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Sammanfattning 
Från och med taxering 2004 förändrades befrielsegrunderna för att slippa skattetillägg vid 
oriktig uppgift. Uppsatsen behandlar förvaltningsdomstolarnas och då speciellt 
Regeringsrättens hänsynstagande till proportionalitetsprincipen i mål gällande 
skattetillägg men även hur Skatteverket beaktat proportionalitetsprincipen när ett beslut 
överklagas till domstol. Syftet med vår uppsats är att undersöka om och hur 
proportionalitetsprincipen behandlas av Skatteverket och i våra förvaltningsdomstolar. 
 
I vår uppsats har vi utgått från den rättsdogmatiska vetenskapsmetoden som innebär att vi 
utgår ifrån de gällande rättsreglerna och tillämpningen av dessa.  
 
Teoriavsnittet behandlar många av de begrepp och principer som är viktiga för en bättre 
förståelse av området. En stor del av kapitlet behandlar proportionalitetsprincipen och 
dess påverkan på både nationell och internationell nivå.  
 
Empirin i uppsatsen består av rättsfall från förvaltningsdomstolarnas olika instanser 
främst på de nya reglerna men även ett mål gällande den gamla lydelsen då detta varit 
viktigt för proportionalitetsprincipens tillämpning.  
 
Materialet från empirin sammanställs i analysen där tyngdpunkten för vår del ligger på 
regeringsrättens avgöranden och uttalanden. Analysen återkopplar vi med vårt 
metodavsnitt men även med teoridelen av uppsatsen.  
 
Slutsatsen i vår uppsats försöker besvara de frågor som vi utgått ifrån i vår 
problemformulering. Vi försöker även att skapa vår egen uppfattning om 
proportionalitetsprincipens betydelse och påverkan inom rättsapparaten 
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Förkortningar 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel ges läsaren en introduktion till frågeställningen och en kortare 

beskrivning av proportionalitetsprincipen. Vidare kommer vi även att redogöra för vårt 

syfte och de avgränsningar vi valt att göra. 

 

1.1 Problembakgrund 
Skatteverkets roll är att ta in skatt för statens räkning för att upprätthålla det svenska 
välfärdssystemet på ett tillfredsställande sätt. Visionen från Skatteverkets sida ”är ett 
samhälle där alla vill göra rätt för sig”1 som utgår från att alla betalar ”rätt” skatt. Med 
rätt skatt menas att den skattskyldige ska betala så mycket i skatt som lagen uttrycker, 
varken mer eller mindre. Skatteverket som är en statlig myndighet får inte ta ut skatt utan 
uttryckligt stöd i lag.2 Om den skattskyldige inte är överens med Skatteverkets beslut 
finns möjligheter att överklaga till länsrätten som nästa instans. Möjligheten att överklaga 
finns ända upp till Regeringsrätten, detta kräver dock att prövningstillstånd ges. 
Regeringsrättens domar kan inte överklagas men i komplicerade fall kan Regeringsrätten 
i vissa frågor begära förhandsbesked från EG-domstolen. Från och med taxeringen 2004 
ändrades regelverket för befrielsegrunderna för skattetillägg i taxeringslagen och 
bakgrunden till detta enligt prop. 2002/03:106 var att dessa skulle tillämpas mer generöst. 
De största förändringarna som gjordes var att möjligheten för delvis befrielse infördes så 
att skattetillägget skulle bli mer förenligt med Europakonventionen. 
 
I och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 blev den nationella lagstiftningen 
underställd de gemensamma fördragen för unionen. Detta innebar för Sveriges del att 
myndighetsutövning ej fick strida mot artikel 5, 3 stycket, EG-fördraget som säger 
”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå målen i detta fördrag”3 vilket innebär att påföljden ska stå i rimlig proportion till 
felets karaktär. I samband med medlemskapet inkorporerades även Europakonventionen i 
svensk rätt och proportionalitetsprincipen blev då en allmänt vedertagen rättsprincip.4 
Principen återfinns i artikel 6 i konventionen. I Sverige används modellen med objektiva 
kriterier för utdömandet av skattetillägg medan den slutliga prövningens befrielsegrund 
ligger på subjektiva kriterier.  
 

 
 
 

                                                 
1 www.skatteverket.se 
2 1 kap. 1 § 3 stycket RF  “ Den offentliga makten utövas under lagarna”. 
3 http://eur-lex.europa.eu 
4 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 171 
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1.2 Problemformulering 
Ur problembakgrunden väljer vi att belysa följande frågor som ligger till grund för 
uppsatsen: 
 

• Hur beaktar förvaltningsdomstolarna proportionalitetsprincipen vid utdömande av 
skattetillägg när utdömandet ligger på objektiva grunder och befrielsegrunderna är 
subjektiva? 

 
• Har den ändrade laglydelsen fått en generösare bedömning än den tidigare 

lydelsen? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur förvaltningsdomstolarna prövar 
proportionalitetsprincipens tillämpning i mål som behandlar skattetillägg. Uppsatsen 
avser även att belysa och klargöra aktuell rättspraxis på området för att fastställa de nya 
reglernas genomslag. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att behandla proportionalitetsprincipen inom 
skatteområdet och då främst i mål som berör skattetillägg efter lagändringen som trädde i 
kraft vid taxeringen 2004. Vi behandlar även rättssäkerhetsaspekten vid utdömande av 
skattetillägg och då främst i form legalitets-, likhets- och subsidiaritetsprincipen. Utöver 
regeringsrättsdomar och andra domar som påverkat praxis har vi även kompletterat med 
domar från Länsrätten i Karlstad för att få ett bättre underlag för uppsatsen.   
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2. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi går tillväga för att samla in vårt material 

som ska ligga till grund för denna uppsats samt motivera valen som vi gör. Vi kommer 

även kort att nämna alternativa tillvägagångssätt. 

 
 
Det finns ett flertal metoder för att analysera och samla in materiel till en uppsats, vi 
började med att sammanställa olika metoder som finns tillgängliga. Därefter tittade vi på 
vad vi ville uppnå med vår uppsats och utifrån detta valde vi vilka metoder vi skulle 
använda oss av till vårt uppsatsskrivande. 
 

2.1 Rättsdogmatisk metod 
Inom rättsvetenskapen handlar mycket om att bearbeta och analysera befintlig 
information såsom lagregler, rättsfall och andra handlingar som kan tänkas vara aktuella 
för förståelsen och tillämpningen av vårt befintliga rättssystem.5 Detta analyserande och 
tolkande av information brukar inom den juridiska vetenskapens område kallas för 
rättsdogmatik. Vad som kännetecknar en rättsdogmatisk ansats är att man som forskare 
försöker fastställa vad som är gällande rätt vilket kan jämföras med den enskilde 
tjänstemannens förfarande på exempelvis Skatteverket.  
 
Då vi valt att belysa proportionalitetsprincipens tillämpning i skattetilläggsmål utifrån 
myndighetsutövning har det mest naturliga angreppssättet för vår undersökning blivit att 
tillämpa en rättsdogmatisk metod. Vår problemformulering och frågeställningar krävde 
att vi först behövde jämföra hur de nya och de gamla reglerna skiljde sig åt samt 
bakgrunden till ändringarna. Metodens nästa steg blev att studera förarbeten, rättsfall och 
praxis på området för att vi själva skulle kunna skapa oss en bild över vårt 
undersökningsområde.  
 
Då vårt område är relativt smalt och begränsat har vi naturligtvis begränsat vårt sökande 
efter material till vårt specifika område.  
 

2.2 Lagtolkningsmetoder 
För att förstå lagtext krävs oftast någon form av tolkning av det skriftliga och dess 
innebörd. I huvudsak pratar man då om tre olika tolkningsmetoder som skiljer sig lite 
gentemot varandra. Dessa tre metoder är den objektiva, den subjektiva och den 
teleologiska metoden.  
 
Den objektiva metoden kan ses som strikt tolkning utifrån lagtextens ordalydelse. Utifrån 
lagtexten tolkas innebörden av rättsregeln utan att beakta lagstiftarens bakomliggande 

                                                 
5 Strömholm, Stig, Allmän rättslära, Stockholm, 1988 s. 9 
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syfte med formuleringen eller syftet med regeln som sådan. Just att ingen hänsyn tas till 
syftet med lagen skiljer den objektiva metoden från den subjektiva. Med den subjektiva 
metoden är just syftet att tolkning ska ske med bakgrund till lagstiftningens syfte som 
återfinns i förarbeten och andra liknande skrivelser. Skillnaderna mellan den subjektiva 
metoden och den teleologiska metoden är inte så stora då båda tar hänsyn till syftet med 
lagen och till exempel förarbetsuttalanden. Den teleologiska metoden som också kallas 
ändamålstolkning tar dock tolkningen ett steg längre och försöker även beakta 
rättspolitiska värderingar som kan skifta över tiden.6 I EG-domstolen torde denna metod 
vara den mest använda då det i EG-domstolen kräver speciell hänsyn till hela 
gemenskapen.7  
 

2.3 Rättsfallstolkning 
I det svenska rättssystemets olika nivåer är de högsta instansernas främsta uppgift att 
skapa prejudikat.8 Detta för att vägleda underinstanser hur rättstillämpningen bör ske 
samt att underlätta arbetsgången för en smidigare och snabbare rättsprocess. När man 
pratar om rättsfallstolkning brukar tre steg nämnas: 
 

1. Det individuella avgörandets innehåll fastställs. 
2. Det konkreta generaliseras till en rättsats. 
3. Rättssatsen justeras och passas in i sin rättsliga kontext. 

 
Dessa tre steg beaktas normalt vid skapande av prejudikat så att det på ett bra sätt 
förtydligar lagtextens innebörd för att underlätta lagtolkningen. Hjerner konstaterar att 
prejudikat omsorgsfullt eftersöks av de svenska domstolarna även om det inte alltid görs.9 
Enligt Hjerner är det ovanligt att en domare på lägre nivå dömer mot ett av honom känt 
avgörande i högsta instans eftersom domaren borde eftersträva att dennes dom ska 
fastställas av högsta instans och inte ändras. När en dom meddelats och en ledamot haft 
en skiljaktig mening så påverkar detta även prejudikatsvärdet som inte blir lika starkt som 
när alla är eniga om domslutet. 
 
När rättsfall ska tolkas så kan den göras utifrån en subjektiv eller objektiv 
utgångspunkt.10 Den subjektiva rättsfallstolkningen försöker finna vad domstolarna själva 
avsåg med sina domar och hur den enskilde domaren uppfattade dessa samt tolkade 
själva domen. Den objektiva rättsfallstolkningen däremot tolkas enbart utifrån själva 
domen och någon koppling till domarna görs inte.  
 
Vi har valt att använda oss av den objektiva rättsfallsmetoden eftersom vi haft för avsikt 
att tolka domskälen och hur de ska förstås. Målet var inte att intervjua domarna och fråga 
vad avsikten varit med domslutet. Vi tittar särskilt på hur tolkningsalternativen realistiskt 
kan tolkas och vilka slutsatser vi kan dra utav detta. 

                                                 
6 www.skatteverket.se 
7 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Uppsala, 2006 s. 121 
8 Ibid, s. 148 ff. 
9 Hjerner, Lars A.E., Om Rättsfallstolkning, Stockholm, 1985 s.23 
10 Ibid, 1985 s.19 
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
För insamlandet av data finns flera tillvägagångssätt men de två vanligaste alternativen är 
att antingen använda sig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod. De två metoderna 
lämpar sig olika bra beroende på frågeställningarna samt vad som ska undersökas. Den 
kvalitativa metoden gynnar förståelsen av helheten då en djupare kunskap lättare uppnås 
och syftet är just att förståelsen ska öka medan förklarandet inte är det viktigaste.11 En 
kvalitativ undersökning brukar oftast bestå i någon form av personliga intervjuer så att en 
dialog uppstår med följdfrågor och förklaringar vid oklarheter. 
  
Vid ett kvantitativt arbete samlas oftast större mängder data in för att bearbetas och då 
ofta med matematiska eller statistiska formler.12 Något som kännetecknar en kvantitativ 
undersökning är att svarsalternativen ofta är förutbestämda och att några egna åsikter inte 
ryms inom ramen för undersökningen.13 En kvantitativ metod vilar på en matematisk 
grund när det gäller såväl insamlandet som analyseringen av data.14 När man använder 
sig utav den kvantitativa metoden är det lättare att jämföra sina metodval och 
analysresultat med vad andra kommit fram till i tidigare undersökningar. 
 
Ett särskiljande drag mellan den kvalitativa studien och den kvantitativa studien är att den 
kvalitativa utgår från studiesubjektets perspektiv och den kvantitativa studien i högre 
grad utgår från forskarens idéer om vad som ska stå i centrum för undersökningen.15  
 
Vårt tillvägagångssätt inleddes med studier av aktuellt och äldre skrivet material på 
området såsom förarbeten, lagrum, böcker, artiklar, rättsfall och annat publicerat material 
av såväl forskare som myndigheter. Sådant material finns i mängder så att sortera och 
behandla det väsentliga var till en börja en stor uppgift.  
 

2.5 Validitet och reliabilitet  
Validiteten handlar om att mäta det man avser att mäta.16 En undersöknings validitet kan 
uppfattas olika av olika personer utifrån vad den enskilde själv lägger störst vikt vid i 
undersökningen.17 Begreppet validitet definieras oftast på något av följande sätt: 
 

”1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 
2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi undersöker det vi påstår att vi 
undersöker”.18 

 
Dessa definitioner brukar användas synonymt men enligt Esaiasson et al bör man 
skilja på punkt ett och två som de kallar för begreppsvaliditet och punkt tre som de 

                                                 
11 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, Lund s. 31 
12 Ibid, s. 31 
13 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad , hur och varför?, Lund s. 58 
14 Edling, Christofer & Hedström, Peter, Kvantitativa metoder, Lund s.11 
15 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion, Lund s. 10 
16 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan, Stockholm 2003 s.20 
17 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm s.22 f 
18 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan, Stockholm 2003 s.61 
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kallar för resultatvaliditet. De menar att en god resultatvaliditet fås genom en hög 
reliabilitet tillsammans med en god begreppsvaliditet.  
 
Reliabiliteten anger hur resultaten från mätmetoden påverkas av tillfälligheter 
såsom att koda eller registrera data på ett felaktigt sätt.19 Uttryckt på ett enklare sätt 
menas hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter, detta oberoende av 
vad vi haft för avsikt att mäta. Reliabiliteten förstärks om andra undersökningar nått 
fram till samma slutsatser med samma undersökningsmetod.20 En undersökning kan 
ha en hög reliabilitet samtidigt som det saknas validitet. 
 
2.6 Datainsamling 
Vi har försökt hitta rättsfall där proportionalitetsprincipen beaktas vid dömandet i målet. 
Det fanns bara ett avgörande i Regeringsrätten gällande den nya lagstiftningen som gäller 
från taxering 2004 så vi var tvungna att även titta på avgöranden i lägre instanser såsom 
kammarrätt och länsrätt. Vi har även tagit med ett avgörande från Regeringsrätten som 
gäller den gamla lagen eftersom vi finner det intressant att se på vad Regeringsrätten 
lägger tyngd på i sitt domslut. Vi satt en hel dag nere på Länsrätten i Värmlands Län och 
gick igenom pärmar med domar, de har ingen separat pärm med enbart skattemål utan 
alla domar från länsrätten samlas i samma pärmar, så det blev ett gediget arbete att finna 
rätt domar. Vi var även i kontakt med Skatteverket i Karlstad för att få ut överklaganden, 
vilket inte skulle vara något problem till en början men när vi skulle hämta dem fick vi 
veta att de inte kunde lämna ut dem för att de var sekretessbelagda. Här redovisas de 
rättsfall som vi ansåg relevanta för vår uppsats. 

                                                 
19 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, Fredriksberg, Danmark 1998 s. 85 
20 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm 2006 s. 22 f 
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort bakgrund till begreppet skattetillägg och dess 

innebörd samt även ta upp proportionalitetsprincipens uppkomst och hur den påverkat 

den svenska rättstillämpningen både före och efter inträdet i den europeiska 

gemenskapen. Vi kommer även att hänvisa var principen återfinns i såväl den nationella 

som den internationella rätten. Vi kommer även kort redovisa för andra intressanta 

principer inom rättstillämpningen på skatteområdet. 

 

3.1 Regler och principer inom skatterätten 
På rättsområdet skiljer man ofta på regler och principer vid lagtolkning.21 En regel 
uttrycker vad som är ett önskat handlande respektive ett oönskat handlande vilket vill 
säga ett val mellan två möjligheter. Det finns två möjligheter antingen följer man en regel 
eller så gör man det inte. En regel är ett rättesnöre och de är flexibla på så sätt att de kan 
ändras genom ny lagtext. 
 
En princip ställer upp ett ideal som kan förverkligas gradvis.22 Desto närmare en handling 
ligger idealet desto bättre är det. Moëll definierar principen som ett optimeringspåbud. 
Principen är fast till sin natur vilket vill säga att den inte kan ändras med ny lagstiftning.  
 

3.1.1 Oavsiktligt fel 
Vad är ett oavsiktligt fel? Det är ett fel som inte varit avsiktligt utan det kom till av 
misstag. Det kan även sägas att det saknas uppsåt då ett oavsiktligt fel föreligger. Uppsåt 
föreligger när effekten av en handling eftersträvats utav den som företagit handlingen.23  
 

3.1.2 Objektiva och subjektiva rekvisit 
När man talar om lagtolkning bör man även beakta de två olika slag av rekvisit, villkor, 
som ska vara uppfyllda enligt juridisk mening för att ett brott ska anses föreligga. De två 
kategorierna av rekvisit utgörs av objektiva respektive subjektiva. Objektiva rekvisit 
kännetecknas av en handling eller en underlåtenhet att agera på ett visst sätt medan de 
subjektiva karaktäriseras av tankesättet vid utförandet. De subjektiva rekvisiten delas 
sedermera in i två egna begrepp nämligen uppsåt och oaktsamhet.24  
 
Inom straffrätten krävs alltid att båda rekvisiten är uppfyllda vilket innebär att ansvar för 
brottet kan inträda först när alla de objektiva rekvisiten täcks av de subjektiva vid 
tidpunkten för brottet vilket även kallas för täckningsprincipen.25 Att både de objektiva 
och de subjektiva rekvisiten ska vara uppfyllda skiljer straffrätten från skatterätten utom 

                                                 
21 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 18 f 
22 Ibid, s. 19 
23 Bergström, Sture et al, Juridikens termer, Stockholm 1991 s. 47 f 
24 www.sv.wikipedia.org 20080424 
25 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg Suzanne, Straffansvar,  Stockholm, s. 67 
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vid skattebrott. När det gäller påförandet av skattetillägg räcker det för Skatteverkets del 
att de objektiva grunderna enligt lagtexten är uppfyllda för att oriktig uppgift lämnats och 
skattetillägg ska kunna påföras. Detta leder till att befrielsegrunderna som är subjektiva, 
ursäktlighet och oskälighet, blir till den skattskyldiges nackdel vilket är svårare att bevisa 
än de objektiva.  
 

3.2 Skattetilläggslagstiftning 
Den 1 januari 1972 infördes dagens skattetilläggslagstiftning som skiljde sig från de äldre 
reglerna på en viktig punkt nämligen att det subjektiva rekvisitet slopades. I den nya 
lydelsen krävdes inte längre uppsåt eller grov oaktsamhet utan rekvisiten för utdömande 
grundades nu på objektiva rekvisit. Det tidigare systemet fick tidvis motstå mycket kritik 
då bristen på systematik, likformighet och effektivitet var påtaglig samtidigt som de nya 
reglerna underlättade för åklagarmyndigheterna. 26  Huvudregeln är att skattetillägg vid 
oriktig uppgift tas ut med 40 % av den undandragna skatten. Periodiseringsfel och 
rättelser som kan göras med hjälp normalt tillgängligt kontrollmaterial medför 
skattetillägg med 10 %. När det gäller mervärdesskatt som redovisas i självdeklaration är 
procentsatserna halverade. 27 
 

3.2.1 Skattetillägg - Rekvisitet oriktig uppgift 
Det finns två olika förseelser som kan leda till skattetillägg och det är oriktig uppgift samt 
vid skönstaxering. För att skattetillägg över huvud taget ska kunna påföras krävs att 
rekvisiten i 5 kap. 1 § 1 stycket TL är uppfyllda och de säger att: 
 

• den skattskyldige 
• på något annat sätt än muntligen 
• under förfarandet 
• lämnat oriktig uppgift 
• till ledning för taxeringen. 

 
Vad som innebär oriktig uppgift är i alla lägen inte så lätt att definiera men i 2003 års 
proposition, som ligger till grund för de nya skattetilläggsreglerna, konstateras att 
begreppet är väl vedertaget inom skatterätten och det bör således kvarstå utan 
förändring.28 I propositionen följer även en definition av begreppet där det sammanfattas 
enligt följande:29 
 

”Den grundläggande förutsättningen för att skattetillägg skall kunna tas ut 
måste naturligtvis i fortsättningen liksom i dag vara att den skattskyldige i sin 
deklaration eller annars under förfarandet lämnat en oriktig uppgift. Det är 
svårt att lämna en kortfattad definition av uttrycket oriktig uppgift. På samma 

                                                 
26 Prop. 2002/03:106 s. 50 
27 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skattetillägg och skattebrott, Stockholm, s.81 
28 Ibid, s. 42 
29 Prop. 2002/03:106 s. 116 
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sätt som i nuvarande bestämmelser bör uttrycket ta sikte på varje osant 
meddelande angående någon omständighet som är av betydelse för riktigt 
fastställande av skatt- eller avgiftsskyldighet. En skattskyldig är skyldig att 
öppet redovisa tveksamma frågor som kan ha betydelse för åsättande av en 
riktig taxering. En oriktig uppgift föreligger när den skattskyldige lämnar en 
felaktig sakuppgift som skall ligga till grund för skattemyndighetens 
bedömning. Även förtigande eller vilseledande av en omständighet kan vara 
att betrakta som en oriktig uppgift. Så snart en uppgiftslämnare i en 
deklaration eller en annan handling ger intryck av att ha lämnat alla 
upplysningar av betydelse medan i själva verket någon relevant uppgift har 
utelämnats har en oriktig uppgift lämnats. Som oriktig uppgift anses däremot 
inte oriktiga yrkanden och värderingar, som grundas på den skattskyldiges 
subjektiva uppfattning (prop. 1977/78:136 s. 144). Det är bara oriktiga eller 
missvisande uppgifter som kan föranleda att skattetillägg tas ut. Har den 
skattskyldige öppet redovisat de faktiska omständigheterna men gjort en 
felaktig bedömning av vad dessa får för rättsliga konsekvenser kan 
skattetillägg inte tas ut”. 

 
Av denna lydelse förstår man att den enskilde tjänstemannen i många fall står en svår 
utredningsprocess till mötes och att kraven är höga så att rätt beslut fattas. 
 

3.2.2 Skönstaxering 
Vad skönstaxering innebär framgår av 4 kap. 3 § TL och formuleringen är enligt 
följande:  
 

”Kan skatt eller underlag för att ta ut skatt inte beräknas tillförlitligt på grund 
av att den skattskyldige, inte avgett någon sådan, eller på grund av brister i 
eller bristfälligt underlag för deklarationen, skall skatten eller underlaget för 
att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn 
till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering)”. Lag (1992:1660)  

 
Skönstaxering kan alltså ske på grund av flera orsaker enligt lagtexten ovan. Bevisbördan 
för Skatteverket ligger i dessa ärenden på samma nivå som för alla andra ordinarie 
taxeringsärenden nämligen att omständigheten kan göras sannolik.30  
 

3.3 Förarbeten och lagtext 

3.3.1  Proposition 2002/03:106  
Denna proposition bygger på SOU 2001:25 som är framtagen av Skattetilläggskommittén 
på uppdrag av Regeringen för att se över om reglerna om skattetillägg är förenliga med 
Europakonventionen.31 Kommittén kom fram till slutsatsen att skattetillägget är att se 

                                                 
30 Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Stockholm, s. 20 
31 Dir. 1998:34 
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som ett straff enligt artikel 6 i Europakonventionen. Enligt internationellt vedertagen 
terminologi krävs för skuld i brottmål att bevisningen är fastställd utom rimligt tvivel 
vilket även tillämpas vid de svenska allmänna domstolarna. Kommittén ansåg därmed att 
likvärdiga beviskrav ska ställas vid prövning om en uppgift är oriktig innan utdömande 
av skattetillägg för att stå sig internationellt. Kommittén kom fram till följande förslag:  
 

För att skattetillägg skall utgå måste det kunna antas att den oriktiga 
uppgiften har lämnats med uppsåt eller av oaktsamhet. Skattetillägg skall 
dock inte tas ut då oaktsamheten med hänsyn till omständigheterna är att anse 
som ursäktlig. I enlighet härmed skall skattetillägg inte utgå, om oriktigheten 
kan antas bero på att den skattskyldige felbedömt skattereglerna eller de 
faktiska förhållanden som haft samband med uppgiften på ett sätt som inte 
kan anses oförsvarligt och det inte skäligen kan begäras att han med denna 
utgångspunkt skulle ha lämnat underlag för beskattningsbeslutet i vidare mån 
än som skett. Inte heller skall skattetillägg tas ut, om oriktigheten kan antas 
ha haft ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande 
erfarenhet eller liknande förhållande att den skattskyldige inte skäligen bör 
lastas för den eller om det annars finns särskilda skäl som föranleder att den 
skattskyldige inte bör lastas för att uppgiften blivit oriktig. 

 
Kommitténs förslag granskades av regeringen som uttalade följande:   
 

Europakonventionen ställer endast kravet på bevisningen att den måste uppgå 
till en viss höjd som tillräckligt säkert fastslår den tilltalades skuld. 
Regeringens bedömning är att det gällande beviskravet för att ta ut 
skattetillägg, att en uppgift ”befinns” oriktig, uppfyller Europakonventionens 
krav på bevisningens styrka.  

 
 
Regeringens bedömning kommenterades av kommittén som ansåg att det internationellt 
vedertagna beviskravet i brottmål sannolikt ska vara uppfyllt, dvs. att den tilltalades 
skuld skall vara styrkt bortom rimligt tvivel, för en fällande dom. Kommittén påpekar 
dock att detta inte framgår av något avgörande från Europadomstolen. 
 
Grunden för regeringens bedömning kommer från uttalanden och domar i 
Europadomstolen där man kan urskilja att det inte finns någon generell urskiljbar höjd för 
beviskravet. Detta får avgöras i det specifika fallet så att bevisningen tillräckligt säkert 
fastslår den tilltalades skuld. Eftersom beviskravet för skattetillägg, ”befinns”, är högre 
än vid den vanliga taxeringsprocessen där det räcker att en omständighet gjort ”sannolik”. 
Med bakgrund av detta är inte regeringen beredd att fastslå reglerna i detta hänseende. 
 
Lydelsen ”befinns” oriktig var den gamla ordalydelsen i 5 kap. 1 § TL medan det 
nya beviskravet är ”klart framgår” för att en uppgift som den skattskyldige lämnat 
ska anses vara oriktig. 
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När det gäller oskälighetsfallen räcker det numera att det är oskäligt att ta ut full avgift 
mot att det tidigare krävdes att det var uppenbart oskäligt.32 Detta innebär att det blir en 
generösare tillämpning både i oriktighetsfallen och för oskälighetsfallen än det var 
tidigare. 
 

3.3.2 Gällande bestämmelser i taxeringslagen i jämförelse med de 
tidigare 
I 5 kap. 14 § TL:s nu gällande bestämmelser återfinns reglerna om befrielse från 
skattetillägg där det fastslås:33 
 

14 § Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias från särskild avgift om 
felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars 
skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige 
delvis befrias från avgiften, skall den sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
2 st. Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår 
som ursäktlig skall det särskilt beaktas om denna kan antas ha 
1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande, 
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen 
av de faktiska förhållandena, eller 
3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. 
 
3 st. Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften 
med fullt belopp skall det särskilt beaktas om 
1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten, 
2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning 
att anta att den skattskyldige skall påföras skattetillägg utan att den 
skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller 
3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige 
fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69). 

 
Detta kan jämföras med den tidigare lydelsen som återfanns i 5 kap. 6 § TL och den 
löd:34 
 

6 § Den skattskyldige skall befrias helt från särskild avgift 
1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband 
med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande 
förhållande att den framstår som ursäktlig,  
2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn 
till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller 
3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften. 

                                                 
32 Proposition 2002/03: 106, s. 143 ff 
33 Rabe, Gunnar, skattelagstiftning, Stockholm 2006 s. 810 f. 15 kap. 10 § SBL har samma lydelse som 5 
kap. 14 § TL. 
34 Sveriges lagar 2003 s. 2195 
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Den skattskyldige får befrias helt från skattetillägg även när det belopp som 
kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är 
obetydligt. 

 
Enligt den tidigare lydelsen skulle skattetillägg tas ut eller hel befrielse ges utan 
möjlighet till delvis nedsättning. Den största förändringen har skett på just denna punkt 
där det numera är möjligt med nedsättning till hälften eller en fjärdedel av det fulla 
beloppet som utgör 40 % av den undanhållna skatten. Kraven för befrielsegrunderna om 
vad som ska bedömas som oskäligt har sänkts från uppenbart oskäligt till oskäligt i den 
nya lagen.35 Detta tolkar vi som att lagstiftarna vill att skattetillägget och dess påföljder 
ska stå i rimlig proportion till den oriktiga uppgiften. Sjukdomsrekvisitet för den 
skattskyldige är numera ändrat till dennes hälsa vilket vi ser det som att det ger ett 
bredare tolkningsområde för rekvisitet. Grunden för befrielse för bristande erfarenhet 
nämns inte längre uttryckligen i lagtexten utan framgår ur punkterna 1 och 2 i andra 
stycket. Numera kan även en vilseledande eller missvisande kontrolluppgift ligga till 
grund för befrielse från skattetillägg. Oskälighetsfallen delas numera in i tre punkter och 
dessa är: bristande proportion, oskäligt lång tid utan att den skattskyldige kan lastas för 
dröjsmålet samt att det ska tas hänsyn till dom i skattebrottsmål före beslut om 
skattetillägg. 

3.3.3 Rättssäkerhet  
Inom rättstillämpningen är ordet rättssäkerhet och dess innebörd ett mycket flitigt 
debatterat begrepp. Definitionerna av begreppet är rikligt varierande och en entydig 
definition är svår att finna men att begreppet innefattar en central kärna är inte 
omtvistat.36 Grundläggande för begreppet är att rättstillämpningen inte får vara 
godtycklig då det skulle leda till att påföljderna inte skulle vara förutsebara och att 
legitimiteten för rättsapparaten skulle fallera. Viktigt är även att det finns en 
prioritetshierarki mellan de olika rättskällorna, att beslut som fattas är rationella och att 
besluten är välmotiverade så att resonemanget kan kontrolleras. Andra viktiga aspekter av 
rättssäkerhet är att besluten ska fattas utifrån ett objektivt synsätt och att dessa fattas med 
stöd av i förväg kända rättsnormer. På skatteområdet är detta än viktigare då det handlar 
om myndighetsutövning gentemot den enskilde och då gäller ingreppet oftast den 
enskildes ekonomiska och personliga förhållanden. Några principer som stärker 
rättstillämpningen och har stor betydelse på skatteområdet är legalitetsprincipen, 
likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen. 
 
 

                                                 
35 Uppenbart oskäligt infördes 1992 och var då tänkt som en ventil, men för den skattskyldige innebar 
denna eftergiftsgrund inte så mycket då den varit svår att uppnå. Moëll, Christina, 
Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 224 f 
36 SOU 1993:62 Rättssäkerheten vid beskattningen, Stockholm, C E Fritzes AB1993 
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3.4 Principer  

3.4.1 Proportionalitetsprincipens bakgrund 
Proportionalitetsprincipen finns i de flesta EU-länderna men innebörden av principen 
varierar mellan länderna. I den tyska rätten är principen väl förankrad inom såväl den 
konstitutionella rätten som förvaltningsrätten medan principen i den brittiska samt den 
franska rätten inte ges samma utrymme.37 Principen finns även stadgad i 
Europakonventionen samt i EG-rätten.  
 
Principen fick genomslag i Sverige först efter Sveriges inträde i EU även om den 
dessförinnan tillämpades i svensk rätt långt tidigare.38 I samband med medlemskapet 
inkorporerades Europakonventionen i svensk rätt och blev då en allmänt vedertagen 
rättsprincip.39 Under 1996 fastslog Regeringsrätten i flera viktiga avgöranden vikten av 
att svenska myndigheter och domstolar beaktar proportionalitetsprincipen i sitt 
utövande40. 
 
I svensk lagstiftning återfinns principen bland annat i 2 kap. 12 § 2 stycket och 2 kap. 18 
§ 1 stycket RF. På skatteområdet finns principen inskriven i fem lagar och dessa återfinns 
i 4 kap. 18 § 2 stycket TL, 5 kap. 14 § TL, 4 § TvL, 15 kap. 10 § SBL, 4 § 2 stycket BetL 
samt 10 § BkL. 
 

3.4.2 Proportionalitetsprincipen i Europakonventionen 
I Europakonventionen påvisas de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom bland 
annat rätten till en rättvis rättegång (artikel 6)41. Av artikel sex följer: 

 
Rätt till en rättvis rättegång  
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 
eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 
offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 
domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 
pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav 
av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den 
nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 
intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 
domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 
offentlighet skulle skada rättvisans intresse.  
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till 
dess hans skuld lagligen fastställts.  
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter  

                                                 
37 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 24 ff 
38 Ibid, s. 170 ff 
39 Ibid, s. 171 
40 Se bland annat RÅ 1996 ref 44 och RÅ 1996 ref 97 
41 Lag (1994:1 219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. 
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a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 
innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,  
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv 
utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett 
rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så 
fordrar,  
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att 
själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen 
åberopade mot honom,  
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som 
begagnas i domstolen. 

 
Frågan har tidigare ställts om det svenska skattetillägget är förenligt med artikel 6 i 
Europakonventionen och hur i sådana fall den administrativa straffåtgärden ligger i 
linje med kravet på att den skattskyldige ska få en rättvis och offentlig förhandling 
inom skälig tid, anses vara oskyldig tills dennes skuld lagligen fastställts 
(oskuldspresumton) samt rättigheter som är förknippade med själva rättegången.42 
Det frågan gällde var om skattetillägget utgjorde en anklagelse om brott så att 
artikel 6 blev tillämplig. I dessa domar som avgjorts av Europadomstolen, 
Janosevic mot Sverige samt Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, 
slogs det fast att det svenska skattetillägget är ett straff och därmed var artikel 6 i 
konventionen tillämplig.  
 
Det finns möjligheter att begränsa de grundläggande mänskliga rättigheterna och där 
spelar proportionalitetsprincipen en central roll43.  Det är Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna som övervakar och tolkar Europakonventionen.44 Enligt 
Europadomstolens praxis återspeglas proportionalitetsprincipen vid tolkningen av 
Europakonventionens regler.  
 
När Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 så var den officiella ståndpunkten i 
Sverige att vi uppfyllde alla krav men det har visat sig vid olika avgöranden i 
Europadomstolen att Sverige sedermera varit tvungna att ändra sin lagstiftning för att 
stämma överens med konventionen.45  
 

3.4.3 Proportionalitetsprincipen i EG-rätten 
I EG-fördragets artikel 5, 3 stycket återfinns proportionalitetsprincipen. Formuleringen i 
fördraget är följande:  
 

                                                 
42 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 72 
43 Ibid, s. 53 
44 Fram till 1998 var det två organ som kontrollerade efterlevnaden av konventionen, Europadomstolen 
samt Europakommissionen, dessa slogs samman till den nuvarande Europadomstolen. Moëll, Christina, 
Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 53 och s. 57. 
45 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, Lund 2003 s. 54 
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”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.”46 

 
När EG-domstolen prövar proportionaliteten görs detta ofta utifrån en tysk modell 
som behandlar tre underkriterier lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i 
strikt mening.47 Vad som ofta påpekas är att dessa kriterier ska vägas tillsammans 
för en helhetsbedömning. EG-domstolen tar inte alltid ställning till om den 
nationella lagstiftningen står i strid med proportionalitetsprincipen.48 I dessa fall 
hävdar domstolen att den inte har tillräckliga förutsättningar för att göra en 
undersökning av de faktiska och rättsliga omständigheterna och att den nationella 
domstolen därför lämpar sig bättre att avgöra dessa fall. Detta gäller särskilt 
känsliga områden såsom till exempel alkoholpolitiken samt lotteri- och spelmål. 
EG-domstolen har i sin tillämpning formulerat proportionalitetsbedömningen på ett 
flertal sätt och detta leder till en osäkerhet om vad som ingår i principen. I boken 
EU-rättslig metod tar författarna upp tre exempel:49 
 

1. Åtgärderna måste vara begränsade till vad som faktiskt är nödvändigt. 
2. Bestämmelserna skall stå i rimlig proportion till syftet och detta syfte skall 

inte kunna tillgodoses genom åtgärder som begränsar handeln inom 
gemenskapen i mindre utsträckning. 

3. Nödvändighet, proportion till syftet och målet skall inte kunna tillgodoses 
genom åtgärder som begränsar handeln i mindre utsträckning. 
 

3.4.4 Legalitetsprincipen  
Legalitetsprincipen återfinns i den svenska lagstiftningen på konstitutionell nivå i  
1 kap. 1 § 3 stycket RF ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Detta innebär en 
tolkningsmetod som utgår från lagtextens ordalydelse och kan beskrivas utifrån den 
latinska frasen ”Nullum tributum sine lege”, som på svenska kan översättas till ”Ingen 
skatt utan lag”.50 Legalitetsprincipen har en allmän utgångspunkt för hur den kan 
preciseras inom olika områden för att i vissa fall ha en mycket vid bemärkelse för att i ett 
annat fall avse en viss preciserat perspektiv.51 I den internationella rätten återfanns 
principen ursprungligen i Maastrichtfördraget men återfinns numera i EG-fördragets 
artikel 5, 1 stycket. Lydelsen i fördraget är följande:  
 

”Gemenskaperna skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 
tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta fördrag”.52 

 
                                                 
46 Europeiska unionens officiella tidning, Konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen 061229 
47 Emiliou, Nicholas, The Principle of Proportionality in European Law, London, 1996 s. 191 ff 
48
 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU- rättslig metod, Stockholm, 2005 s. 154 f 

49 Ibid, s. 155 
50 Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, Stockholm 2006 s.534 ff 
51 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm 1995 s. 6 f 
52 Europeiska unionens officiella tidning, Konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen 061229 
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Tolkning enligt denna metod med uttryckligt stöd av lagtexten stärker rättssäkerheten då 
påföljden blir mer förutsebar för den skattskyldige men den behöver inte alltid vara lätt 
att tillämpa. Ibland konkurrerar nämligen vissa lagrum med varandra så att det kan vara 
svårt att tolka vilken av påföljderna som kommer att bli aktuell. När en sådan situation 
föreligger finns det dock ett lagrum som säger att den skattskyldige skall dömas enligt det 
som för honom är mest fördelaktigt.53 
 
På senare år verkar det dock som principen fått en minskad betydelse då Regeringsrätten 
tillämpat en friare tolkning och effekterna av en transaktion fått större utrymme efter 
lagtolkningen.54  
 

3.4.5 Subsidiaritetsprincipen 
Subsidiaritetsprincipen gäller för såväl företag, nationella regeringar som för Europiska 
unionen. Subsidiaritet är på vilken nivå i hierarkin som besluten bäst fattas.55 
Definitionen återfinns i EG-fördragets artikel 5, 2 stycket:56 
 

På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i 

överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och 

i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den 

planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 

gemenskapsnivå.
57
 

 
 
Principen är enligt Maastrichtfördraget tänkt att fungera som ”att gemenskapsåtgärder är 
möjliga om omständigheterna så kräver för att målsättningar skall kunna förverkligas”.58 
För att den Europiska unionens åtgärder ska kunna binda en medlemsstats 
handlingsutrymme måste det föreligga ett så kallat nödvändighetsrekvisitet.  

3.4.6 Likhets- och objektivitetsprincipen  
Likhetsprincipen är en princip som är av allmän karaktär, det vill säga att den har en 
vidsträckt betydelse.59 Principen återfinns i 1 kap. 9 § RF: 
 

”Domstolar och förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 

inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 

inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” 

 

                                                 
53 Aldén, Stefan, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, Göteborg 1998 s. 215   
54 Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, Stockholm 2006 s. 534 
55 http://ec.europa.eu 
56 Tidigare Maastrichtfördraget artikel 3b 
57 Europeiska unionens officiella tidning, Konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen 061229 
58 Jerneck, Magnus, SOU 1995:123, Subsidiaritetsprincipen i EU s. 18 
59 Påhlsson, Robert, Inledning till skatterätten, Uppsala 2003 s. 60 
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Det är formuleringen likhet i 1 kap. 9 § RF som utgör likhetsprincipen medan saklighet 
och opartiskhet utgör objektivitetsprincipen.60 Riksdag och Regering är inte bundna av 
bestämmelsen i sin normgivning utan den är en grundläggande handlingsregel för 
myndigheter.  
 
Likhetsprincipen kommer till användning när det är möjligt att göra flera alternativa 
tolkningar av en situation. Det svåra är att avgöra vad som är lika eller vad som är olika.61 
Exempel inom skatteområdet på hur jämförbarheten uttrycks kan vara att beskattningens 
storlek är avgörande av årsinkomstens storlek och inte av vad någon har för 
religionstillhörighet. Det ska alltså vara ekonomiska kriterier som ska gälla för vad som 
anses vara lika.  

 

3.4.7 Skatteförmågeprincipen 
Skatteförmågeprincipen är en av de viktigaste principerna inom det svenska 
skattesystemet och härstammar från den tyska rätten.62 Principen fick stor betydelse i 
samband med skattereformen 1990 och saknar direkt lagstöd men kan grundas på 
förarbetena till reformen. I stora drag innebär principen att var och en av 
samhällsmedborgarna ska betala skatt efter sin förmåga, således endast den som har 
förmåga att erlägga skatt. Principen har påverkat skattesystemet ur främst två aspekter 
den ena mer övergripande medan den andra koncentreras på detaljreglerna. 
 
Rent generellt är principen förknippad med svårigheten att mäta skatteförmågan vilket 
har utmynnat i en grundsats som principen vilar på. Grundsatsen bygger på principen att 
inkomstens marginalnytta är avtagande vilket säger att den som har högre inkomst lättare 
kan betala ytterligare en hundralapp i skatt än den som har en låg inkomst, detta har 
medverkat till de progressiva skatteskalor som finns idag.  
 
Detaljreglernas utformning innebär att grunden för skattebetalning ska ske först när 
inkomsten erhållits dock finns det undantag (fastighetsskatt) men i övrigt följs principen 
strikt inom skatteområdet. 
 
  

                                                 
60 Påhlsson, Robert, Inledning till skatterätten, Uppsala 2003, s. 60 
61 Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag, Uppsala 2007 s. 18 
62 Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, Stockholm 2006 s.36 ff 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt tar vi upp relevanta rättsfall som belyser tillämpningen utav 

proportionalitetsprincipen i de svenska förvaltningsdomstolarna. Vi börjar med att 

presentera domar från Regeringsrätten för att därefter ta upp kammarrättens och 

länsrätternas domar i turordning. Utav Regeringsrättens domar behandlar den första 

den gamla lagstiftningen medan det andra tar upp den nya lagstiftningen. Alla de andra 

domarna från de lägre instanserna behandlar den nya lagstiftningen. 

 
 

4.1 Rättsfall  

4.1.1 Ska ett oavsiktligt fel beläggas med fullt skatteillägg? Målrakan 
AB – RÅ 2007 ref 65 
Saken: Skattetillägg vid inkomsttaxering 2001. Bakgrund i målet: Målrakan AB yrkade i 
deklarationen avdrag för nedskrivning av aktier i dotterbolagen med drygt 700 miljoner 
kronor. Skatteverket vägrade avdraget och minskade bolagets deklarerade underskott med 
motsvarande belopp. Bolaget påfördes skattetillägg med 40 procent på en fjärdedel av det 
felaktigt gjorda avdraget. Skattetillägget uppgick till 70 miljoner kronor. Det felaktiga 
yrkandet kunde inte anses som en felskrivning och inte heller som ett öppet yrkande då 
bolaget inte på något ställe redovisat de sakförhållanden som legat till grund för yrkandet. 
 
Målrakan AB yrkande i korthet: 
 

Att Regeringsrätten undanröjer det av Kammarrätten beslutade skattetillägget. 
Bolaget framhåller bland annat i detta fall att det var fråga om bolagets 
nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar, till stor del av en utdelning 
på dotterbolagets aktier. Det borde ha stått klart för Skatteverket att 
nedskrivningen hade ett samband med utdelningen på dotterbolagsaktierna 
och därmed avsett en nedskrivning på aktier som inte är avdragsgilla. Dessa 
omständigheter borde ha aktualiserat Skatteverkets utredningsskyldighet. Om 
oriktig uppgift trots allt ansågs föreligga hävdade bolaget att det förelåg 
grund för eftergift för skattetillägget. Bolaget hänvisar till 
proportionalitetsprincipen som är en av de grundläggande rättsprinciperna 
och som är en del av den svenska rätten genom bland annat 
Europakonventionen. Enligt avgörandet i RÅ 2000 ref. 66 I gör 
Regeringsrätten gällande att det är eftergiftsgrunderna som säkerställer att 
skattetillägget inte strider mot oskuldspresumtionen och 
proportionalitetsprincipen i Europakonventionen. Ett skattetillägg av den 
storlek som det nu är fråga om måste vara att anse som uppenbart oskäligt 
mot bakgrund att felet skett oavsiktligt och att det felaktigt redovisade 
underskottet inte hade kunnats utnyttjas mot framtida vinster i bolaget. 
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Skatteverkets yrkanden i korthet: 
 

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet. Skatteverket anser att målet 
visar stora likheter med målen RÅ 2004 not.102 och RÅ 2005 ref.7 där få 
poster var upptagna i räkenskapsschemat. Då merparten av dessa poster avsåg 
redovisade anläggningstillgångar i form av aktier och andelar i svenska 
koncern- och intresseföretag. Skatteverket gör bedömningen att det inte kan 
framstå som närmast uteslutet att avdrag för nedskrivning av finansiella 
tillgångar skulle godtas utan närmare utredning. Enligt Skatteverkets mening 
kan inte befrielse medges ens om felet varit ursäktligt utifrån vad bolaget 
anfört. Det är av betydelse vid bedömningen att bolaget inte uppmärksammat 
att det redovisade underskottet ökat från 300 miljoner kr till 1000 miljoner kr. 
Utav praxis (ex. RÅ 1995 ref. 5 ) framgår att enbart summans storlek inte 
utgör grund för att det ska vara uppenbart oskäligt. Här uppgår skattetillägget 
till ca 70 miljoner kr som i sig själv alltså inte utgör någon grund för 
befrielse. Om avdraget hade godtagits skulle det kunna ledda till att bolaget 
kunnat göra stora skattevinster om underskottet nyttjats till att reducera 
kommande års vinster. Skatteverket instämmer i att det föreligger 
omständigheter som talar för att likvidationen kommer att fullföljas. Jfr RÅ 
2005 ref. 7. där regeringsrätten la vikt vid att det inte blev någon skattevinst 
och därmed befriade från skattetillägg. I målet finns många bedömningsfrågor 
och oklara rättsfrågor men Skatteverket finner inte ens med en samlad 
bedömning skäl för att inta en annan ståndpunkt än den som kammarrätten 
tagit. 

 
Skälen för Regeringsrättens avgörande: 
 

Utifrån uppgifterna i deklarationen var det ingenting som talade emot 
avdragsrätt då det kan föreligga under vissa förutsättningar. Risken var alltså 
att Skatteverket kunnat medge de yrkade avdragen om inte en särskild 
utredning vidtagits. Regeringsrätten finner därför grund för att påföra bolaget 
skattetillägg. Då återstår frågan att ta ställning till om det finns grund för att 
medge befrielse från skattetillägget. Det är möjligt med befrielse om det 
skulle framstå som uppenbart oskäligt. Rekvisitet uppenbart oskäligt ska 
verka som en ”ventil” när det saknas andra befrielsegrunder. Om påföljden 
inte står i rimlig proportion till försummelsen ska befrielse medges. En viktig 
princip som måste beaktas är Europakonventionens proportionalitetsprincip.  
 
Den omständighet att felet var oavsiktligt utgör inte grund för befrielse men 
utgör en faktor som hänsyn ska tas till vid proportionalitetsbedömningen. 
Enbart skattetilläggets storlek kan inte medföra en tillämpning av principen. 
Det skulle framstå som stötande om det allmänna tillgodogör sig ett belopp på 
över 70 miljoner kr med anledning av ett oavsiktligt fel. Regeringsrätten fann 
att en påföljd innebärande att hela skattetillägget tas ut inte står i rimlig 
proportion till försummelsen. Eftersom det inte fanns någon möjlighet till 



 25 

delvis befrielse i den då gällande lagstiftningen ska bolaget helt befrias från 
skattetillägget. 

 
Regeringsrättens avgörande: Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens 
domar och undanröjer det påförda skattetillägget. 
 

4.1.2 Ska full befrielse av skattetillägg medges om avgiften inte är i 
proportion till felet? Regeringsrätten Mål nr 482-07 Dom 2008-02-26 
Saken: Skattetillägg. Bakgrund i målet: Mobile Container Repair AB (Bolaget) 
redovisade av misstag betald mervärdesskatt för redovisningsperioden juni 2004 felaktigt 
såsom ingående mervärdesskatt redovisningsperioden augusti 2004 istället för på 
avräkningskontot. Efter förfrågan från Skatteverket uppgav bolaget att ingående 
mervärdesskatt redovisats för högt, anledningen var att en felbokning skett. 
 
Mobile Container Repair AB yrkande i korthet: 
 

Att regeringsrätten i första hand helt befriar bolaget från det påförda 
skattetillägget och i andra hand sätter ned det till en fjärdedel. Eftersom felet 
ligger dolt i bokföringen så skulle felet ha upptäckts när bokslutsarbetet hade 
genomförts. Eftersom redovisningen för mervärdesskatt sker med korta 
intervall borde det vara ursäktligt att förlita sig på bokföringen vilket annars 
skulle medföra orimligt höga krav på den skattskyldige. Bolaget anser att 
kammarrätten resonerar felaktigt och att det strider mot förarbetsuttalanden 
om att skattetillägg inte ska leda till skattetillägg. Regeringsrätten bör beakta 
att det rör sig om ett enstaka fel som enligt förarbetena talar emot att något 
skattetillägg ska påförs. 

 
Skatteverket medger bifall till överklagandet och anför i korthet: 
 

Skatteverket delar uppfattningen att enligt de gamla bestämmelserna som 
upphävdes 2003 så skulle bolaget ha sluppit skattetillägg. Frågan är om de 
nya bestämmelserna om att delvis medge befrielse från skattetillägg inneburit 
någon förändring av rättsläget. Skatteverket anser inte att bolaget ska betala 
fullt skattetillägg utan endast en fjärdedel om Regeringsrätten finner att 
bolaget borde ha upprättat en rimlighetskontroll avseende den inskickade 
skattedeklarationen. 

 
Skälen för Regeringsrättens avgörande: 
 

Det är ostridigt att bolaget lämnat en oriktig uppgift och således finns det 
grund för att enlig 15 kap. 1 § skattebetalningslagen ta ut skattetillägg. Av 15 
kap. 10 § skattebetalningslagen framgår att den skattskyldige helt eller delvis 
ska befrias från skattetillägg om felet framstår som ursäktligt eller om det 
annars skulle framstå som oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Det 
anges även vad som ska beaktas vid bedömningen om felet är att anses som 
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ursäktligt eller det skulle vara oskäligt att ta ut full avgift. Befrielsegrunden i 
detta mål är att avgiften inte står i rimlig proportion till felet. 
 
Det har inte ifrågasatts att felet orsakats av en enstaka felaktighet i 
bokföringen och var av det slag att det normalt skulle ha upptäckts vid 
bokslutet. Regeringsrätten tar upp att det i förarbetet till skattebetalningslagen 
inte finns något som tyder på att avsikten med de nya reglerna varit att ändra 
vad som tidigare gällt beträffande vilka situationer som befrielse från 
skattetillägg bör medges. Regeringsrätten finner stöd för att det ska anses som 
oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp för enstaka räknefel. 
Regeringsrätten finner inte att det finns anledning till att tillämpa de nya 
reglerna så att det medför att befrielse från skattetillägg medges i mindre 
utsträckning än tidigare. Avsikten med den nya lagstiftningen var att 
tillämpningen skulle bli mer generös. Regeringsrätten finner att bolaget ska 
medges hel befrielse från skattetillägget. 

 
Domslut: Regeringsrättens upphäver underinstansernas avgöranden och undanröjer det 
påförda skattetillägget. 
 

4.1.3 Oskäligt att ta ut fullt skattetillägg då tillgängligt kontroll 
material minskat risken för skatteundandragande? Kammarrätten Mål 
nr 4397-05 Dom 2007-01-12 
Saken: Skattetillägg för redovisningsperioden maj 2004. Bakgrund i målet: Måla i Skåne 
AB inkom med skattedeklarationen för maj månad 2004 vilken visade sig vara identisk 
med skattedeklarationen för april 2004. Att dessa var identiska skapade misstanke och 
utredning påbörjades från Skatteverkets håll.   
 
Skatteverkets yrkande:  
 

Yrkar att kammarrätten fastställer beslutet att påföra skattetillägg med 41 734 
kr för lämnande av oriktig uppgift. När lägre procentsatser för skattetillägg 
infördes avsåg inte lagstiftaren att föregående redovisningsperiods 
skattedeklaration skulle anses utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial. 
Vid kontroll, skattedeklarationerna scannas maskinellt, används ett 
urvalsprogram som signalerar när redovisade uppgifter är identiska med 
föregående period. Även om föregående periods redovisningsmaterial skulle 
anses utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial är det inte nödvändigtvis 
granskningen av den aktuella perioden som är felaktig. Båda har kunnat vara 
korrekta men misstankar fattades att någon av de två var felaktiga vilket inte 
kunde rättas utan utredning. Det finns då inte förutsättningar för att påföra 
skattetillägg enligt en lägre procentsats. 
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Måla i Skåne AB (bolaget) yrkar:  
 

Yrkar att kammarrätten ska avslå Skatteverkets överklagande och yrkar för 
egen del att skattetillägget undanröjs i sin helhet samt yrkar även ersättning 
för kostnader i länsrätten med 19500 kr och i kammarrätten med 10500 kr. 
Bolaget lämnade sin deklaration den 2 juli fick en förfrågan från Skatteverket 
den 6 juli angående innehållet varpå felet upptäcktes och åtgärdades direkt 
utan invändning den 9 juli. Även om det inte direkt gick att utläsa att 
skattedeklarationen var felaktig har en utredningsskyldighet väckts i samband 
med att urvalssystemet signalerat för de två identiska efterföljande 
deklarationerna. Chansen för skatteundandragande i detta fall är således 
mycket liten. Om det anses att oriktig uppgift lämnats finns ingen anledning 
att frångå länsrättens beslut att felet kunnat rättas med ledning av normalt 
tillgängligt kontrollmaterial. Enstaka misstag av denna typ gällande 
mervärdesskatt och andra skatter som ska betalas med korta intervall ska 
enligt förarbetet till gällande regler om skattetillägg ej påföras med fullt 
tillägg eller inget alls med tanke på att påföljden ej står i proportion till felet. 
Felet föregicks av semestertider och skulle snart ha upptäckts om inte 
Skatteverkets handläggning varit så snabb.  

 
Skatteverket yrkade vidare:  
 

Kammarrätten bör avslå bolagets överklagande. Deklarationen för maj 2004 
innehöll inga ofullständiga eller oförenliga uppgifter som i sig ledde till 
någon utredningsskyldighet. Att skattetillägget kan undanröjas vid enstaka 
misstag enligt propositionen bör inte erkännas någon vikt då detta inte tagit 
sig uttryck i lagtext och bör således sakna betydelse för bedömningen. Det är 
inte oskäligt att ta ut skattetillägg eftersom bolaget inte varit tillräckligt 
noggrant. Oavsett utgången i kammarrätten bör bolaget inte tillerkännas 
högre ersättning för kostnader i länsrätten och vid helt bifall i kammarrätten 
bör ersättning utgå med 6000 kr.  
 

Kammarrätten menar:  
 

Bolaget har lämnat en skattedeklaration för maj 2004 som var identisk med 
föregående periods vilket innebär att bolaget redovisat 208 674 kr för lite för 
den aktuella perioden. Uppgifterna som lämnats har i sig inte föranlett ett 
utredningsansvar varpå uppgifterna som lämnats får betraktas som oriktiga 
och förutsättning att ta ut skattetillägg finns. Eftersom Skatteverket använt sig 
av ett urvalsprogram som uppmärksammar om uppgifterna i en lämnad 
skattedeklaration är identiska med föregående period. Det rör sig om en i 
systemet inlagd kontroll vilket leder till frågan om uppgifterna som funnits 
inlagda kunnat utgöra normalt tillgängligt kontrollmaterial och varpå den 
oriktiga uppgiften kunnat rättas. Regeringsrätten har i två tidigare domar RÅ 
2004 ref. 106 och 107 att den terminalåtkomst som finns till uppgifter i det 
centrala skatteregistret och i beskattningsdatabasen från självdeklarationer till 
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ledning för taxeringen, utgör ett sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial 
som kan leda till skattetillägg efter en lägre procentsats. Från Skatteverkets 
sida har dock framhållits att något sådant inte nämnts i förarbetena på just 
mervärdesskatteområdet utan där framhölls att motiven för lagändringen var 
att reglerna skulle bli enhetliga men att bestämmelserna sällan torde bli 
tillämpliga beträffande mervärdesskatt. Kammarrätten finner dock ingen 
anledning att frångå det synsätt Regeringsrätten kommit fram till när det 
gäller självdeklarationer och tillgången uppgifter från skattedeklarationen 
från föregående redovisningsperiod bör därför anses utgöra normalt 
tillgängligt kontrollmaterial.  
 
En förutsättning för att kunna tillämpa den lägre procentsatsen är att 
felaktigheten rättats eller kunnat rättas med ledning av kontrollmaterialet. Av 
RÅ 2004 ref. 107 framgår att det med ledning av kontrollmaterialet ska kunna 
konstateras att den uppgift saken gäller är oriktig och det inte räcker med 
misstanke om att den är oriktig. I det aktuella fallet kunde endast misstanke 
om oriktig uppgift förmodas och kunde först efter utredning få sin förklaring. 
På grund av detta finns enligt kammarrätten inte förutsättning att beräkna 
skattetillägget efter en lägre procentsats än enligt huvudregeln.  
 
I förarbetena (se prop. 2002/03:126, bl.a. s. 145 ff) anförs att det vid 
mervärdesskatt och andra skatter som ska betalas med korta intervall inte kan 
anses stå i rimlig proportion till felaktigheten att ta ut skattetillägg vid enstaka 
felaktigheter i redovisningen. Vad gäller möjligheten till delvis befrielse 
framhålls (s. 147) att frågan om skattetillägg skall utgå eller inte kan tänkas 
vara ett gränsfall. Den oriktiga uppgiften kan kanske inte rättas endast med 
ledning av föreliggande kontrollmaterial men omständigheterna ändå är 
sådana att det framstår som oskäligt att ta ut helt skattetillägg. Enligt bolaget 
har det varit fråga om en enstaka felaktighet i redovisningen. Även om så är 
fallet har den oriktiga uppgiften enligt kammarrättens uppfattning inte varit 
av sådan art att tillräckliga skäl finns för hel befrielse. Inte heller utgör vad 
bolaget i övrigt åberopat skäl för hel befrielse. 
Mot bakgrund främst av att tillgängligt kontrollmaterial minskat risken för 
skatteundandragande framstår det dock som oskäligt att ta ut helt 
skattetillägg. Det bör därför tas ut med hälften av vad som annars skulle ha 
utgått, eller 20 867 kr.  
 
 
På grund av det anförda skall Skatteverkets överklagande bifallas delvis, 
medan bolagets överklagande skall avslås och eftersom målet avser frågor av 
betydelse för rättstillämpningen och bolagets kostnader i kammarrätten delvis 
varit en följd av Skatteverkets överklagande bör bolaget tillerkännas 
ersättning för kostnader i kammarrätten med skäliga 5000 kr. 

 
Bolaget överklagade till Regeringsrätten men beviljades ej prövningstillstånd. Tidigare 
dom står därmed fast. 
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4.1.4 Oriktig uppgift trots rekommendationer från Skatteverket? 
Länsrätten Mål nr 1538-07 Dom 2008-03-25 
Saken: Skattetillägg gällande oriktig uppgift av mervärdesskatt avseende 
redovisningsperioderna juni, juli och augusti 2006. Bakgrund i målet är att Skatteverket 
beslutat att Sunne Vattenpark AB (bolaget) ska redovisa 25 procent mervärdesskatt på 
hela omsättningen redovisningsperioderna juni-augusti 2006. Beslutet innebär ytterligare 
mervärdesskatt att betala med 619 080 kr samt skattetillägg med 20 procent på denna 
summa.  
 
Skatteverkets motivering:  
 

Bolaget har redovisat mervärdesskatt med 6 procent på 40 procent av 
entréavgifterna och 25 procent på resterande 60 procent. Denna fördelning 
accepteras inte då huvudsyftet till besöket torde vara att använda 
vattenattraktionerna som nöjesbad vilket också marknadsföringen avser och 
entréavgiften ger tillträde till så simningen ses därför som en följdaktivitet. 
Således är bedömningen att det inte bedrivs någon idrotts/motions aktivitet 
som annars kunde ha motiverat den lägre procentsatsen på 6 procent och den 
högre procentsatsen på 25 procent ska omfatta hela inkomsten från 
entréavgifterna. Oriktig uppgift har lämnats då den utgående 
mervärdesskatten är redovisad med 619 080 kr för lågt belopp.  

 
Bolaget överklagar Skatteverkets beslut och yrkar i första hand att ytterligare utgående 
mervärdesskatt inte skall påföras samt att påfört skattetillägg undanröjs och i andra hand 
yrkas att skattetillägget undanröjs eller nedsättes med följande motivering: 

 
Det går att skilja på prestationerna idrott/motion och nöjesbad vilket 
motiverar de skilda procentsatserna samt att fördelningen skett efter skälig 
grund (delningsprincipen) genom ”räkna huvuden” under tio veckor vilket 
också Skatteverket rekommenderade vid kontakt innan uppstart av 
verksamheten, dock ej skriftligt. I och med att bolaget varit i kontakt med 
Skatteverket och vetskapen funnits om redovisningen i vart fall så att 
utredningsskyldighet väckts ska det anses att oriktig uppgift inte är lämnad. 
Felet är ursäktligt då sakfrågan är komplicerad. Av rättsfallet RÅ 2000 ref. 66 
framgår att domstolarna och Skatteverket ska göra en nyanserad och inte 
alltför restriktiv bedömning av om skattetillägg ska efterges. Felet är också 
ursäktligt eftersom sakfrågan har kommunicerats med Skatteverket och att 
redovisningen anpassats efter denna rekommendation samt om Skatteverket 
lämnat felaktig information föreligger skäl för befrielse från påfört 
skattetillägg. 

 
Skatteverket har i obligatoriskt omprövningsbeslut inte funnit skäl att ändra sitt tidigare 
beslut. 
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Länsrättens bedömning: 
 

Frågan handlar om bolaget ska fördela mervärdeskatten mellan de olika 
skattesatserna som gäller för idrott/motion och rekreationsbad av 
nöjeskaraktär. Bedömningen är att vattenparkens huvudsakliga verksamhet 
utgörs av rekreationsbad av nöjeskaraktär, vilket också framgår av Sunne 
Vattenparks marknadsföring. De gäster som besökt anläggningen för att 
motionssimma har haft fri tillgång till vattenparkens samtliga attraktioner 
utan några som helst begränsningar. Med tanke på hur anläggningen är 
planerad och att den har en rad attraktioner spridda över ett stort område torde 
det vara svårt att urskilja prestationerna nöjesbad och motionssim. Den av 
Sunne Vattenpark använda metoden att ”räkna huvuden” kan inte anses 
utgöra en tillförlitlig metod för att kunna erhålla ett korrekt 
fördelningsunderlag då det är förenat med stora svårigheter att ha uppsikt 
över besökarna över ett så stort område. Med bakgrund av vad som 
framkommit i utredningen och att det inte funnits någon möjlighet att enbart 
betala entré för motionssim anser Länsrätten att huvudsaklighetsprincipen ska 
användas. Mervärdesskatt ska därmed utgå med 25 procent.  

 
Innan verksamheten startade ställde bolaget en rad frågor till Skatteverket 
avseende mervärdesskattsredovisningen men bolaget har emellertid inte i 
samband med redovisningen uppmärksammat Skatteverket på 
fördelningsfrågan. Oriktig uppgift har därmed lämnats. Kontakten med 
Skatteverket innan verksamhetens start innebär inte att dess 
utredningsskyldighet väckts. Prövningen avser inte någon svårbedömd rättslig 
fråga och något annat skäl för eftergift har inte framkommit. Skattetillägget 
ska därmed kvarstå. 

 

4.1.5 Skattetillägg eftersom de lämnade uppgifterna inte kunnat rättas 
med tillgängligt kontrollmaterial - Länsrätten Mål nr 1417-1420-07 
Dom 2007-11-13  
Saken: Skattetillägg vid inkomsttaxeringarna 2004-2007. Bakgrund i målet: Skatteverket 
har beslutat att inte medge yrkade avdrag för tjänsteresor för taxeringsåren 2004- 2007. 
Skattetillägg har påförts med 40 procent av den skatt som belöper på beloppen. 
 
Skatteverkets anförande var i korthet:  
 

Den skattskyldige hade begärt omprövning för taxeringsåren 2004-2006 samt 
lämnade in en ny inkomstdeklaration för taxeringsåret 2007. i samtliga fall 
yrkat avdrag för tjänsteresor. Av kontrolluppgifter från arbetsgivaren 
framgick det att skattefri bilersättning hade utbetalats och således skickades 
en förfrågan ut till den skattskyldige för att klargöra för vilka resor som denne 
fått ersättning för och för vilka som de yrkade avdragen avsåg. Den 
skattskyldige har senare svarat att han missförstått reglerna kring avdrag för 
användande av bilen i tjänsten och att samtliga avdrag ska strykas. Eftersom 
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det yrkats avdrag för kostnader som han erhållit skattefri ersättning för har 
han lämnat en sådan oriktig uppgift som medför att skattetillägg ska påföras. 
Felen kunde inte rättas med hjälp av tillgängligt material eftersom 
kontrolluppgifterna endast angav att skattefri ersättning förekommit.  

 
Den skattskyldiges yrkar i överklagandet att han i första hand ska befrias från 
skattetillägg, i andra hand att det sätts ned till hälften och i sista hand att det sätts ned till 
en fjärdedel. 
 
Den skattskyldiges anförande var i korthet:  
 

När han lämnat in sin inkomstdeklaration för taxeringsår 2007 fick han ett 
tips från en arbetskamrat att det fanns möjlighet att få ersättning när bilen 
använts i tjänsten. Han tolkade reglerna fel i Dags att deklarera avseende 
ersättningen. Hans antagande var att han hade rätt till avdragen eftersom han 
använt bilen i tjänsten under de aktuella åren. När han fick besked från 
Skatteverket att avdragen för taxeringen 2007 inte godtogs meddelade han 
Skatteverket att avdragen för 2004- 2006 skulle strykas. Han uppfattade 
aldrig att skattetillägg skulle påföras utan trodde att allt var i sin ordning. 
Avsikten var aldrig att lura Skatteverket och han anser att han handlat i god 
tro. 

 
Skatteverket vidhåller sina tidigare beslut i den obligatoriska omprövningen och anför i 
korthet: 
 

Eftersom rättelse skett först efter förfrågan skickats ut är det inte fråga om 
någon frivillig rättelse. Att något uppsåt inte förelåg utgör inte grund för 
befrielse från skattetillägg. Bestämmelserna som återfinns i broschyren är 
klara och tydliga och är inte svårtolkade eller svårbegripliga och utgör således 
inte någon befrielsegrund från skattetillägg. Det framstår inte heller som 
oskäligt att ta ut skattetillägg. 
 

Länsrättens bedömning: 
 

Det är ostridigt att felaktigt yrkade avdrag har lämnats angående användning 
av bilen i tjänsten trots ersättning från arbetsgivaren. Det är inte fråga om 
någon frivillig rättelse då Skatteverket kommit så långt i sin utredning att de 
att man begärt in upplysningar från den skattskyldige. Den information som 
finns i broschyren är klar och tydlig. Någon befrielsegrund har inte 
framkommit ej heller skäl för nedsättande av skattetillägget. Vad den 
skattskyldige anfört leder inte till att länsrätten gör en annan bedömning än 
vad Skatteverket gjort. 

 
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet. 
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4.1.6 Ej befrielse trots hävdad felskrivning - Länsrätten Mål nr 1520-07 
Dom 2007-11-30 
Saken: Skattetillägg vid inkomsttaxeringen avseende taxeringsår 2007 angående resor till 
och från arbetet. Bakgrund i målet: Skatteverket har beslutat att medge den skattskyldige 
avdrag för resor till och från arbetet med skäliga 3800 kr före avdragsreducering, mot 
yrkade 79140 kr. skatteverket har vidare beslutat att påföra den skattskyldige skattetillägg 
på 40 procent av den skatt som belöper på underlaget 71226 kr. Skatteverkets anförande i 
korthet: 
 

Den skattskyldige har i sin inkomstdeklaration dragit av 79140 kr för resor till 
och från arbetet. Efter förfrågan framkom det att beloppet skrivits fel och 
egentligen avsåg 7914 kr, vilket avser resor mellan arbetet och 
privatbostaden, båda belägna inom Karlstad. Avdrag för utgifter för resor till 
och från arbetet med egen bil medges bland annat om den tidsvinsten 
regelmässigt är två timmar varje dag jämfört med allmänna 
kommunikationsmedel och att avståndet är minst fem kilometer. Inhämtade 
uppgifter visar att det finns allmänna kommunikationsmedel att tillgå. Vid en 
sammantagen bedömning görs bedömningen att någon regelmässig tidsvinst 
på två timmar varje dag genom att använda egen bil inte görs. Avdrag medges 
således enbart för kostnaden för ett årskort inom Karlstad vilket motsvarar 
3800 kr. Detta kommer dock inte påverka taxeringen då avdrag endast får 
göras till den del som överstiger 7000 kr. Genom att ha yrkat ett för högt 
avdrag har den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift. I detta fall skillnaden 
mellan 79140 kr och det belopp som avsågs 7914 kr. Någon grund för att 
skattetillägg inte ska tas ut har inte framkommit. 

 
Den skattskyldige yrkar i överklagandet avdrag för resor till och från arbetet och att 
skattetillägg undanröjs i sin helhet. Han anförde i korthet följande: 
 

Inom sitt yrke som mekaniker har han oregelbundna arbetstider och kan 
därför inte åka med kollektivtrafiken. När han för första gången deklarerade 
via internet skrev han fel och att han senare rättat till detta via e-post. Han 
åberopar okunskap samt att han har en gammal dator. 

 
Skatteverket vidhåller i sitt omprövningsbeslut tidigare ställningstagande. Skatteverket 
anför i korthet: 
 

I förfrågan till den skattskyldige önskades att denne skulle redovisa att han 
regelmässigt gjorde en tidsvinst på minst två timmar genom att inte resa med 
allmänna kommunikationsmedel. Den skattskyldige lämnade aldrig något 
svar på denna förfrågan. Inte i samband med överklagandet heller har han 
lämnat in någon beräkning på någon tidsvinst. Således har han inte gjort det 
sannolikt att han gjort en regelmässig tidsvinst på minst två timmar varje dag. 
Avdrag för resor med bil medges ej. För att det ska anses som en frivillig 
rättelse ska den skattskyldige ha uppmärksammat Skatteverket på 
felaktigheten innan de har börjat sin utredning. I detta fall har den 
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skattskyldige svarat på en förfrågan från skatteverket. Den skattskyldige har i 
vart fall deklarerat från 1991 och således kan han inte befrias från 
skattetillägg på grund av bristande erfarenhet och det faktum att han för första 
gången deklarerat via internet utgör inte någon sådan bristande erfarenhet. 
Det anses inte oskäligt att ta ut fullt skattetillägg. 

 
Den skattskyldige godtar numera Skatteverkets ställningstagande gällande 
reseersättningen men bestrider skattetillägget. 
 
Länsrättens bedömning: 
 

Den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift genom att yrka ett för högt 
avdrag för resor till och från arbetet i sin inkomstdeklaration. Någon frivillig 
rättelse föreligger inte då rättelse skett först efter förfrågan från Skatteverket. 
Bristande erfarenhet och okunskap kan inte utgöra skäl för befrielse från 
skattetillägg då det inte är första gången som han deklarerar. Länsrätten anser 
i detta fall inte att det framstår som oskäligt att ta ut skattetillägg. Skäl för att 
påföra den skattskyldige skattetillägg föreligger således. 

 
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet. 
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5. Analys 
 
I denna del kommer vi att analysera vår empiri som utgörs av rättsfall, vi börjar med att 

analysera rättsfallen för att efter varje rättsfall ge en kort analys av hur Skatteverket såg 

på proportionalitetsprincipen i varje mål. Framför allt vill vi analysera hur 

Regeringsrätten tillämpar proportionalitetsprincipen. 

 
Efter det att vi läst lagar, förarbeten och läst in oss på proportionalitetsprincipen så kom 
vi fram till vad det viktigaste med en proportionalitetsbedömning är .63 Sedan analyserade 
vi domarna som vi tar upp i vår empiri. I uppsatsen tar vi upp sex rättsfall som berör 
proportionalitetsprincipen och vi tar upp dem i den ordningen så att 
Regeringsrättsdomarna kommer först för att därefter behandla kammarrättsdomen och 
sist domarna från länsrätten. I svensk rätt är det den högsta instansen som skapar 
prejudikat.64  
 

5.1 Målrakan AB - RÅ 2007 ref 65 
Det mål som gällde den gamla taxeringslagen såsom den löd fram till och med taxeringen 
2003 är det som även kallas för Målrakan. Enligt de då gällande bestämmelserna fanns 
det ingen möjlighet till nedsättning utan hel befrielse eller fullt skattetillägg var de enda 
alternativen att döma efter. Regeringsrätten fann att rekvisiten ursäktligt/oavsiktligt fel 
och skattetilläggets storlek var för sig inte var tillräckligt starka befrielsegrunder för att 
efterge skattetillägget. Regeringsrätten gjorde därefter en samlad bedömning utifrån de 
aktuella omständigheterna i målet. Som vi skriver i avsnitt 3.4.3 så ska det göras en 
helhetsbedömning utav samtliga omständigheter i målet. Den samlade bedömningen som 
Regeringsrätten gjorde i detta mål ledde fram till att felet och summan på skattetillägget 
inte ansågs stå i rimlig proportion till varandra varpå bolaget befriades helt från 
skattetillägget.  
 
Bedömningen som Regeringsrätten gjorde känns välavvägd men att resonemanget även 
gjorts på felaktiga grunder då de haft den nya lagtextens lydelse i åtanke då de skriver i 
domskälen ”Någon möjlighet till delvis befrielse från skattetillägg fanns inte i den vid 
2001 års taxering gällande lagstiftningen”. Med denna formulering tolkar vi det som att 
Regeringsrätten tittat på den nya laglydelsen när de dömde i målet. Om inte 
Regeringsrätten befriat från skattetillägget så hade det framstått som att det är i stort sett 
omöjligt att befrias från skattetillägg i Sverige och att detta skulle betyda att Sverige inte 
följer Europakonventionen.65 Regeringsrätten har i flera viktiga rättsfall framhävt vikten 
av att svenska domstolar och myndigheter i sitt utövande beaktar 
proportionalitetsprincipen. 66  
 

                                                 
63 Se avsnitt 3.4.1- 3.4.3  
64 Se avsnitt 2.3 
65 Se avsnitt 3.4.5 
66 Se avsnitt 3.4.1 
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I avsnitt 3.3.3 tar vi bland annat upp vikten av att besluten är välmotiverade och att 
resonemanget kan följas. I detta mål så gjorde länsrätten en samlad bedömning utifrån 
proportionalitetsprincipen medan någon sådan inte framfördes i kammarrättens domskäl.  
 
Vad gäller Skatteverkets förhållande till proportionalitetsprincipen i målet kan sägas att 
de först behandlade punkt för punkt och ansåg att de var för sig inte utgjorde skäl för 
befrielse. Därefter gjordes en samlad bedömning och där uttryckte Skatteverket att det är 
tveksamt om gränsen för hel eftergift är uppnådd eller inte, de anser dock att den av 
Kammarrätten gjorda bedömningen ska ligga fast vilket är att gränsen för hel eftergift 
inte är uppnådd.  
 

5.2 Regeringsrätten Mål nr 482-07 Dom 2008-02-26 
Det enda mål som hittills avgjorts i Regeringsrätten med de nu gällande reglerna om 
skattetillägg är M.C.R. AB. Vad Regeringsrätten hade att begrunda i detta mål var om 
enstaka räkenskapsfel utgör grund för skattetillägg. I målet fanns möjlighet att sätta ned 
skattetillägget till hälften eller en fjärdedel då de nya lagreglerna var tillämpliga.67 Detta 
är den största skillnaden mot de gamla reglerna då det antingen var fullt tillägg eller hel 
befrielse som endast kunde utdömas. Regeringsrätten valde att ge hel befrielse från 
tillägg då de tolkade syftet med den nya lagen som avsågs att bli ”mer generös än 
hittills”.68 Regeringsrätten ansåg att det enligt de gamla reglerna skulle ha lett till att hel 
befrielse utdömts och ansåg därmed att nedsatt tillägg inte var motiverat utifrån vad som 
sägs i förarbetet att de nya reglerna ska vara mer generösare. Detta eftersom det skulle 
leda till en hårdare påföljd än vad som tidigare gällt. Som vi skriver i avsnitt 2.2 är syftet 
med en subjektiv tolkningsmetod att den ska ske mot bakgrund till lagstiftningens syften 
och dessa återfinns bland annat i förarbeten. 
 
Skatteverket hållning i ärendet för att hel befrielse skulle komma i fråga var att felet 
måste vara att anse som ursäktligt. Enligt Skatteverket skulle bolaget ha medgivits full 
befrielse enligt de gamla reglerna men om Regeringsrätten fann att bolaget borde ha gjort 
en rimlighetskontroll borde påföljden vara att skattetillägget sattes ned till en fjärdedel. 
Detta var en helomvändning från Skatteverkets hållning när ärendet låg hos länsrätten där 
Skatteverket inte tyckte att felet var att hänföra till ursäktlighetsfallen och därmed skulle 
ha fullt tillägg. Enligt Skatteverkets resonemang i länsrätten kom aldrig 
proportionalitetsprincipen till användning då felet inte utgjordes av ursäktlighetsfallen.   
 

5.3 Kammarrätten Mål nr 4397-05 Dom 2007-01-12 
Det som kammarrätten skulle avgöra i sitt ärende var om föregående månads 
skattedeklaration utgjorde normalt tillgängligt kontrollmaterial eller inte. Kammarrätten 
ändrade länsrättens beslut med nedsättning av skattetillägg från en fjärdedel till det högre 
som innebar nedsättning till hälften av det ursprungliga. Enligt kammarrättens syn utgör 
en skattedeklaration och en inkomstdeklaration samma beslutandeunderlag. Skälen till 

                                                 
67 Se avsnitt 3.3.2 
68 Se avsnitt 3.3.1 
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kammarrättens syn gällande de olika deklarationerna var propositionen 1996/97:100 där 
det framhölls att motiven för lagändringen var att reglerna skulle vara enhetliga, men att 
bestämmelsen sällan borde bli tillämplig gällande mervärdesskatt. Utifrån 
kontrollmaterialet gick inte felet att rätta och således kan nedsättning endast motiveras till 
hälften och inte till en fjärdedel. Kammarrätten gör ingen samlad bedömning utifrån 
proportionalitetsprincipens kriterier för vad som är en proportionerlig påföljd och 
Regeringsrätten gav inte prövningstillstånd i detta ärende. 
 
Skatteverkats hållning var att den lämnade skattedeklarationen inte innehöll några 
ofullständiga eller oförenliga uppgifter som i sig aktualiserade en utredningsskyldighet. 
Den möjlighet att underlåta att ta ut skattetillägg för enstaka fel i redovisningen som 
nämns i förarbetena ansåg Skatteverket vara alldeles för vag och då det inte tagit sig 
uttryck i lagtext bör inte uttalande tillmätas någon betydelse. Likaså ansåg de att det inte 
var oskäligt att ta ut skattetillägg eftersom bolaget inte iakttagit tillräcklig noggrannhet då 
skattedeklarationen upprättades.  
 

5.4 Länsrätten Mål nr 1538-07 Dom 2008-03-25 
I det första målet som vi tar upp från Länsrätten i Karlstad gäller tvisten om huruvida 
befrielse från skattetillägg låg till grund då bolaget följt Skatteverkets muntliga 
rekommendationer vid uttagandet av moms på entrébiljetter. Länsrätten gjorde 
bedömningen att oriktig uppgift lämnats i och med den felaktiga redovisningen i 
skattedeklarationen med påföljden att fullt skattetillägg utdömdes. Länsrätten gjorde 
ingen samlad bedömning om påföljden stod i rimlig proportion till oriktigheten utifrån de 
muntliga rekommendationerna som bolaget fått från Skatteverket samt att bolaget var 
nystartat. Dessa omständigheter anser vi borde vara skäl till nedsättning av 
skattetillägget.  
 
Skatteverkets hållning kvarstod efter obligatorisk omprövning då de inte funnit några skäl 
för att ändra sitt tidigare beslut. 
 

5.5 Länsrätten Mål nr 1417-1420-07 Dom 2007-11-13 
I det andra målet som länsrätten hade att avgöra var om det förelåg grund för 
undanröjande av skattetillägg eller nedsättning utav skattetillägget. Länsrätten fann inga 
grunder för befrielse eller nedsättning av skattetillägget då sakomständigheterna inte var 
av sådan art att nedsättning av skattetillägget blir aktuellt. Bedömningen som Länsrätten 
gjorde finner vi rimlig utan invändningar. 
 
Skatteverkets hållning var att det inte var oskäligt att ta ut fullt skattetillägg då 
omständigheten i målet inte är att anses som ursäktligt. 
 

5.6 Länsrätten Mål nr 1520-07 Dom 2007-11-30 
Frågan i det sista målet i länsrätten gällde ett skrivfel och om detta var ursäktligt eller ej. 
Omständigheterna var okomplicerade så Länsrättens uppgift blev att bedöma om 
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påföljden stod i rimlig proportion till försummelsen. I detta mål gjordes en samlad 
bedömning av ett flertal faktorer för att komma fram till ett så riktigt beslut som möjligt. 
Länsrätten avslog den skattskyldiges överklagande och fastställde fullt skattetillägg. Vår 
bedömning är att Länsrätten beaktat uppsåt i och med skrivfelet utan att ta upp detta i 
domskälen. Detta ledde till att de inte medgav någon nedsättning utav skattetillägget. 
 
Skatteverkets hållning var att det inte fanns några omständigheter som skulle medge 
nedsättning av skattetillägget då det endast var fråga om felskrivning, för att det ska 
utgöra grund för befrielse måste det vara ett uppenbart fel och här utgjordes det inte utav 
något orimligt belopp. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att besvara våra frågeställningar som presenteras i det 

inledande kapitlet samt att ge våra egna slutsatser utifrån det som framkommit i empirin.  
 
 
Hur bedömer förvaltningsdomstolarna proportionalitetsprincipen vid utdömande 

av skattetillägg när utdömandet ligger på objektiva grunder och befrielsegrunderna 

är subjektiva? 
I Regeringsrätten tillämpas proportionalitetsprincipen utifrån Europakonventionens 
synsätt. Som vi skrev i avsnitt 3.4.1 så återfinns principen i flertal lagar som 
Regeringsrätten har att rätta sig efter. Regeringsrätten går i målet M.C.R. även till 
förarbeten och söker avsikten med den nya lydelsen och kom där fram till att den nya 
lagen ska tolkas mer generöst än den tidigare och således kom de fram till slutsatsen att 
skattetillägget måste efterges helt.  
 
Regeringsrätten framhåller i Målrakan-domen att det var ett oavsiktligt fel men att 
skattetillägget påförts enligt objektiva grunder och inte på subjektiva grunder. 
Regeringsrätten gör sedan en samlad bedömning för befrielse från skattetillägg och i den 
samlade bedömningen ingår det oavsiktliga felet. De finner det som stötande om det 
allmänna skulle tillgodogöra sig ett så stort belopp på ett oavsiktligt fel. Frågan kan ju 
ställas på vilken av grunderna, det stora beloppet eller det oavsiktliga felet som vägt 
tyngst vid avgörandet. Vi bedömer det som att om det inte varit ett oavsiktligt fel så 
skulle Regeringsrätten ha dömt att bolaget skulle fått betala skattetillägget. 
 
Utav de andra rättsfallen som vi tar upp i vår uppsats är det ingen domstol som tagit upp 
subjektiva rekvisit i sina domar men vi tror ändå att Länsrätten i Karlstad i ett av fallen 
beaktat uppsåt och då utan att ta med det i domskälen. Det gäller mål nr 1520- 07 som 
behandlar ett skrivfel. Vår uppfattning är att domstolen inte uppfattar det som ett skrivfel 
utan som uppsåt då det lagts till en extra nolla på slutet och inte samma siffra som det 
riktiga beloppet slutat på vilket skulle ha varit mer rimligt vid en felskrivning.  
 
Har den ändrade laglydelsen fått en generösare bedömning än den tidigare 

lydelsen? 
Efter det att de nya generösare reglerna trätt i kraft dömde Regeringsrätten i målet 
Målrakan som gällde de gamla reglerna och kom fram till att full befrielse från tillägget 
skulle medges eftersom det skulle ha blivit oproportionerligt om fullt skattetillägg dömts 
ut. Om den nya lagen kunnats tillämpas i målet skulle det enligt Regeringsrätten ha dömts 
ut delvis befrielse från fullt skattetillägg.  
 
I det mål som Regeringsrätten haft att döma som gäller de nya reglerna befriades bolaget 
helt då det ansågs att de nya reglerna skulle vara mer generösa än de äldre. Eftersom det 
enligt de äldre reglerna skulle medges full befrielse vid räkenskapsfel så kan ju inte 
Regeringsrätten döma hårdare nu när det finns möjlighet till delvis nedsättning vilket 
skulle ha inneburit ett hårdare straff.  
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Utifrån de iakttagelser som vi gjort främst i Regeringsrättsdomarna så vill inte 
Regeringsrätten döma hårdare nu än tidigare vilket leder till att skattetillägget hellre 
efterges till fullo än att döma till delvis befrielse. Kommer lagändringen leda till någon 
bedömningsskillnad då man inte vill döma hårdare nu än tidigare? Som vi ser det 
kommer delvis nedsättning i princip aldrig att tillämpas eftersom det skulle ses som en 
strängare påföljd samtidigt som Regeringsrätten säger att det ska vara en mer generösare 
bedömning. 
 
I underinstanserna verkar det dock som att det i större grad utdöms fullt tillägg istället för 
en eventuell nedsättning. Utav de domar som vi fann hos Länsrätten i Karlstad och som 
avsåg skattetillägg så var det inte en enda som befriades från skattetillägg eller medgavs 
delvis befrielse. Domarna från länsrätten tilldöms inte av oss ett lika stort värde då de ofta 
ändras i högre instans om de överklagas och ges prövningstillstånd.  
 
Enligt oss kommer den nya laglydelsen innebära att det kommer att bli en mer generös 
bedömning till den skattskyldiges fördel då Regeringsrätten inte vill döma till delvis 
befrielse eftersom det skulle upplevas som en stängare påföljd än tidigare när domstolen 
befriade helt när det ansågs strida mot proportionalitetsprincipen. Då det i propositionen 
står att det ska bli en mer generös bedömning med den nya lydelsen och att 
Regeringsrätten i de båda upptagna domarna i uppsatsen hänvisar till denna proposition 
kommer det bli svårt för Regeringsrätten att inta en annan position än den nu valda.  
 
Vi tror att kammarrätterna och länsrätterna kommer att tillämpa sig av en mer generös 
tillämpning av proportionalitetsprincipen när de har hunnit ta till sig det nya 
prejudikatsfallet (Mobile Container Repair AB). 
 

6.1 Slutkommentarer 
EG-domstolen har i sin tillämpning definierat proportionalitetsbedömningen på ett flertal 
olika sätt vilket kan göra förutsebarheten otydlig. Detta påverkar i sin tur rättssäkerheten 
negativt vilket är olyckligt för det allmänna men framförallt för den skattskyldige vars 
eventuella påföljder blir osäkrare. 
 
Påverkades Regeringsrätten av att de nya reglerna hade stadgats när de dömde i 
målrakan? Vi anser att Regeringsrätten även beaktat de nya befrielsegrunderna som är 
mer generösare än de tidigare när de dömde i Målrakan målet. Vi anser att det ändå var 
det enda alternativet för Regeringsrätten i detta fall då det annars skulle ansets vara en 
oproportionerlig hård påföljd på ett oavsiktligt fel.  
 
Vi tolkar att förändringarna i och med 5 kap. 14 § TL på sikt kommer gynna den enskilde 
efter det att de lägre instanserna tagit till sig praxis från Regeringsrätten. Regeringsrätten 
tillämpar proportionalitetsprincipen på ett mer generöst sätt än de lägre instanserna gör 
idag. Ändringen i taxeringslagen anser vi stämmer överens med den 
proportionalitetsprincip som står i EG-fördragets artikel 5, 3 stycket. Detta var även ett 
led för Sverige att implementera denna lagstiftning för att gynna den inre gemenskapen 
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och rättssäkerheten som även detta uttrycks klart och tydligt i samma artikel genom 
legalitetsprincipen.  
 
Vi tror att lagen nu kommer att leda till att man kommer att inrikta sig på att få tag i dem 
som med avsikt försöker att undanhålla inkomster från beskattning. När man studerar 
ändringen av lagtexten känns det mycket konstigt att man tidigare kunde bli bestraffad 
för en simpel felskrivning och att bestraffas med höga belopp för detta vilket numera ska 
vara ursäktligt för ett enstaka tillfälle. Sker dock samma fel upprepade gånger så framgår 
det tydligt av lagen att det ska utgå fullt skattetillägg på grund av att det då inte längre 
kan anses som ursäktligt. 
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7. Reflektioner och diskussion 
 
I detta avsnitt reflekterar vi över arbetet på uppsatsen och ser kritiskt på vad vi gjort 

samt ger förslag på områden för fortsatt forskning. 

 
Vi har försökt att endast ta upp sådant material som vi anset varit relevant för att skapa en 
bakgrund till begrepp inom skatterätten och material för att kunna besvara vår 
problemformulering. Vi valde detta ämne att skriva vår uppsats om för att vi tyckte att det 
skulle vara intressant att få veta hur proportionalitetsprincipen används i praktiken. 
 
Vi har valt att enbart använda oss av rättsfall i vår empiri vilket kan leda till att bredden 
av undersökningen inte blir så stor. Eftersom det är en relativt ny lagändring fanns det 
endast ett rättsfall att hitta från Regeringsrätten och ett från Kammarrätten i Göteborg så 
därför fick vi även leta rättsfall från Länsrätten i Karlstad. Vi har inte lagt så mycket vikt 
vid vad som sagts i länsrättsdomarna då deras domar i hög grad ändras när de ges 
prövningstillstånd i Regeringsrätten. Vi tog även upp ett rättsfall från Regeringsrätten 
som gäller den äldre laglydelsen för att den på ett bra sätt belyser 
proportionalitetsprincipen. 
 
Ger då vår uppsats svar på våra problemfrågeställningar? Vi anser att den ger en god bild 
av hur proportionalitetsprincipen används ute hos våra förvaltningsdomstolar och att den 
ger svar på frågorna. Vi anser ändå att den skulle ha blivit bättre om vi haft fler rättsfall 
att luta oss mot när vi drog våra slutsatser efter analysen utav vår empiri.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Då vi skrivit vår uppsats har det dykt upp några frågeställningar som vi tycker skulle vara 
intressanta att forska kring och dessa är: Är det rättssäkert att proportionalitetsprincipens 
bevisbörda läggs på den skattskyldige? Samt hur beaktar Skatteverket själva 
proportionalitetsprincipen vid handläggningen i sitt myndighetsutövande? 
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