deklarationen torde tala för att den 
skattskyldige gjort en felaktig bedömning, eftersom skolplikten var avgörande för 
rätten till avdrag. Till följd av uppgiften borde Skatteverket ifrågasatt riktigheten av 
de lämnade uppgifterna, särskilt då det inte framkom av deklarationen om sonen 
faktiskt studerande eller inte.187  
 
I RÅ 1966 FI not. 1606 påvisar att det föreligger en tämligen långtgående 
utredningsskyldighet för Skatteverket. I målet hade en skattskyldig inte upplyst om att 
han utfört arbete på Grönland men under särskilda upplysningar uppgett att han under 
år 1957 vistats utomlands på Grönland. HFD anförde att med hänsyn till den särskilda 
upplysningen och andra omständigheter, vilka inte framgår av domen, förelåg inte 
förutsättningar för efterbeskattning. Målet påvisar ett tämligen långtgående krav på 
Skatteverkets uppmärksamhet och slutledningsförmåga vid 
deklarationsgranskningen.188 Huruvida denna upplysning kan vara tillräcklig framgår 
egentligen inte, men Wennergren anför att troligen har HFD ansett att den 
skattskyldige gjort så gott som rimligen kunde begäras av honom.189  
 
I samband med debatten om skattetillägg i slutet av 1990-talet avgjorde HFD på några 
år flertalet domar beträffande frågan om Skatteverkets utredningsskyldighet i fråga 
om oriktig uppgift och oriktigt yrkande vilka kommer presenteras nedan.  

4.3.2 Motstridiga uppgifter i deklarationen 
I RÅ 2002 ref. 20 hade ett bolag yrkat avdrag under ”bokförda intäkter som inte är 
skattepliktiga” med 11 819 895 kr, samtidigt som bolaget redovisat rörelseintäkter i 
räkenskapsschemats resultaträkning med 5 151 376 kr. Efter förfrågan från 
Skatteverket framkom det att det yrkade avdraget, med ett belopp om 10 635 495 kr, i 
själva verket utgjorde driftsbidrag. Driftsbidraget hade bolaget erhållit tidigare år och 
även beskattats för. Bolaget hade gjort bedömningen att dessa driftsbidrag inte 
utgjorde skattepliktiga intäkter varför bolaget yrkat avdrag för dessa. HFD anförde att 
det yrkade avdraget saknade rättslig grund och konstaterade att det framstod som 
närmast uteslutet att det framställda yrkandet, utan närmare förklaring, skulle godtas 
av Skatteverket utan närmare utredning. Detta då det yrkade avdraget för bokförda 
men inte skattepliktiga intäkter, uppenbarligen inte gick att förena med den samtidigt 
lämnade uppgiften om totalt bokförda intäkter uppgående till mindre än hälften av det 
yrkade avdraget.  
 
Målet berör således det förhållande då den skattskyldige lämnat uppgifter som varken 
är riktiga eller tillräckliga för att ett korrekt beslut ska kunna fattas av Skatteverket, 
men är så motstridiga och anmärkningsvärda att det får anses ge upphov till en klar 
utredningsskyldighet för Skatteverket.  
 

                                                
187 Jfr RÅ 1967 Fi not. 1851 där samma förutsättningar förelåg, där den skattskyldige medgetts 
periodiskt understöd men endast uppgett namn och adress till mottagaren. Efterbeskattning utgick då 
den skattskyldige inte uppgett att det periodiska understödet avsett mottagarens undervisning och 
uppfostran vilket inte framgick av uppgifterna. Det fanns således ingen anledning för Skatteverket att 
ifrågasätta riktigheten av det yrkade avdraget varför ingen vidare utredning krävdes, se även RÅ 1985 
1:71  
188 Gäverth framför dock då ”de övriga omständigheterna” inte motiverades är rättsfallet begränsat som 
tolkningskälla men brukar ändock ofta åberopas i partsinlagor rörande utredningsskyldigheten, 
Gäverth, Festskrift till Nils Matsson – Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet, s. 154  
189 Wennergren, SN, 1996, s. 520 
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I RÅ 2002 not. 117 uppgav den skattskyldige i huvudblanketten, i specifikationen för 
skulder, att han hade en skuld till sitt fåmansföretag. Samtidigt hade den skattskyldige 
besvarat nekande på blankett K10 om han hade lån i företaget. Skatteverket 
uppmärksammade detta och skickade förfrågan till skattskyldige som då angav att han 
hade ett lån. Skatteverket beskattade honom för förbjudet lån och påförde 
skattetillägg. HFD anförde dock att det ”framstår som närmast uteslutet att uppgiften 
om avsaknad av lån i bolaget, som stred mot den samtidigt lämnade uppgiften om 
skuld till bolaget, skulle godtas av Skatteverket utan närmare utredning. Vidare har 
den skattskyldige, sedan Skatteverket vid fullgörandet av sin utredningsskyldighet 
begärt förklaring, lämnat klargörande besked om skuldförhållandena. Med hänsyn 
härtill kan förutsättningar för påförande av skattetillägg inte anses föreligga”.190  
 
Målet berör således det förhållande då den skattskyldige lämnat uppgifter i 
deklarationen som inte är förenliga, det vill säga att uppgifterna i deklarationen är 
motstridiga. Vilket i sin tur aktualiserat Skatteverkets utredningsskyldighet varför 
oriktig uppgift inte förelåg och därmed ej heller förutsättningar för skattetillägg.  

4.3.3 Uppenbart att uppgifter saknas 
I RÅ 2003 ref. 22 hade ett bolag redovisat löner, ersättningar, pensionskostnader och 
kostnader för AMF- och ITP-avgifter i räkenskapsschemat i deklarationen. Däremot 
hade bolaget underlåtet att i deklarationen lämna någon uppgift om underlag för 
särskild löneskatt på pensionskostnader. Varken rutorna på huvudblanketten som 
berörde uppgifterna eller motsvarande ruta gällande inkomst av näringsverksamhet 
var ifyllda. Det faktum att bolaget redovisat betydande kostnader för löner, 
pensionskostnader och kostnader för AMF- och ITP-avgifter var således inte förenliga 
med de samtidigt icke-ikryssade rutorna. HFD anförde att i beaktande av de 
uppgifterna, gällande pensionskostnader m.m., som bolaget lämnat i deklarationen. 
Bör det enligt rätten stått klart för Skatteverket att avsaknaden av uppgift om underlag 
för särskild löneskatt på pensionskostnader inte hade tillräcklig grund för beslut om 
beskattningen. Vidare framstod det som närmast uteslutet att Skatteverket vid en 
normal granskning av deklarationen inte skulle uppmärksammat en sådan brist. 
Skatteverket hade därför en skyldighet att se till att ärendet blev tillräckligt utrett, 
vilket även skett efter att Skatteverket fått in de efterfrågade uppgifterna. 
Förutsättningarna för påförandet av skattetillägg förelåg därför inte.191  
 
Ett mål som har likheter med de i ovan anförda målet RÅ 2003 ref. 22 är RÅ 2004 
not. 78. I målet hade ett bolag försummat att redovisa både ingående och utgående 
moms i sin deklaration Det framgick å andra sidan av räkenskaperna att bolaget hade 
en momsskuld. Efter begäran från Skatteverket redovisade bolaget ingående och 
utgående moms. Bolaget hävdade att det därmed uppkommit en utredningsskyldighet 
för Skatteverket. HFD anförde att bolaget hade lämnat oriktig uppgift genom sin 
underlåtenhet att inte redovisa ingående och utgående moms i deklarationen.192 
Vidare anförde HFD att det förhållande att bolaget redovisat momsskulden i 

                                                
190 Se även RÅ 2005 not. 4 som också avsåg ett lån där den skattskyldige uppgett ”nej” i rutan 
avseende lån i bolaget men i samma bilaga uppgett att han förvärvat en viss angiven fastighet från 
bolaget och att bolaget hade en fordran. HFD anförde samma motivering som i RÅ 2002 not. 117 och 
undanröjde skattetillägget 
191 Se även RÅ 2004 not. 133 där omständigheterna i fallet var snarlika de som rådde i RÅ 2003 ref. 22 
och där HFD gjorde samma bedömning 
192 Se RÅ 2002 ref. 46 där HFD fastställde att en skattskyldig som underlåter att redovisa någon 
mervärdeskatt är oriktig uppgift och ska påföras skattetillägg vilket beräknas på skillnaden mellan 
ingående och utgående moms och se även HFD:s domar den 16 juni 2005 mål nr 8501-03 och 8503-03 
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deklarationens räkenskapsschema inte medfört att det uppkommit en sådan 
utredningsskyldighet för Skatteverket som är av betydelse för frågan om skattetillägg 
ska påföras.  

4.3.4 Deklarationen avviker från vad som är normalt för skattskyldiga i 
motsvarande situation  
I RÅ 2004 ref. 11 hade ett bolag redovisat nedskrivning av ej finansiella 
anläggningstillgångar i räkenskapsschemat vilket efter närmare utredning visade sig 
vara en värdenedgång på en fastighet i Tyskland. Trots det faktum att det ej förelåg 
någon avdragsrätt återfördes inte beloppet till beskattning. Anläggningstillgångarna i 
räkenskapsschemat utgjordes främst av byggnad och övrig fast egendom. Skatteverket 
menade att även om byggnadsinnehavet redovisats som anläggningstillgångar, kan det 
inte uteslutas om tillgångarna skattemässigt utgör omsättningstillgångar. Det fanns 
således en möjlighet att byggnaderna uppförts i ett av bolaget tidigare bedrivna 
byggrörelse. Vidare anförde Skatteverket att inte heller det faktum att 
fastighetsinnehavet tidigare ingått i bolaget genom handel med fastighet kunde 
uteslutas. Övriga uppgifter bolaget lämnat i deklaration talade heller inte emot att det 
förelegat avdragsrätt för extra värdeminskningsavdrag. Således upplyste Skatteverket 
om att det faktiskt förelåg situationer där rätt till avdrag kunde föreligga utifrån 
uppgifterna i deklarationen. HFD anförde att en sådan avdragsrätt som avsågs i 
aktuella fallet motsägs inte av uppgifterna i deklarationen. Trots att det begärda 
avdraget föranlett Skatteverket att begära in ytterligare information kan inte en sådan 
utredningsskyldighet, vilken är av betydelse ifråga om skattetillägg, ansetts ha 
uppkommit varför skattetillägg kunde påföras.193 
 
I RÅ 2004 not. 102 yrkade ett energibolag avdrag för nedskrivning av finansiella 
tillgångar, vilka bestod av aktier i ett helägt dotterbolag, och inte återfört beloppet till 
beskattning. I räkenskapsschemats balansräkning hade bolaget redovisat 
anläggningstillgångarna i form av aktier och andelar i svenska intresse- och 
koncernföretag. HFD konstaterade att det fanns situationer som under vissa 
förutsättningar talade för att rätt till avdrag förelåg och att övriga uppgifter i 
deklarationen ej talade emot avdragsrätten. I beaktande av detta menade HFD att det 
ej framstod som uteslutet att Skatteverket hade kunnat godkänna yrkandet utan 
särskild utredning varför förutsättningar för skattetillägg förelåg.194  
 
I RÅ 2004 ref. 75 hade den skattskyldig avyttrat icke markandsnoterade ICA-aktier 
och redovisat försäljningsintäkten på första sidan på blankett K4. Vid försäljning av 
icke markandsnoterade aktier ska ett genomsnittsvärde för anskaffningskostnaden 
beräknas på sida tre i blanketten, vilket inte gjorts. Istället hade den skattskyldige 
tillämpat schablonmetoden vid beräkningen av anskaffningskostnaden, vilken endast 
kan användas på markandsnoterade andelar. Därefter hade den skattskyldige redovisat 
skattefri utdelning på nämnda aktier i blankett K12. Enligt huvudregeln kan 
bestämmelserna om skattefri utdelning endast tillämpas om det rör sig om icke 
markandsnoterade andelar. Det fanns således motstridiga uppgifter i deklarationen, 
                                                
193 Se även HFD:s dom den 1 juni 2004, mål nr 4369-02 där HFD valde att ej utföra en analys av 
tillgångarna i balansräkningen, likt den som gjordes i RÅ 2004 ref. 11, varför det förelåg en risk att 
Skatteverket kunde vilseledas. Meyer skriver att om en analys hade vidtagits av HFD hade domstolen 
sannolikt kommit fram till att en risk för vilseledande ej förelåg då det yrkade avdraget skattemässigt ej 
var avdragsgillt, Meyer, SN, 2005, s. 98f 
194 Se även RÅ 2004 not. 164 där förutsättningarna i fallet nästintill var identiska med de som rådde i 
RÅ 2004 ref. 102 och där HFD kom fram till samma beslut och anförde att det ”inte framstod som 
uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta avdraget utan ytterligare utredning” och RÅ 2005 ref. 7  
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dels en uppgift som talade för markandsnoterade andelar, dels en uppgift som talade 
för icke markandsnoterade andelar. Frågan var om Skatteverkets 
utredningsskyldighet, som är av betydelse för frågan om skattetillägg, hade 
aktualiserats till följd av de motstridiga uppgifterna. HFD anförde att den 
skattskyldige lämnat oriktig uppgift och att uppgifternas motstridighet inte medfört att 
Skatteverkets utredningsskyldighet inträtt. HFD menade att skattefri utdelning på 
markandsnoterade aktier kan uppbäras om det faller inom tioårsperioden, den s.k. 
karenstiden, varför det inte kunde uteslutas att schablonmetoden var tillämplig och 
skattetillägg påfördes därför.  
 
Det fanns således en möjlighet att schablonmetoden var tillämplig. Även om denna 
möjlighet var väldigt begränsad så talade inte övriga uppgifter i deklarationen emot 
användandet av schablonmetoden. Om inte karenstiden varit tillämplig för 
marknadsnoterade aktier hade troligtvis HFD bedömt att Skatteverkets 
utredningsskyldighet hade aktualiserats till följd av de motstridiga uppgifterna. Men 
eftersom det förelåg en risk att Skatteverket skulle godkänna deklarationen blev 
utgången en annan. Målet påvisar således hur avgörande det är om det föreligger en 
risk att Skatteverket kan vilseledas, även om risken endast förelåg under en särskild 
förutsättning.195 I ett snarlikt mål, RÅ 2004 not. 184, som också gälle avyttring av 
samma slags aktier anförde HFD att det fick anses som närmast uteslutet att 
Skatteverket skulle godtagit det i deklarationen redovisade anskaffningsvärdet utan 
närmare utredning. I målet hade nämligen den skattskyldige i deklarationen bifogat en 
skrivelse från ICA som uppgav att andelarna inte var marknadsnoterade. Till följd av 
denna upplysning föll således ansvaret över på Skatteverket vilket torde tala för att 
kompletterande uppgifter höjer kraven på Skatteverkets utredningsskyldighet. Målen 
påvisar att gränsdragningen är mycket tunn då det kommer till förhållandet mellan 
den skattskyldiges uppgiftsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet.  

4.3.5 Inskränkt utredningsskyldighet  
I RÅ 2004 not. 104 hade en skattskyldig inte deklarerat att han avyttrat en del av en 
fastighet som han var delägare i. Istället hade han gjort en fyllnadsinbetalning för 
reavinstskatten. De övriga delägarna i fastigheten hade dock redovisat försäljningen i 
sina deklarationer och dessutom hade Skatteverket meddelats från annan myndighet 
om sökt lagfart för fastigheten. HFD konstaterade att den skattskyldige lämnat en 
oriktig uppgift. Därefter anförde HFD att det förhållandet att de övriga delägarna 
redovisat fastighetsförsäljningen och att Skatteverket erhållit lagfart för fastigheten 
samt det faktum att en fyllnadsinbetalning avseende reavinstskatt inkommit. Utgör 
inte sådana omständigheter vilka kan aktualisera en sådan utredningsskyldighet som 
är av betydelse i fråga om skattetillägg.  
 
Målet påvisar att den utredningsskyldighet som är av betydelse för frågan om 
skattetillägg skall påföras är mer inskränkt än den allmänna utredningsskyldighet som 
vilar på 40 kap. 1 § SFL. Detta då det inte framgick i deklarationen att fastigheten 
hade avyttrats men att Skatteverket hade tillgång till andra uppgifter som talade för 
motsatsen. Att Skatteverket på grund av de motstridiga uppgifterna föranleddes att 
utreda ärendet enligt 40 kap. 1 § SFL fullgjordes därmed Skatteverkets allmänna 
utredningsskyldighet. Detta innebar dock inte att en sådan utredningsskyldighet 

                                                
195 Se även det ovan anförda målet RÅ 2004 ref. 11 där liknande förutsättningar rådde och en 
avgörande faktor var om det förelåg en risk att Skatteverket kunde vilseledas och RÅ 2007 ref. 65 där 
rätt till avdrag förelåg under specifika förutsättningar och att inte övriga uppgifter talade emot rätten till 
avdrag, varför det förelåg en risk att Skatteverket skulle godta det yrkade avdraget 
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uppkommit vad avsåg den oriktiga uppgiften.  I den allmänna utredningsskyldigheten 
ingår nämligen att Skatteverket ska beakta alla uppgifter som Skatteverket har tillgång 
till och inte endast de uppgifter som finns att tillgå i deklarationen. I den särskilda 
utredningsskyldigheten, som har betydelse för frågan om skattetillägg skall påföras, 
beaktas endast de uppgifter som den skattskyldige lämnat till ledning för det aktuella 
årets beskattning. Den särskilda utredningsskyldigheten inträder således inte om felet 
först framgår vid en jämförelse med tillgängligt kontrollmaterial. Ett undantag är 
dock, som jag tidigare redogjort för, om den skattskyldige i deklarationen direkt 
hänvisar till annat material. Därav kan påstås att den särskilda utredningsskyldigheten 
är mer inskränkt än den allmänna utredningsskyldigheten vilket även styrks av bland 
annat Gäverth och Skatteverket.196 

4.3.6 Anmärkningsvärda uppgifter 
I RÅ 2008 ref. 51 hade den skattskyldige yrkat avdrag för resor till och från arbetet 
om ett belopp på 148 352 kr, vilket visade sig vara en felskrivning och egentligen 
rörde det sig om ett belopp på 14 835 kr. Samtidigt framgick de i deklarationen att 
den skattskyldige hade en inkomst om 221 795 kr. På grund av misstaget menade 
Skatteverket att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift och skulle påföras 
skattetillägg. HFD anförde att visserligen hade den skattskyldige genom sin bristande 
noggrannhet inte uppfyllt sin uppgiftsskyldighet, men å andra sidan framstod det som 
närmast uteslutet att det begärda yrkandet med hänsyn till beloppets storlek i 
förhållande till redovisad löneinkomst, skulle godtagits av Skatteverket utan närmare 
utredning.   
 
Det var således en sådan uppgift som visserligen varken var riktig eller tillräcklig för 
att Skatteverket skulle kunna fatta ett korrekt beslut men så anmärkningsvärda att en 
klar utredningsskyldighet uppstått för Skatteverket. Målet kan jämföras med RÅ 2008 
ref. 61 II där den skattskyldige av misstag yrkat avdrag för resor till och från arbetet 
med 85 066 kr när det istället rörde sig om 8 566 kr, vilket framgick efter förfrågan 
från Skatteverket. Samtidigt framgick det i deklarationen att den skattskyldiges 
tjänsteinkomst uppgick till drygt 140 000 kr. HFD fastställde att oriktig uppgift 
förelåg och skattetillägg påfördes. Målen som är snarlika varandra fick således olika 
utgångar vilket enligt min mening försämrar förutsebarheten av rättsläget. Detta då 
det torde röra sig om anmärkningsvärda uppgifter även i det senare målet med hänsyn 
till det yrkade beloppets storlek i förhållande till redovisad löneinkomst. 

4.4 Sammanfattning 
Gränsdragningen för vad som menas med en tillräcklig utredning är inte självklar. Å 
ena sidan vilar utredningsskyldigheten på förvaltningsrättsliga principer, där en 
grundlig utredning visserligen skapar garantier för att materiellt riktiga beslut kommer 
till stånd. Å andra sidan medför en alltför tidkrävande utredning ineffektivt vilket 
framstår som en nackdel ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det blir således en 
avvägningsbedömning mellan dessa grundläggande principer.  
 
Skatteverket ska utreda ärende tillräckligt vilket är, som ovan nämnt, ett utslag av 
officialprincipen. Det har i praxis växt fram om det föreligger en sådan 
utredningsskyldighet som är av betydelse ifråga om oriktig uppgift föreligger eller 
inte. Denna utredningsskyldighet kan aktualiseras om den skattskyldige lämnar 
uppgifter i deklarationen eller bifogade handlingar som uppenbart visar sig vara 

                                                
196 Gäverth, SN, 2005, s. 706 och SKV handledning, Särskilda avgifter enligt taxeringslagen (231), s. 
31f 
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otydliga, motstridiga eller då den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig 
frågeställning. Vidare ska denna bedömning göras från det underlag den skattskyldige 
lämnat till ledning för det aktuella årets beskattning. Om felet framgår först vid en 
jämförelse med normalt tillgängligt kontrollmaterial aktualiseras inte den 
utredningsskyldighet som är av betydelse ifråga om oriktig uppgift föreligger eller 
inte.  
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5. Sammanfattande och avslutande kommentarer  
Den skattskyldige ska, utöver de specifika uppgifterna vilka framgår i 31 kap. 2 § 
SFL, lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga 
beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Denna 
kompletterande uppgiftsskyldighet regleras i 31 kap. 3 § SFL och målar således upp 
den yttersta ramen för den skattskyldiges uppgiftsskyldighet. Bestämmelsen ses som 
en slags generalklausul för att täcka upp sådana uppgifter vilka inte explicit uttrycks i 
lag och motiveras som behövlig till följd av de speciella förhållanden som kan råda 
inom skatterätten och som inte alltid kan förutses av lagstiftaren. Denna svårtolkade 
formulering från lagstiftaren och visat sig vållat flera svårigheter för den 
skattskyldige. Den skattskyldige måste därmed veta vilka uppgifter som är relevanta 
att upplysa om för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Detta tvingar således den 
skattskyldige att ha en viss kunskap om skattelagstiftningen och dess praxis, vilket 
konstaterats i RÅ 1989 ref. 32 och RÅ 1989 ref. 44. Brister den skattskyldige i sin 
uppgiftsskyldighet i den mån att oriktig uppgift föreligger kan efterbeskattning och 
skattetillägg påföras den skattskyldige.  
 
Uppgiftsskyldigheten är en nödvändig beståndsdel för beskattningssystemets 
funktionalitet. För att beskattningen ska fungera och bli rätt måste Skatteverket få in 
alla de uppgifter som behövs för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. Att 
uppgiftsskyldigheten som åläggs den skattskyldige är tämligen långtgående motiveras 
som nödvändigt med hänsyn till skattelagstiftningens komplexitet och det faktum att 
den skattskyldige själv besitter mest kännedom om de faktiska omständigheterna som 
ägt rum. Det ter sig således naturligt att en omfattande uppgiftsskyldighet krävs för ett 
väl fungerande beskattningssystem, varför en mer inskränkt uppgiftsskyldighet än den 
vi har idag troligtvis inte är möjligt ur ett funktionalitetsperspektiv.  
 
Uppgiftsskyldigheten är dock inte utan begränsningar utan den är i hög grad bunden 
av den materiella skattelagstiftningen som råder på området. Det är därför 
betydelsefullt att klargöra att bestämmelserna, om vilka uppgifter som ska lämnas 
enligt SFL, inte ska läsas isolerade från bestämmelserna i IL utan dessa måste således 
också tas i beaktande. Vidare begränsas uppgiftsskyldigheten till de omständigheter 
som föreligger vid deklarationstillfället vilket konstaterades i bland annat RÅ 1980 
1:3. Detta innebär att vid bedömningen om en oriktig uppgift föreligger ska hänsyn 
endast tas till de förhållanden som rådde vid deklarationens inlämnande. Det 
förhållandet att en omständighet inträffat efter deklarationens ingivande får således 
inte påverka bedömningen om en oriktig uppgift föreligger. Pågående omständigheter 
som ännu inte är avgjorda faller också utanför uppgiftsskyldigheten. Detta torde gälla 
trots det faktum att den skattskyldige är medveten om att omständigheten kan komma 
att påverka beskattningen, vilket konstaterats i RÅ 1986 ref. 98. Praxis ligger således i 
linje med lagtextens utformning att skattetillägg ska tas ut om oriktig uppgift lämnas 
till ledning för egen beskattning. Rättsfallen kan därmed ge utslag för 
legalitetsprincipen då det inte finns stöd i lag att beakta omständigheter efter 
deklarationens ingivande. Om motsatt förhållande förelegat skulle detta innebära att 
en uppgift som var riktig vid deklarationens ingivande men som efter förändring av 
rättsläget vore att anse som oriktig, skulle rättfärdiga retroaktiv beskattning vilket 
vore ett hot mot rättsäkerheten. Här kan nämnas RÅ 2006 ref. 25 där ett bolag vid 
1996 års beskattning, enligt den då förhärskande uppfattningen, valt att konsekvent 
kostandsfört mervärdesskatten i deklarationen. Enligt senare rättsfall, RÅ 1999 not. 
245, skulle bolaget rätteligen begärt återbetalning av mervärdesskatten. HFD anförde 
att bolaget därmed lämnat oriktig uppgift men konstaterade vidare att förutsättningar 
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för efterbeskattning saknades då det inte förelåg något orsakssamband mellan den 
oriktiga uppgiften och den felaktiga beskattningen. Det torde te sig mer naturligt om 
HFD konstaterade att ingen oriktig uppgift förelåg överhuvudtaget då uppgiften vid 
deklarationstillfället inte var oriktig. Att senare rättsfall förändrar rättsläget borde 
enligt gällande praxis, RÅ 1980 1:3, RÅ 1986 ref. 98, RÅ 1999 not. 73, ej påverka 
bedömningen av oriktig uppgift. I tidigare praxis har trots allt fastslagit att 
bedömningen om oriktig uppgift föreligger ska göras vid deklarationens 
inlämningsskede. Målet har således vållat en del osäkerhet då det kommer till vid 
vilket skede en oriktig uppgift ska bedömas ifrån vilket även tillstyrkts av 
Leidhammar. Leidhammar anför vidare ”om det kan ifrågasättas om inte Skatteverket 
genom en sådan ordning ges en latent rätt att riva upp beskattningsbeslut till den 
skattskyldiges nackdel på grund av senare tillkommen ändrad praxis. Skillnaden 
mellan deklarationer som innehåller riktiga resp. oriktiga uppgifter blir med en sådan 
befarad ordning oklar. Prövningen av oriktiga uppgifter vid påföring av skattetillägg, 
där krav på orsakssamband inte föreligger, torde bli väsentligt osäkrare än hittills”. Ur 
ett perspektiv talar således målet för att uppgiftsskyldigheten fått en allt vidare 
innebörd. Ska den skattskyldige behöva lämna ytterligare uppgifter för att gardera sig 
mot framtida förändringar av rättsläget? Förhållandet borde vara oförenligt ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det kan dock tilläggas att bedömningen om oriktig uppgift 
föreligger fortfarande verkar ske vid inlämningsskedet och målet tycks således inte ha 
förändrat rättsläget.  

Att bedömningen om oriktig uppgift föreligger endast ska ske från de omständigheter 
som råder vid deklarationens inlämnande innebär även att Skatteverkets tidigare 
bedömningar blir irrelevanta i sammanhanget, vilket konstaterades i RÅ 1978 1:73. 
Det är således oväsentligt om Skatteverket exempelvis tidigare medgett avdrag 
baserat på samma underlag som senare visar sig vara så bristfälligt att oriktig uppgift 
anses föreligga. Vidare innebär det att oriktig uppgift anses föreligga trots att 
Skatteverket med hjälp av tidigare års deklarationer hade kunnat hämta tillräckligt 
underlag för att fastställa ett korrekt beslut, vilket konstaterades i bland annat RÅ 
1978 1:73 och RÅ 1988 not. 312. 
 
Uppgiftsskyldigheten är således inte utan begräsningar. När anses då 
uppgiftsskyldigheten vara fullgjord? Den skattskyldige ska, som tidigare nämnts, 
lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut 
om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Om den skattskyldige 
brister i sin uppgiftsskyldighet kan oriktig uppgift föreligga och då kan 
efterbeskattning och skattetillägg påföras den skattskyldige. Oriktig uppgift är därmed 
av central betydelse i fråga om uppgiftsskyldigheten då den ställer upp den yttersta 
gränsen för uppgiftsskyldighetens omfattning. En uppgift ska anses vara oriktig om 
det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller en uppgift som ska lämnas till 
ledning för beskattningen har utelämnats, vilket stadgas i 49 kap. 5 § SFL. Det är 
därmed inte endast osanna uppgifter som faller inom begreppet utan även helt eller 
partiellt förtigande om relevanta sakförhållanden. Den skattskyldige ska, oavsett om 
det framgår i deklarationen eller inte, lämna alla uppgifter som är av relevans för att 
Skatteverket för att kunna bedöma skattefrågan. Den skattskyldige har rätten att hävda 
att en intäkt är skattefri respektive en kostnad är avdragsgill. Det är dock avgörande 
att den skattskyldige lämnar sådana kompletterande uppgifter som redogör för de 
faktiska omständigheterna för intäkten respektive avdraget. Detta för att Skatteverket 
ska få möjlighet att göra en korrekt rättslig bedömning om kostnaden är avdragsgill 
respektive intäkten är skattefri. Om den skattskyldige således inte redogör för de alla 
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relevanta omständigheter kan oriktig uppgift föreligga, vilket konstaterats i bland 
annat RÅ 1976 ref. 155, RÅ 1984 1:36, RÅ 1995 not. 83 och RÅ 1996 ref. 1. Det kan 
dock tilläggas att det inte per automatik föranleder oriktig uppgift på den grunden att 
den skattskyldige inte förmått styrka sin rätt till avdrag, RÅ 1981 1:84 och RÅ 1996 
not. 54. 
 
Alla uppgifter är dock inte av relevant karaktär, vilket är fallet med notorisk fakta. 
Notorisk fakta utgås ifrån att vara allmänt känt varför de ej heller behöver upplysas 
om i syfte att minska belastningen hos Skatteverket. Notorisk fakta torde tillämpas 
restriktivt eftersom det är endast de grova dragen av en företeelse eller ett 
händelseförlopp som kan anses vara notoriska. Därför kan den skattskyldige endast i 
begränsad utsträckning med framgång kan motivera att utelämna uppgifter med 
hänvisning till att de är allmänt veterliga, vilket var fallet i RÅ 1989 not. 368. Det är 
således inte självklart vad som omfattas av just notorisk fakta. I RÅ 1992 not. 3 där 
den skattskyldiges tillgång till allmänna kommunikationsmedel för resor mellan 
privatbostaden och arbetsplatsen utgjorde ett sådant förhållande som fick ses som 
allmängiltigt känt, då ledamöterna var medvetna om att s.k. arbetsbussar fanns att 
tillgå. Idag torde detta rättsfallet sakna prejudikatvärde då deklarationer kan granskas 
vart som helst i landet varför hänsyn inte kan tas till förutsättningar som endast gäller 
i specifika regioner. Det är följaktligen endast de grova dragen av en företeelse eller 
händelseförlopp som kan vara notoriska.  
 
Vidare framgår det i 49 kap. 5 § SFL att en uppgift dock inte ska anses vara oriktig 
om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör 
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut ska kunna fattas av Skatteverket. En oriktig 
uppgift föreligger inte heller om uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett 
beslut. Den skattskyldige har då gjort ett oriktigt yrkande vilket inte kan föranleda 
skattetillägg. Detta innebär således om den skattskyldige öppet redovisat alla 
relevanta sakförhållanden men gjort en felaktig rättslig bedömning av uppgifternas 
rättsliga konsekvenser brister den skattskyldige inte i sin uppgiftsskyldighet i den mån 
att oriktig uppgift anses föreligga, vilket konstaterades i RÅ 2006 ref. 18. Detta 
eftersom Skatteverket har fått in de uppgifter som behövs för att göra en korrekt 
bedömning om slutlig skatt vilket minimerar risken att Skatteverket kommer 
vilseledas.  Vidare föreligger inte oriktig uppgift om den skattskyldige gjort en 
felaktig bedömning i en ren värderingsfråga, vilket konstaterades ibland annat RÅ 
1999 ref. 17, RÅ 1980 1:3, RÅ 2004 not. 176 och RÅ 2004 not. 177. Det förutsätter 
dock att alla sakförhållanden som är av relevans har redovisats på ett korrekt och 
tillräckligt sätt, RÅ 1967 Fi not. 409 och R77 1:52. Det ska dock påpekas att 
reservationer för sådana subjektiva värderingar som visar sig vara helt felaktiga vilket 
medför att avdragen karakteriseras på ett missvisande sätt faller in under begreppet 
oriktig uppgift, vilket konstaterades i RÅ 1980 1:60 samt RÅ 1991 ref. 17. Återigen 
påvisas därmed att det ställs ett visst krav på den skattskyldige, att denne har viss 
kunskap om beskattningssystemet regelverk. Då det kommer till uppgiftsskyldigheten 
är det är av stor betydelse att uppgifterna redovisas öppet, och inte är dolt i underlaget 
för deklarationen. Detta minskar risken för att Skatteverket vilseleds och ställer inte så 
höga krav på deras uppmärksamhet, RÅ 1988 ref. 98 och RÅ 2003 ref. 22. Dock kan 
nämnas bland annat RÅ 1976 ref. 165 och NJA 1973 s. 529 där skattskyldige öppet 
redovisat tveksamheter i deklarationen men oriktig uppgift förelåg ändå då det fanns 
brister i underlaget till grund för deklarationen som den skattskyldige är skyldig att 
upprätthålla. För att uppgiftsskyldigheten ska uppfyllas måste den skattskyldige 
lämna alla uppgifter som skatteverket kan behöva, eller åtminstone i den mån att 
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Skatteverket uppmärksammar det skatterättsliga problemet. Det är häri 
gränsdragningen är svår, där oriktig uppgift och oriktigt yrkande möts. En riktpunkt 
brukar dock vara att den skattskyldige inte får ge sken av att ha lämnat alla relevanta 
uppgifter som behövs för ett korrekt beskattningsbeslut. I RÅ 81 1:25 konstaterade 
HFD att ”ett oriktigt yrkande som typiskt sett implicerar ett påstående i sak som 
saknar verklighetsgrund” kan hänföras till oriktig uppgift. Om det dock framgår vid 
granskningen att uppgifterna är ofullständiga eller behöver kompletteras inträder 
Skatteverkets utredningsskyldighet.  
 
Skatteverkets utredningsskyldighet regleras i 40 kap. 1 § SFL vilken stadgar att 
Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Detta är ett utslag av 
officialprincipen och grundas på förvaltningsrättsliga principer. Vad som menas med 
tillräcklig utredning är dock osäkert. I propositionen nämns dock att det blir ett 
avvägningsförhållande. Där en grundlig utredning visserligen skapar garantier för 
materiellt riktiga beslut kommer till stånd men att en tidskrävande utredning hämmar 
effektiviteten vilket är en nackdel ur ett rättssäkerhetsperspektiv. En utredning kan 
såldes inte drivas i absurdum och hänsyn måste även tas till de resurser som står till 
Skatteverkets förfogande. Att utredningsskyldigheten ska nå upp till nivån 
”tillräckligt” kan följaktligen ses ur flera perspektiv. Ser man det ur ett 
helhetsperspektiv kan man påstå att beskattningen ska vara rättvis och likformig där 
beskattningens felmarginal är begränsad. Ett annat synsätt är ur den enskildes 
rättssäkerhetsperspektiv där en utredning ska göras omsorgsfullt och grundligt för att 
bringa materiellt riktiga beslut. Det sista synsättet är ur ett effektivitetsperspektiv, där 
utredningens tillräcklighet måste anpassas utefter tid och de resurser som finns att 
tillgå. Det blir helt enkelt en avvägningsbedömning som får avgöras i varje enskilt fall 
vilket även framställs i propositionen. Enligt FPL:s bestämmelser stadgas att 
utredningen ska anpassas beroende på ärendets beskaffenhet vilket följaktligen 
speglar förhållningssättet som propositionen ger utslag för. I vissa mål kan en 
grundligare utredning motiveras när rättsläget är oklart då det är av större betydelse 
att materiellt riktiga beslut kommer till stånd. Typiska massärenden faller mer under 
kategorin effektivitet. Petrén uttalade dock i RÅ 1974 ref. 29, som visserligen 
handlade om erhållandet av körkortstillstånd men som torde vara applicerbart inom 
alla förvaltningsrättsliga ärenden, att visserligen är körkortsärenden typiska 
massärenden men ett ”själlöst tillämpande av rutiner kan leda till för den enskilde 
allvarliga rättsförluster” vilket i sig blir en begränsning av själva begränsningen att 
hänsyn ska tas till ärendets beskaffenhet.  
 
I den lagstadgade utredningsskyldigheten i 40 kap. 1 § SFL ska Skatteverket inta ett 
objektivt förhållningssätt och framföra omständigheter både till den enskildes fördel 
och nackdel. Detta görs genom att beakta alla de uppgifter som Skatteverket har 
tillgång till, både i deklarationen och tillgängligt kontrollmaterial. Den 
utredningsskyldighet som är av betydelse i fråga om oriktig uppgift föreligger eller 
inte är av mer inskränkt betydelse, vilket konstateras i bland annat RÅ 2004 not. 104. 
I den utredningen ska Skatteverket endast beakta de uppgifter som den skattskyldige 
lämnat till ledning för det aktuella årets beskattning. Ett undantag är dock om den 
skattskyldige i uppgifterna direkt hänvisar till annat material som Skatteverket har 
tillgång till. Den utredningsskyldighet som är av betydelse i fråga om oriktig uppgift 
föreligger eller inte kan aktualiseras om uppgifterna i deklarationen är motstridiga, 
ofullständiga eller den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig frågeställning. 
Det ska dock klart framgå för Skatteverket vid en normal granskning av deklarationen 
att något av dessa förhållanden råder. Om deklarationen följaktligen innehåller någon 
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av dessa förutsättningar och Skatteverket godkänt deklarationen kan därefter inte 
skattetillägg påföras den skattskyldige vid en senare granskning. 
 
Hur motstridiga uppgifterna torde vara för att Skatteverkets utredningsskyldighet ska 
aktualiseras är dock inte självklart. I RÅ 2002 ref. 20 var det yrkade avdraget för 
bokförda men inte skattepliktiga intäkter, uppenbarligen inte förenligt med den 
samtidigt lämnade uppgiften om totalt bokförda intäkter. Detta då det yrkade avdraget 
med god marginal översteg totalt bokförda intäkter. Denna brist framstod som så klar 
att Skatteverket borde uppmärksammat felaktigheten vid en normal granskning. I RÅ 
2002 not. 117 fanns motstridiga uppgifter, där en uppgift talade för att den 
skattskyldige hade en skuld till företaget, samtidigt som en annan uppgift gällande lån 
i företaget besvarats nekande. HFD fastslog att det framstår som närmast uteslutet att 
uppgiften om avsaknad av lån i bolaget, som stred mot den samtidigt lämnade 
uppgiften om skuld till bolaget, skulle godtas av Skatteverket utan närmare utredning. 
Likande förutsättningar förelåg i RÅ 2005 not. 4 som också avsåg ett lån där den 
skattskyldige uppgett ”nej” i rutan avseende lån i bolaget men i samma bilaga uppgett 
att han förvärvat en viss angiven fastighet från bolaget och att bolaget hade en 
fordran. HFD anförde samma motivering som i RÅ 2002 not. 117 och undanröjde 
skattetillägget. I alla målen har de motstridiga uppgifterna varit väl synliga i 
deklarationen och därför inte ställt så höga krav på Skatteverkets uppmärksamhet och 
risken för vilseledande är därmed väldigt begränsad. I RÅ 2002 not. 117 kan tilläggas 
att de motstridiga uppgifterna fanns på olika blanketter men detta ansågs ändå som 
något Skatteverket skulle uppmärksammat.  
 
I RÅ 2004 ref. 75 hade den skattskyldig avyttrat icke markandsnoterade ICA-aktier 
och tillämpat schablonmetoden, vilken endast är tillämpbar på markandsnoterade 
andelar. Därefter hade den skattskyldige redovisat skattefri utdelning på nämnda 
aktier vilket enligt huvudregeln endast gäller för marknadsnoterade andelar. Det fanns 
således motstridiga uppgifter i deklarationen. HFD anförde att skattefri utdelning på 
markandsnoterade aktier kan uppbäras om det faller inom karenstiden, varför det inte 
kunde uteslutas att schablonmetoden var tillämplig och skattetillägg påfördes. Trots 
det faktum att denna möjlighet var begränsad så talade inte övriga uppgifter i 
deklarationen emot användandet av schablonmetoden. Det förelåg därför en risk att 
Skatteverket skulle vilseledas. Om övriga uppgifter hade talat emot avdraget hade 
troligtvis utgången blivit en annan vilket kan påvisas i RÅ 2004 not. 184. I målet som 
också gällde avyttring av samma slags aktier anförde HFD att det fick anses som 
närmast uteslutet att Skatteverket skulle godtagit det i deklarationen redovisade 
anskaffningsvärdet utan närmare utredning. I målet hade nämligen den skattskyldige i 
deklarationen bifogat en skrivelse från ICA som uppgav att andelarna inte var 
marknadsnoterade. Till följd av denna upplysning föll således ansvaret över på 
Skatteverket vilket torde tala för att kompletterande uppgifter höjer kravet på 
Skatteverkets utredningsskyldighet. Målen belyser således att gränsdragningen är 
mycket tunn då det kommer till förhållandet mellan den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet. 
 
Skatteverkets utredningsskyldighet kan som tidigare nämnts, även aktualiseras när 
uppgifterna är ofullständiga. I RÅ 2003 ref. 22 hade ett bolag redovisat 
pensionskostnader och kostnader för AMF- och ITP-avgifter i räkenskapsschemat i 
deklarationen samtidigt som bolaget hade 0 kr i underlag. Varken rutorna på 
huvudblanketten som berörde uppgifterna eller motsvarande ruta gällande inkomst av 
näringsverksamhet var ifyllda. Det faktum att bolaget redovisat betydande kostnader 
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för löner, pensionskostnader och kostnader för AMF- och ITP-avgifter var således 
inte förenliga med de samtidigt icke-ikryssade rutorna. HFD anförde att i beaktande 
av de uppgifterna, gällande pensionskostnader m.m., som bolaget lämnat i 
deklarationen. Bör det enligt rätten stått klart för Skatteverket att avsaknaden av 
uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte hade tillräcklig 
grund för beslut om beskattningen. Vidare framstod det som närmast uteslutet att 
Skatteverket vid en normal granskning av deklarationen inte skulle uppmärksammat 
en sådan brist. Målet kan jämföras med RÅ 2004 not. 78 där ett bolag försummat att 
redovisa både ingående samt utgående moms i sin deklaration, men å andra sidan 
framgick det av räkenskaperna att bolaget hade en momsskuld. Det fanns dock 
omständigheter som talade för att deklarationen ändock kunde vara riktig varför 
bristen inte var tillräcklig för att en sådan utredningsskyldighet som är av betydelse i 
fråga om oriktig uppgift inte ansågs ha aktualiserats. Till skillnad från RÅ 2003 ref. 
22 där avsaknaden av uppgifter var att anse som anmärkningsvärda och oförenliga 
kunde uppgifterna i RÅ 2004 not. 78 faktiskt vara riktiga under vissa förutsättningar. 
Vad som kan utläsas av fallet talade inte övriga uppgifter i deklarationen emot 
riktigheten av deklarationen vilket har visat sig kan vara en avgörande faktor, RÅ 
2003 ref. 4. I målet hade ett bolag redovisat nedskrivning av anläggningstillgångar. 
Därefter återfördes inte beloppet såsom ej avdragsgillt och det framgick inte vidare 
genom deklarationen vad nedskrivningen faktiskt avsåg. Vidare redovisades inte 
några anläggningstillgångar i balansräkningen då dessa var nedskriva till ett värde av 
noll kr. HFD konstaterade först att bolaget yrkat avdrag för nedskrivning av 
anläggningstillgångar utan att närmare beskriva vad nedskrivningen avsåg. Vidare 
anförde HFD för rätten att vid inkomsttaxering göra avdrag från inkomst av 
näringsverksamhet för nedskrivning av anläggningstillgångar är väldigt begränsad 
och tillåts endast i ett fåtal förekommande situationer. Det faktum att någon av dessa 
situationer skulle föreligga menar HFD motsägs av de i övrigt lämnade uppgifterna i 
deklarationen. HFD anförde med hänvisning till ovan anförda att det framstår som 
närmast uteslutet att avdraget för nedskrivning av anläggningstillgångar skulle 
godkänts av Skatteverket utan närmare utredning. Trots bristande uppgifter i 
deklarationen ansågs den anmärkningsvärda nedskrivningen aktualiserat 
Skatteverkets utredningsskyldighet då uppgifterna inte bedömdes som vilseledande, 
se även RÅ 1975 Aa 396. Trots att det fanns möjligheter där rätt till nedskrivning av 
anläggningstillgångar förelåg motsades dessa möjligheter av övriga uppgifter i 
deklarationen. Detta kan komma att bli en avgörande faktor vilket påvisades i RÅ 
2004 ref. 11, där rätten till avdrag kunde föreligga under vissa förutsättningar varför 
det fanns en risk att Skatteverket kunde vilseledas. Vidare talade inte övriga uppgifter 
emot rätten till avdrag, vilket var fallet i RÅ 2003 ref. 4, varför en sådan 
utredningsskyldighet som är av betydelse ifråga om skattetillägg, inte ansetts ha 
uppkommit, se även RÅ 2007 ref. 65 och RÅ 2004 not. 102. 
 
Utredningsskyldigheten kan också aktualiseras vid anmärkningsvärda uppgifter. I RÅ 
2008 ref. 51 hade den skattskyldige yrkat avdrag för resor till och från arbetet om ett 
belopp på 148 352 kr, vilket visade sig vara en felskrivning och egentligen rörde det 
sig om ett belopp på 14 835 kr. Samtidigt framgick de i deklarationen att den 
skattskyldige hade en inkomst om 221 795 kr. På grund av misstaget menade 
Skatteverket att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift och skulle påföras 
skattetillägg. HFD anförde att visserligen hade den skattskyldige genom sin bristande 
noggrannhet inte uppfyllt sin uppgiftsskyldighet, men å andra sidan framstod det som 
närmast uteslutet att det begärda yrkandet med hänsyn till beloppets storlek i 
förhållande till redovisad löneinkomst, skulle godtagits av Skatteverket utan närmare 
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utredning. Det var således en sådan uppgift som visserligen varken var riktig eller 
tillräcklig för att Skatteverket skulle kunna fatta ett korrekt beslut men så 
anmärkningsvärda att en klar utredningsskyldighet uppstått för Skatteverket. Målet 
kan jämföras med RÅ 2008 ref. 61 II där den skattskyldige av misstag yrkat avdrag 
för resor till och från arbetet med 85 066 kr när det istället rörde sig om 8 566 kr, 
vilket framgick efter förfrågan från Skatteverket. Samtidigt framgick det i 
deklarationen att den skattskyldiges tjänsteinkomst uppgick till drygt 140 000 kr. 
HFD fastställde att oriktig uppgift förelåg och skattetillägg påfördes. Målen som är 
snarlika varandra fick således olika utgångar vilket enligt min mening försämrar 
förutsebarheten av rättsläget. Detta då det även torde röra sig om anmärkningsvärda 
uppgifter även i sistnämnda målet med hänsyn till det yrkade beloppets storlek i 
förhållande till redovisad löneinkomst. 
 
Den skattskyldige ska vid fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet lämna alla 
nödvändiga uppgifter som Skatteverket behöver för att fastställa ett korrekt beslut om 
slutlig skatt. Ett undantag är dock notorisk fakta. Detta innebär att den skattskyldige 
ska öppet komplettera med sådana uppgifter om relevanta sakförhållanden för att 
Skatteverket ska kunna göra en korrekt rättslig bedömning av innehållet i 
deklarationen. Om den skattskyldige endast lämnat sin subjektiva uppfattning i en 
uppskattning, förutsatt att denna är rimlig, och det inte rör sig om en felaktig 
sakuppgift brister inte uppgiftsskyldigheten i den mån oriktig uppgift föreligger. 
Vidare begränsas uppgiftsskyldigheten till deklarationstillfället. Trots brister i 
uppgiftsskyldigheten kan oriktig uppgift undvikas om den skattskyldige lämnat 
tillräckliga uppgifter så att Skatteverket vid en normal granskning uppmärksammar 
det skatterättsliga problemet. Är uppgifterna i deklarationen motstridiga, ofullständiga 
eller särskilt markerats kan Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras. Det är 
dock svårt att fastställa hur motstridiga eller ofullständiga uppgifterna ska vara. Det 
torde dock bli avgörande huruvida stor risken är att Skatteverket vilseleds till följd av 
uppgifterna. Finns det en teoretisk möjlighet att exempelvis det yrkade avdraget kan 
godkännas av Skatteverket och övriga uppgifter inte talar emot avdragsrätten 
aktualiseras inte en sådan utredningsskyldighet som är av betydelse ifråga om oriktig 
uppgift.  
 
För att återknyta till frågeställningarna och syftet ska jag kort redogöra för vilka 
slutsatser jag kommit fram till. Vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten ska den 
skattskyldige, vid deklarationstillfället, öppet upplysa om de kompletterande 
sakuppgifterna vilka kan vara av relevans för att Skatteverket på objektiva grunder 
ska fatta korrekta beslut eller åtminstone upplysa i den mån att Skatteverket 
uppmärksammar det skatterättsliga problemet vid en normal granskning. 
Skatteverkets utredningsskyldighet kan aktualiseras vid motstridiga och ofullständiga 
uppgifter eller om den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig fråga. Vid 
motstridiga och ofullständiga uppgifter blir avgörande hur stor risken är att 
Skatteverket vilseleds. Bedömningen vid vilseledande verkar ske med utgångspunkt i 
om det föreligger en teoretisk möjlighet att exempelvis det yrkade avdraget skulle 
kunna godtas och därefter om övriga uppgifter talar emot avdragsrätten. Föreligger 
inte någon teoretisk möjlighet eller om övriga uppgifter talar emot avdragsrätten, 
inträder Skatteverkets utredningsskyldighet.  
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