
189

Skattekontroll och 
skattebrott

10.2 Skattemyndigheternas 
 kontroll
10.2.1 Många fel ändras vid skattekontrollen
En första förutsättning för att fel och fusk ska upptäckas 
och åtgärdas är att skattemyndigheterna på eget initiativ 
genomför kontroller som uppmärksammar felaktigheter 
och att man fattar nya beskattningsbeslut. 

Av tabellen nedan framgår omfattningen av de 
beskattningsbeslut som fattats till följd av kontroller ini-
tierade av skattemyndigheterna samt omfattningen av 
skönsbeskattningen. Den vanligaste orsaken till sköns-
beskattningsbeslut är utebliven deklaration. Skatte-
myndigheten får då i stället uppskatta inkomsten eller 
den skatt som ska betalas.

10.1 Inledning
Skattefel och skattefusk har skadeverkningar genom en 
omfördelning av skattebördan mellan olika inkomst-
tagare och effekterna på den samhällsekonomiska resurs-
användningen. Seriösa och välskötta företag riskerar att 
konkurreras ut. Den inte avsedda omfördelningen kan 
också ha negativa effekter på skattemoralen och för 
tilltron till det politiska systemet. Förekomsten av skat-
tefusk har således svårbedömda men mycket allvarliga 
effekter på det politiska systemet och samhällets funk-
tionssätt. 

I alla samhällen med skattesystem finns därför sank-
tioner mot överträdelser av skattelagstiftningen och ges 
resurser till myndigheter för att upptäcka och beivra 
överträdelser. I detta kapitel redogörs för resultatet 
av myndigheternas insatser för att upptäcka, rätta och 
beivra överträdelser.
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År 1999 fattade skattemyndigheterna nästan 800 000 
beskattningsbeslut till följd av kontrollen. Den övervä-
gande delen (59 %) avsåg inkomstskatt. I förhållande 
till antalet deklarationer ändrades dock marginellt fler 
deklarationer avseende arbetsgivaravgifter (6,5 %).

Andelen skönsbeskattningsbeslut ligger för perioden 
på drygt 20 procent av antalet beskattningsbeslut och 
de flesta görs inom mervärdesskatten. Ungefär hälften 
av alla mervärdesskattebeslut är skönsbeskattningsbe-
slut och de utgör 2,2 procent av antalet deklarationer.

Vid den årliga inkomsttaxeringen ska skattemyn-
digheten inom fastställda tidsramar behandla alla 
deklarationer. Tabellen nedan upptar antalet ändrade 
deklarationer vid den årliga taxeringen fördelat på änd-
ringsorsaken. Av tabellen framgår också vilka deklara-
tionsformulär som föranlett flest ändringar.

Skrivbordsgranskningen svarar för  flest ändringar, 
hela 83 procent av det totala antalet. 

Antalet ändrade deklarationer inom skrivbords-
granskningen och även det totalt ändrade antalet dekla-
rationer minskade trendmässigt under senare delen av 
1990-talet trots att antalet deklarationer ökade. Andelen 
ändrade deklarationer på skattemyndighetens initiativ 
föll särskilt mycket under år 1999. Ändringsfrekvensen 
på skattemyndighetens initiativ föll från 5,9 procent 

(1998) till 5,3 procent (1999) – en minskning med nio 
procent. 

Deklarationsformuläret för fysiska personer med 
näringsverksamhet (SD1) har relativt sett flest ändringar. 
Hela 17 procent av dessa deklarationer ändrades vid 
1999 års taxering – de flesta genom s.k. skrivbords-
granskning.

Som framgår av tabellen ovan är antalet ändringar 
vid den årliga taxeringen till följd av skatterevision lågt. 
Förutom att antalet revisioner är förhållandevis lågt är 
en annan bidragande orsak att en skatterevision ofta 
inriktar sig på äldre år eller att den inte hinner avslutas 
så att beslut hinner tas vid den årliga taxeringen. Beslu-
ten fattas i så fall  senare genom s.k. omprövning av de 
beslut som fattats vid den årliga taxeringen.

10.2.2 Skattebrott upptäcks vid skatte-
 revisioner
En mycket stor del av skattebrotten upptäcks vid skat-
terevisioner. Vid slutet av 1980-talet låg antalet skat-
terevisioner ett antal år över 18 000 stycken. Antalet 
har sedermera minskat. Av diagrammet nedan framgår 
antalet revisioner exkl. punktskatter under den senaste 
20-års perioden.
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orsaker, bl.a. mer komplicerade utredningar och höjda 
krav på kvalitet i de enskilda utredningarna. 

Av nedanstående tabell framgår omfattningen av 
olika slag av skatterevisioner under den senaste femårspe-
rioden.

De planmässiga revisionerna riktar sig mot stora 
företag och koncerner. Med samordnad planmässig re-
vision menas sådana revisioner som sker under medver-
kan från flera olika skattemyndigheter. Urvalsrevisioner 
sker på grundval av någon iakttagelse. 

Begreppet årskontroll avser att man granskar minst 
ett helt räkenskapsår. Revisioner avseende flera skatter 
eller avgifter benämns som integrerad skatterevision. 
En bidragande orsak till att  antalet revisioner minskat 
är att allt fler revisioner (särskilt årskontroller och 
periodkontroller) genomförts som integrerade skatte-
revisioner.

Under perioden 1995-1999 har antalet resurskrä-
vande planmässiga revisioner och eko- och skattebrotts-
revisioner hållits på ungefär samma nivå samtidigt som 
antalet revisioner totalt sett minskat. Andelen planmäs-
siga revisioner och eko-brottsrevisioner har därigenom 
ökat från 16 procent till 26 procent av det totala antalet 
revisioner.

Minskningen mellan åren 1995 till 1998 beror huvud-
sakligen på lägre produktivitet i revisionsverksamheten. 
Minskningen med hela 17 procent mellan år 1998 och 
år 1999 förklaras med minskade kontrollresurser.

10.2.3 Skattekontrollens effekter
Skatter betalas inte enbart för att det finns kontroll. 
Men förekomsten av en kontrollapparat skapar preven-
tiv effekt – en allmänpreventiv effekt. Med preventiv 
effekt avses de skattskyldigas bedömning av risken för 
upptäckt av ett skatteundandragande och konsekven-
serna – av olika slag – av att skattemyndigheterna gör 
en sådan upptäckt. Den rent ekonomiska effekten av 
skattekontrollen är liten om man ser den i relation till 
den totala skatteuppbörden. Historiskt sett har skatte-
kontrollen årligen höjt skatteinkomsterna med i stor-
leksordningen en till två procent.

Under större delen 1980-talet ökade antalet revisioner, 
främst genom ett ökat antal kortare revisioner i direkt 
anslutning till taxeringsarbetet och inom moms- och 
avgiftsområdet. Vid slutet av decenniet lades emellertid 
inriktningen om mot s.k. integrerade revisioner (som 
omfattade flera skatteslag) och större revisionsobjekt. 
Detta är den främsta förklaringen till den kraftiga antals-
minskningen 1987 –1991. En annan orsak var stora per-
sonalavgångar vid slutet av 1980-talet. 

För att öka omfattningen på revisionsverksamheten 
satsades åren 1992-1994 på en snabb utbyggnad av 
revisionsverksamheten genom intern omfördelning av 
resurserna. Dessutom tilldelades skatteförvaltningen från 
1994 särskilda medel för att stärka kontrollen som ett 
led i arbetet med att minska budgetunderskottet. Under 
större delen av 1990-talet har emellertid produktivitets-
utvecklingen i verksamheten varit svag, vilket har flera 
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RSV har genom enkäter till företagen försökt bilda sig 
en uppfattning om skattekontrollens preventiva effekt.

I den senaste företagsundersökningen år 1999 ställde 
RSV följande frågor till företagen:

• Det är troligt att skattemyndigheten skulle upptäcka
 skattefusk, i ett företag som vårt, mot bakgrund av
 bransch, storlek etc. 

• Om skattemyndigheten skulle upptäcka skattefusk, 
 i ett företag som vårt, blir konsekvenserna allvarliga
 mot bakgrund av bransch, storlek etc.

Den första frågan kan anses mäta upptäcktsrisken och 
den andra frågan konsekvenserna.

Resultaten från enkätundersökningarna i termer av 
upptäcktsrisk och konsekvenser kan åskådliggöras i dia-
gramform. I nedanstående diagram återfinns konsekven-
serna på x-axeln och upptäcktsrisken på y-axeln. 

RSV bedömer att skattekontrollens preventiva effekt 
totalt sett är betydande.

Som framgår av diagrammet ovan tyder resultaten på 
att skattekontrollen har en högre preventiv effekt hos 
de företag som skrivbordsgranskats eller blivit skatte-
reviderade än hos övriga företag. Skattekontrollen har 
med andra ord också en preventiv effekt i det enskilda 
fallet – en individualpreventiv effekt. Den ovan skis-
serade metoden att mäta preventiv effekt visar också 
på skillnader mellan skatteregioner och mellan olika 
branscher. Denna metod kom också till användning i 
företagsundersökningen år 1997. Det är alltså möjligt 
att jämföra resultaten. Förändringen av preventiv effekt 
framgår av nedanstående diagram.

Som framgår av diagrammet låg den preventiva effek-
ten högre år 1997 än är 1999. Som också framgår av 
diagrammet har den preventiva effekten minskat mest 
på ”konsekvens-sidan”.  Det verkar som om kontrollen 
inte ”biter”. Kommande års undersökningar får utvisa 
om iakttagelsen är av tillfälligt slag eller om den preven-
tiva effekten trendmässigt faller.
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10.3 Om hot och tvång i 
 skatteutredningen
10.3.1 Förelägganden och viten
Beskattningen bygger på att kontrolluppgifter och dek-
larationer lämnas frivilligt. Om den skattskyldige inte 
gör det kan skattemyndigheten förelägga den skatt-
skyldige att göra det. Ett föreläggande kan i vissa fall 
ske med vite. Vite är ett hot om ett i kronor bestämt 
”straff” om den skattskyldige inte gör vad som förelagts 
honom.

Också vid skattekontroll kan den granskade med vite 
föreläggas att lämna uppgifter m.m. Ett viktigt undan-
tag är dock om den skattskyldige redan är misstänkt för 
skattebrott.

Om den skattskyldige i rätt tid fullgjort vad som 
ålagts honom kan skattemyndigheten vända sig till läns-
rätten med begäran om att vitet ska utdömas.

Skattemyndigheterna saknar statistikuppgifter om i 
vilken utsträckning förelägganden görs med vite. 

10.3.2 Tvångsåtgärder och betalningssäkring
Vid revision eller annan kontroll av skatt, tull eller avgift 
kan det hända att den skattskyldige inte vill medverka. 
Då måste det finnas möjlighet att genomföra kontrollen 
ändå. I speciella fall behöver man inte konstatera att 
den skattskyldige vägrar – det kan räcka med en påtag-
lig risk för att bevis kommer att förstöras eller undan-
hållas.

Exempel på tvångsåtgärder är:

• Att revisionen genomförs i den reviderades 
 verksamhetslokaler 

• Att genomföra revisionen i den reviderades 
 verksamhetslokaler utan att avisera om revision 
 i förväg – ”överraskningsrevision”

• Att eftersöka och omhänderta handlingar

• Att granska utan att först förelägga om att lämna
 uppgifterna 

• Att försegla lokal, förvaringsplats eller annat 
 utrymme där granskade handlingar förvaras

Syftet med lagen är att kunna genomföra kontrollen och 
säkra bevisning för skatteprocessen utan att det direkt 
föreligger misstanke om skattebrott. 

Bestämmelserna finns i lagen (1994:466) om sär-
skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet1. Beslut 
om åtgärder enligt ovan fattas av länsrätten eller i vissa 
fall av särskilt utbildad granskningsledare. Kronofog-
demyndigheten hjälper i regel skattemyndigheten att 
genomföra beslutet.

Även om skatten fastställs är det inte säkert att den 
kommer att betalas. Om det finns en påtaglig risk för att 
skattefordran (beräknad eller fastställd) som uppgår till 
betydande belopp inte kommer att betalas kan länsrät-
ten på ansökan av skattemyndigheten besluta om betal-
ningssäkring enligt bestämmelser i lagen (1978:880) om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.2

Efter ansökan av skattemyndigheten verkställer kro-
nofogdemyndigheten betalningssäkringen med tillämp-
ning av reglerna om utmätning i utsökningsbalken. 
Kronofogdemyndigheten tar så mycket egendom i 
anspråk som svarar mot skattefordran. Gäldenären kan 
erbjuda och skattemyndigheten ta emot säkerhet t.ex. 
bankgaranti i stället för egendom.

Av tabellen nedan framgår antalet fall där ansökan 
gjorts till länsrätt om tvångsåtgärder eller betalnings-
säkring.
En av anledningarna till att tvångsåtgärdslagen så sällan 
kommer till användning bedöms vara att när kraven 
för lagens tillämpning är uppfyllda finns ofta grundand 
misstanke om skattebrott. Ärendet utreds då lämpligen 
under ledning av åklagare. En annan anledning till att 
tvångsåtgärdslagen och betalningssäkringslagen så sällan 
kommer till användning torde vara risken att den upp-
giftsskyldige eller gäldenären vid länsrättens eventuella 
avslag eller kommunikation med honom får kännedom 
om de tilltänkta åtgärderna. En tredje bidragande orsak 
till att tvångsåtgärdslagen så sällan används kan vara 
det merarbete som följer av lagens komplexitet.

Av den erhållna statistiken från domstolsverket fram-
går att ansökningarna under de senaste fem åren fått 
bifall i 70 procent av betalningssäkringsärendena och 
86 procent av ärendena rörande tvångsåtgärder. 

1) Den nämnda lagen ersätter bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen.
2) Lagen gäller fordran på skatt, tull eller avgift.
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konventionens krav på en rättvis rättegång. En annan 
fråga är om skattetillägg kan åläggas eller kvarstå om 
åtal enligt skattebrottslagen väcks. En statlig utredning 
(dir. 1998:34) ska före utgången av år 2000 avlämna ett 
betänkande.

Lagens syfte och skattetilläggets storlek
I det administrativa sanktionssystemet tas inte hänsyn 
till personens uppsåt men administrativa avgifter kan 
efterges på vissa objektiva grunder t.ex. ålder och sjuk-
dom och vissa undantag finns. För att skattetillägg ska 
påföras ska det vara fråga om oriktiga uppgifter som 
skulle ha lett till för låg skatt. Benämningen skattetillägg 
avser skatter3. Skattetillägg syftar till att de skattskyl-
diga ska vara noggranna och lämna korrekta uppgifter 
i sina deklarationer. Beloppsmässigt små felaktigheter 
medför inte skattetillägg. Skattetillägg påförs i regel med 
40 procent på undandragen skatt vid inkomsttaxeringen 
och med 20 procent när det gäller moms, punktskatter, 
avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Lägre ”tilläggs-
taxa” tillämpas i vissa fall t.ex. vid periodiseringsfel och 
om myndigheterna har visst kontrollmaterial. 

Skattetillägg i tre skilda situationer
Skattetillägg enligt taxeringslagen kan påföras i tre olika 
situationer, nämligen vid oriktig uppgift i självdeklara-
tionen, vid skönsmässig avvikelse från de deklarerade 
uppgifterna och vid skönstaxering i avsaknad av dekla-
ration. Skattetillägget i den sistnämnda situationen kan 
i första hand ses som ett påtryckningsmedel för att 
förmå den skattskyldige att lämna deklaration. Tillägget 
undanröjs om en deklaration kommer in till skattemyn-
digheten inom viss tid. Med oriktig uppgift avses såväl 
att den skattskyldige lämnat en oriktig sakuppgift som 
att han underlåtit att lämna en uppgift som är av bety-
delse för taxeringen.

Många fel beläggs inte med skattetillägg
Skattetillägg skall inte tas ut vid rättelse av en uppen-
bar felräkning eller misskrivning. Skattetillägg ska inte 
heller tas ut vid rättelse av en oriktig uppgift i fråga 
om inkomst av tjänst eller kapital, om rättelse kunnat 
göras med ledning av vissa obligatoriska kontrollupp-
gifter. Skattetillägg utgår inte heller vid bedömning av 
ett framställt yrkande eller om den oriktiga uppgiften 
rättats frivilligt.

Skattetillägg påförs inte om skattskyldig själv rättar 
en felaktig deklaration. Vidare ska skattetillägg som 
grundar sig på skönsmässig uppskattning i avsaknad 
av deklaration i regel undanröjas om den skattskyldige 
inkommer med sådan – skattetillägget fungerar i det 
fallet som påtryckningsmedel.

Statistikens källor
När det gäller statistiken för skattetillägg och försenings-
avgift redovisas här endast de som avser inkomstskatt, 
avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och 
de punktskatter som administreras av RSV.

10.4  Administrativa 
 sanktioner
10.4.1 Skattetillägg
Skattemyndigheten beslutar själv om skattetillägg
För att förhindra skattefusk finns ett straffrättsligt sank-
tionssystem, främst skattebrottslagen, se vidare avsnitt 
10.5. Det systemet hanteras av allmänna domstolar.

Parallellt med det straffrättsliga sanktionssystemet 
finns ett administrativt sanktionssystem med skattetil-
lägg och förseningsavgifter. När det gäller administrativa 
sanktioner är det skattemyndigheten själv som beslutar. 
Skattemyndighetens beslut kan prövas i förvaltnings-
domstolar – länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten.

Skattetillägg i stället för straff
Det skatteadministrativa sanktionssystemet infördes år 
1971 och samtidigt reformerades reglerna om skatte-
brott och skattebrottslagen infördes. Avsikten var att 
införa effektivare och rättvisare system – ett schablo-
niserat system som var enkelt att tillämpa – och därmed 
låta insatser från åklagare och domstol begränsas till 
den allvarligare skattebrottsligheten. Den målsättningen 
uppnåddes. 

Regler om skattetillägg i många författningar
Lagregler om skattetillägg och förseningsavgifter finns 
i skatteförfattningar som reglerar beskattningsförfaran-
det. När det gäller inkomstskatt m.m. finns lagbestäm-
melserna i 5 kap taxeringslagen (1990:324). Andra 
författningar är lagen (1984:151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter, tullagen (1994:1550), lagen 
(1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alko-
holdrycker och tobaksvaror från land som är medlem 
i Europeiska unionen, fordonsskattelagen (1988:327) 
samt i skattebetalningslagen (1997:483). Skattebetal-
ningslagen ersätter uppbördslagen (1953:272), lagen 
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets-
givare samt uppbördsbestämmelser och reglerna om 
skattetillägg m.m. i mervärdesskattelagen (1994:200). 
Reglerna i skattebetalningslagen, lagen om punktskatter 
och prisregleringsavgifter, fordonsskattelagen samt tul-
lagen har i huvudsak motsvarande innehåll som reglerna 
om skattetillägg i taxeringslagen.

Reglerna om skattetillägg utreds och ändras ofta
Genom årens lopp har ett flertal förändringar av skatte-
tilläggen genomförts, de flesta i mildrande riktning i 
syfte att säkerställa att det praktiska resultatet blir rätt-
vist och legitimt. Det mer nyanserade skattetilläggs-
uttaget har emellertid lett till problem i den praktiska 
tillämpningen. 

En annan fråga som kommit upp under senare år 
är om skattetilläggsbestämmelserna omfattas av artikel 
6 i den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-
terna. Frågan gäller närmast om skattetillägg är ett straff 
och i så fall om de svenska bestämmelserna uppfyller 
3) Genom införandet av skattebetalningslagen avskaffades begreppet avgiftstillägg som avsåg arbetsgivaravgifter. Avgiftstillägg kan dock 
debiteras för år före ikraftträdandet av skattebetalningslagen. Här används begreppet skattetillägg även på avgiftstillägg.
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Beträffande skattetillägg och förseningsavgifter, utom 
punktskatter, baserar sig statistiken på de beslut som 
fattas i skatteförvaltningens ADB-baserade beslutssys-
tem. Uppgifterna i beslutssystemet överförs till en data-
bas för verksamhetsstatistik, benämnd VSTAT, varifrån 
uppgifter hämtats. En ny statistikdatabas, GIN-skatt, 
byggs successivt ut och vissa uppgifter har hämtats där-
ifrån. Uppgifter rörande punktskatter finns i ett helt 
separat datorsystem som handhas av det särskilda skat-
tekontoret i Ludvika, som tillhör skatteregion Gävle, 
och uppgifter har erhållits därifrån. Mindre justeringar i 
statistiken sker löpande. 

Inom inkomstskatteområdet kan skattetillägg påfö-
ras dels vid debiteringen av slutlig skatt vid den årliga 
taxeringen dels vid omprövning som görs därefter. 
Det förekommer dock att skattetillägg påförs genom 
omprövning redan under taxeringsåret. I tabellen nedan 
finns en fullständig bruttoredovisning.

Tabellen ovan upptar antalet beslut om skattetillägg 
inklusive sådana som grundats på skönsmässig bedöm-
ning. I många fall sänks eller undanröjs ett skattetillägg 
genom ett nytt beslut. Detsamma gäller om den skattskyl-
dige bedöms ha grund för befrielse eller om skattemyn-
digheten vid omprövningen av skattefrågan undanröjer 
tidigare höjningsbeslut.  

Anledningen till att uppgifter om skattetillägg inte 
finns för alla år för mervärdesskatt är att de tekniska 
systemen tidigare inte fångade denna uppgift. Ökningen 
av antalet ”skattetillägg” avseende arbetsgivaravgifter 
mellan år 1994 och år 1995 torde kunna hänföras till 
skärpt regeltillämpning. De stora variationerna mellan 
åren vad gäller skattetillägg avseende inkomstskatt torde 
i första hand kunna tillskrivas förändrade rutiner och 
olika kontrollinsatser t.ex. vad avser realisationsvinst 
vid avyttring av värdepapper. 

Sålunda kan beträffande uppgiften för år 1998 
nämnas att det nya systemet för moms och arbetsgi-
varredovisning rent tekniskt inte kunnat hantera sköns-
beskattning av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter 
detta år. Ifrågavarande beslut – som är förenade med 
skattetillägg – har därför fattats under år 1999. Detta 
inverkar menligt på jämförbarheten mellan åren 1998 
och 1999 med varandra och med därefter följande år.
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1,9 miljarder i skattetillägg 1999
Den beloppsmässiga omfattningen av påförda skattetil-
lägg framgår av 10.10 Tabell. Skattetillägg sätts ofta 
ner eller undanröjs. Till exempel undanröjs i regel skat-
tetillägg som påförts i avsaknad av deklaration om 
deklaration senare inkommer. Skattetilläggens netto-
värde framgår av tabellen.

Det är statsfinansiellt inte obetydliga belopp som 
påförs i skattetillägg. Om man jämför med böter till 
följd av brott mot skattebrottslagen så påförs skattetill-
lägg med ett belopp som är flera hundra gånger större.

Stora skillnader mellan skatteslagen
Räknat per skatte- eller avgiftstillägg är det stora skillna-
der mellan skatteslagen. Anledningen till att de genom-
snittliga beloppen för skattetillägg vid omprövning av 
inkomstskatt är väsentligt högre sammanhänger med att 
ändringar av taxeringen till följd av skatterevision i regel 
sker genom omprövning.

Minskningen av skattetillägg för samtliga skatteom-
råden under 1997-1998 bedöms vara en effekt av perso-
nalneddragningar inom skattemyndigheterna som också 
påverkat skattekontrollen. Jfr kommentaren till 10.1 
Tabell.

Storleken på det genomsnittliga skattetillägget halv-
erades mellan år 1998 och 1999. Minskningen sam-
manhänger primärt med mervärdesskatten för vilken 
medelvärdet sjönk kraftigt (se dock noten till tabellen).

Skattetillägg vid årlig taxering berör främst fysiska 
personer
Av allmänt intresse är i vilken utsträckning felaktigheter 
som grundar skattetillägg upptäcks redan vid den årliga 
taxeringen.
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Det är fysiska personer som antals- och beloppsmässigt 
svarar för den alldeles övervägande andelen skattetil-
lägg vid den årliga taxeringen och dessa andelar före-
faller inte minska. Det genomsnittliga skattetillägget för 
juridisk person är inte uppseendeväckande större än 
för fysisk person – man kunde annars förväntat sig att 
några enstaka mångmiljonhöjningar av några juridiska 
personer skulle drivit upp medelvärdet för denna kate-
gori mycket kraftigt.

Skattetillägg kan som ovan nämnts tas ut efter olika 
procentsatser. 

När det gäller inkomstskatten är skattetilläggen nor-
malt 40 % av den skatt som, om den oriktiga uppgiften 
hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle 
ha tillgodoräknats den skattskyldige. Skattetillägget är 
20 % när skattemyndigheten har rättat eller hade kunnat 
rätta den oriktiga uppgiften med ledning av kontrollma-
terial som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten 
och som varit tillgängligt för myndigheten. Skattetilläg-
get är 10 % när den oriktiga uppgiften avser periodi-
sering eller en därmed jämställd fråga. För underskott 
gäller särskilda regler.

När det gäller andra skatter än inkomstskatten är pro-
centsatserna för skattetillägg i motsvarande situationer 
hälften av de som gäller för inkomstskatten.

Först genom införande av skattekonto finns möjlig-
het att visa hur reglerna om skilda procentsatser utfallit. 
Uppföljningsdatabasen GIN-Skatt ger nämligen möjlig-
heter till statistik som tidigare saknades. Tabellen nedan 
upptar andra skatter än inkomstskatten. Så småningom 
kommer uppgifter även att kunna lämnas för inkomst-
skattens del.

Den lägsta procentsatsen fem procent – som främst 
avser fall då den skattskyldige redovisat på fel beskatt-
ningsperiod – har obetydlig omfattning antals- och 
beloppsmässigt för arbetsgivaravgifter och avdragen 
skatt. Vad gäller mervärdesskatten svarar den lägsta 
procentsatsen för hela 2,4 procent av skattetilläggs-
beloppet d.v.s. ca. 10 procent av underlaget. Omvänt 
gäller att skattetilläggssatsen 10 procent praktiskt taget 
aldrig används inom mervärdesskatteområdet medan 
den procentsatsen svarar för drygt tio procent antals- 
och beloppsmässigt  när det gäller arbetsgivaravgifter 
och avdragen skatt. 
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10.4.2 Förseningsavgifter
I syfte att de skattskyldiga ska deklarera i tid finns 
en sanktion i form av förseningsavgift. Förseningsavgift 
gäller således deklaration. Vid försenad betalning av 
skatten finns andra sanktioner som inte behandlas 
här. Nämnas ska bara att genom skattebetalningslagen 
(1997:483) infördes fr.o.m. år 1998 s.k. skattekonto 
– ett slags skatteavräkningskonto där skattebetalning-
arna inte är kopplade till respektive skatt eller avgift. 
Vid underskott på kontot debiteras ränta beräknad dag 
för dag. Detta system ersätter det tidigare systemet med 
kvarskatteavgift, ränta på överskjutande skatt, dröjs-
målsränta och respitränta.4

På inkomstskatteområdet (5 kap 5§ taxeringslagen) 
är förseningsavgiften 500 kr för fysiska personer och 
1 000 kr för juridiska personer. Avgiften fyrdubblas om 
deklarationen kommer in efter den 1 augusti.

Förseningsavgift även för skattedeklarationen
Samtidigt med skattekontot infördes en ny skattedekla-
ration med gemensam redovisning av mervärdesskatt, 
källskatt och arbetsgivaravgifter i en och samma redo-
visningshandling. Förseningsavgift infördes på 1 000 kr 
om skattedeklaration lämnas för sent. 

Punktskatterna omfattas ännu inte av skattekonto-
systemet. Här gäller sedan år 1988 att förseningsavgif-
ten i normalfallet uppgår till 300 kr.

Fysiska personer står för 
största delen av förseningsavgifterna
Omfattningen av antalet beslut om förseningsavgift 
framgår av nedanstående tabell.

Efter år 1996 har antalet beslut om förseningsavgift 
minskat. Då bortses givetvis från de nya reglerna om 
förseningsavgift för uppbördsdeklaration. Orsaken till 
nedgången kan inte närmare bedömas.

En mycket stor del av förseningsavgifterna fattas vid 
den årliga taxeringen. Efter en topp år 1996 faller anta-
let förseningsavgifter, se utförligare tabell nedan.

4) Fram till och med år 1992 fanns förseningsavgift, 100 kr, vid försenad mervärdesskatte- eller uppbördsdeklaration. Men därutöver fanns sank-
tioner mot försenad betalning av skatt och avgift och dessa uttogs som s.k. rest- och tilläggsavgifter. Från och med uppbördsåret 1993 slopades 
dåvarande sanktioner inklusive förseningsavgiften och infördes i stället dröjsmålsavgift som dock enbart träffade försenad betalning. Försenings-
avgifter i vanlig bemärkelse har således inte funnits under tiden 1993-1997 vad gäller mervärdesskatte- eller uppbördsdeklaration (för arbetsgivar-
avgifter och källskatt).
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Det är fysiska personer som antals- och beloppsmässigt 
svarar för den alldeles övervägande andelen försenings-
avgifter vid den årliga taxeringen och dessa andelar 
förefaller inte att minska. Det genomsnittliga försenings-
avgiften för juridisk person är som väntat ungefär dub-
belt så stor som för fysisk person beroende på lagtextens 
utformning.

Vanligare med skattetillägg och 
förseningsavgifter för juridiska personer
Om man i stället ställer antalet skattetillägg och förse-
ningsavgifter i förhållande till hur många fysiska och 
juridiska personer det finns är det betydligt vanligare 
att juridiska personer får skattetillägg och försenings-
avgifter. Vad gäller fysiska personer är andelen skatte-
tillägg och förseningsavgift betydligt högre för de som 
använt deklarationsformulär SD (särskild självdeklara-
tion) jämfört med de som använt FD (förenklad självde-
klaration). 
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10.5 Skattebrott m.m.
10.5.1 Skattebrottslagen
För att förhindra skattefusk finns ett straffrättsligt sank-
tionssystem, främst skattebrottslagen.5 Lagstiftningen 
tar företrädesvis sikte på förfaranden som avser större 
belopp och görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 
Skattebrottsutredningar har i regel föregåtts av en brotts-
anmälan från skattemyndigheten. Åklagaren prövar om 
förutsättning finns för att väcka åtal i domstol. Allmänna 
domstolar med tingsrätt som första instans prövar om 
den tilltalade gjort sig skyldig till brott. 

I Sverige fanns inom skatteområdet – intill den 
1 juli 1996 – kriminaliserade förfaranden reglerade 
främst i skattebrottslagen (1971:69) och i uppbördsla-
gen (1953:272). Bestämmelserna i uppbördslagen tog 
sikte på åsidosättanden av bestämmelserna för arbets-
givare att göra skatteavdrag och till statsverket betala 
in innehållen preliminärskatt. Genom skattebrottslagens 
nya utformning fr.o.m. 1 juli 1996 samlades straff-
bestämmelser i skilda skatteförfattningar i den nya 
skattebrottslagen. Sålunda har straffbestämmelserna i 
uppbördslagen fr.o.m. 1 juli, 1996 inarbetats i skatte-
brottslagen. Vidare är lagen generellt tillämplig på skat-
ter och skattebrottet har utformats som ett farebrott 
med ett enhetligt subjektivt rekvisit. Det räcker således 
att förfarandet medfört fara att skattedebiteringen blir 
för låg.

10.5.2 BRÅ ansvarar för den officiella 
 statistiken inom rättsväsendet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ansvarar sedan år 1994 
för Sveriges officiella statistik inom rättsväsendet. Till 
grund för statistiken över anmälda och uppklarade brott 
ligger uppgifter från polis och åklagare. Anmälda brott 
avser anmälningar som inkommit under ett visst kalen-
derår. Principerna för registrering av brott i Sverige skil-
jer sig från många andra länders. Även om de juridiska 
brottsdefinitionerna är lika kan praxis för hur olika 
typer av händelser ska kategoriseras variera. Exempel-
vis gäller i Sverige att försök, förberedelse och stämpling 
till brott redovisas som fullbordade brott. Den svenska 
statistiken omfattar varje upptagen brottsanmälan även 

om det senare skulle visa sig att tillräcklig bevisning inte 
finns. Vidare omfattar den svenska statistiken flera brott 
av samma typ mot samma offer. Man kan således säga 
att för de flesta brottstyper maximerar den svenska sta-
tistiken antalet anmälda brott.

I lagföringsstatistiken utgår man från lagföringarna 
varmed avses domar i tingsrätt – alltså för närvarande 
endast första instans – samt beslut om strafföreläggan-
den och åtalsunderlåtelse som fattas av åklagare. Upp-
gifterna hämtas från rättsväsendets informationssystem. 
Domarna klassificeras efter huvudbrott och huvudpå-
följd. Med huvudbrott avses det brott som har det 
strängaste straffet i straffskalan och med huvudpåföljd 
avses den mest ingripande om domen innehåller flera 
påföljder.

10.5.3 Anmälningar av skattebrott
Riksskatteverket har uppgifter om antalet anmälningar 
om brottsmisstanke som skattemyndigheterna gjort 
(årlig manuell insamling och sammanställning)

Någon absolut gräns för när ett skatteundandra-
gande kan vara straffbart enligt skattebrottslagen finns 
inte. När bestämmelserna om skattetillägg tillkom, vilket 
var samtidigt med skattebrottslagens införande, klar-
gjordes i förarbetena att skattetillägg skulle vara den 
enda sanktionen såvida  inte det undanhållna beloppet 
uppgick till betydande belopp. Riksåklagaren, rikspolis-
chefen och chefen för Riksskatteverket kom överens om 
de riktvärden som skulle tillämpas för begreppet bety-
dande belopp, främst vid anmälan av misstänkta brott. 
Gränsen blev 3/4 basbelopp för skattebedrägeri och 
ett basbelopp6 för vårdslös skatteuppgift. Högsta dom-
stolen, HD, har prövat beloppsgränsen i två mål7. HD 
uttalade att det inte kunde komma i fråga att fastställa 
någon exakt gräns till ledning för domstolarnas rätts-
tillämpning av vad som skall anses utgöra betydande 
belopp. HD fastslog emellertid att gränsen i allmänhet 
kunde sättas vid ungefär ett basbelopp.

Vem som helst kan anmäla misstanke om brott. Det 
är dock endast undantagsvis som andra än skattemyn-
digheterna kan underbygga sin anmälan med uppgifter 
om innehållet i deklarationer etc. Tabellen nedan upptar 
skattemyndigheternas anmälningar8 och inte antalet 
anmälningar enligt kriminalstatistiken.

5) Vid in- eller utförsel ska i vissa fall tull, annan skatt eller avgift betalas. Den som bryter mot sådana bestämmelser straffas inte efter skattebrottslagen 
utan med stöd av lagen (1960:418) om varusmuggling. Vidare finns straffbestämmelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter 
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Den lagen innehåller också bestämmelser om transporttillägg om 20 % och uttas på 
samma sätt som skatt enligt lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Ifrågavarande bestämmelser behandlas inte här.
6) Ett basbelopp år 1999 motsvarar 36 400 kr.
7) NJA 1984 s 384 och NJA 1984 s 520.  
8) RSV:s statistik speglar av skattemyndigheterna upptäckta “fall”.
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Den över tiden minskade anmälningsfrekvensen – trots 
att det straffbara området utökats – beror sannolikt 
främst på de allt större kraven på anmälningarna och 
ett motstånd från skattemyndigheternas sida att anmäla 
brott då balanserna av gamla ärenden är omfattande i 
rättssystemet. Antalet anmälningar har nästan halverats 
mellan åren 1996 och 1999. Minskningen av antalet 
anmälningar bedöms vara en effekt av minskade resur-
ser för skattekontroll och färre genomförda skatterevi-
sioner.

När det gäller minskningen av antalet anmälda brott 
enligt uppbördslagen avser de nästan uteslutande brott 
enligt bestämmelserna i 81 § uppbördslagen som kri-
minaliserade att man inte betalade in preliminärskatt 
för anställda. Under 1990-talet har det förts en diskus-
sion om att avkriminalisera detta betalbrott. Riksdagen 
beslutade 1997 att ifrågavarande kriminalisering skulle 
upphöra fr.o.m. 1 november 1997 (SFS 1997:486). Riks-
åklagaren har i skrivelse dessförinnan (dnr 1997/0857) 
menat att resurser inte bör läggas ner på utredningar och 
måålen bör kunna avskrivas, nedläggas eller åtalsunder-
låtas. Detta är sannolikt orsaken till nedgången redan 
år 1997. Inga anmälningar avseende uppbördsbrott har 
gjorts under år 1999.

Den totalt anmälda brottsligheten och förmögenhets-
brottsligheten räknat på medelfolkmängden är högst i 
Stockholmsregionen enligt den officiella kriminalstatis-
tiken. Av tabellen framgår att skatteregion Stockholm 
ligger över riksnivån också när det gäller skattebrottsla-
gen. Av tabellen framgår emellertid också att Gävle är 
den skatteregion som uppvisar den näst högsta anmälda 
skattebrottsligheten – index i förhållande till riket. 
Enligt den officiella kriminalstatistiken har de i skatte-
region Gävle ingående länen, Gävleborg och Dalarna, 
lägre anmäld förmögenhetsbrottslighet och lägre anmäld 
brottslighet totalt räknat på medelfolkmängden. Som så 
ofta när det gäller statistik rörande skattebrottslighet 
speglar denna mer myndigheternas insatser än den bak-
omliggande brottsligheten.

10.5.4 Skattemyndigheterna biträder i 
 brottsutredningar
Sedan den 1 januari 1998 kan skattemyndigheterna på 
eget ansvar handlägga brottsutredningar om ekonomisk 
brottslighet. Lagen (1997:1024) om skattemyndigheter-
nas medverkan i brottsutredningar gör det möjligt för 
en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) eller åkla-
garmyndighet, att begära biträde av en skattebrottsenhet 
(SBE) för att genomföra en förundersökning av  ett brott 
inom skatteområdet. Om åklagaren finner att det finns 
särskilda skäl, får skattemyndighet också medverka i 
utredningar av annan brottslighet.

Skattebrottsenheternas verksamhet har hittills varit 
inriktad på förundersökningar. För att bredda verksam-
heten enligt de möjligheter som lagen medger, utreds 
för närvarande förutsättningar och rutiner för att även 
bedriva förenklad brottsutredning, spaning, underrättel-
severksamhet och förebyggande verksamhet i fråga om 
brott inom skatteområdet. Även möjligheterna att bygga 
upp ett ADB-stöd för den brottsutredande verksamheten 
utreds. 

Straffprocessuella åtgärder skall däremot verkställas 
av polisen. SBE är organisatoriskt avskilda enheter som 
är självständiga från skattemyndigheternas verksamhet i 
övrigt, för att undvika att den brottsutredande funktio-
nen sammanblandas med skattemyndigheternas andra 
funktioner. 

Verksamheten vid SBE har byggts upp successivt. 
Den första etappen startade 1998 med att enheter bilda-
des vid SKM i Stockholm, Göteborg och Malmö. I den 
andra etappen har enheter bildats vid de övriga sju skat-
temyndigheterna. Under år 1998 bestod verksamheten 
vid SBE huvudsakligen i rekrytering och utbildning vid 
av personal vid  av personal och i att utveckla rutiner 
och etablera kontakter
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Under år 1999 har egna förundersökningar genomförts 
huvudsakligen avseende skattebrott p.g.a. brottsanmäl-
ningar från skattemyndigheterna och bokföringsbrott 
men även andra typer av brott har utretts såsom ored-
lighets- och förfalskningsbrott. Totalt har SBE från 
åklagare mottagit 724 uppdrag att genomföra förunder-
sökningar.

Härutöver har SBE deltagit i 17 förundersökningar 
där polis haft huvudansvar för utredningen.

10.5.5 Domar
I 10.19 Tabell visas utvecklingen av antalet dömda enligt 
skattebrottslagen där brott mot skattebrottslagen varit 
huvudbrottet och vilken huvudpåföljd som domstolen 
då utmätt. Uppgifter för 1999 i tabellerna 10.19 t.o.m. 
10.22, baserade på kriminalstatistik, saknas på grund av 
dataproblem hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
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Domarna koncentrerade på allvarligare skattebrott
Det förefaller av relationerna mellan huvudpåföljderna 
att döma som om domstolarna under 1990-talet behand-
lar allt allvarligare skattebrott eftersom det – med undan-
tag för år 1997 – främst är antalet bötesbelopp som 
minskar. Det finns inte någon statistik om storleken på 
de undanhållna inkomster etc. som legat till grund för 
domarna i fråga.

Rättegångsbalkens regler om strafföreläggande inne-
bär att frågan om ansvar för brott som hör under allmänt 
åtal inte prövas av domstol utan av åklagare. Strafföre-
läggande innebär att den misstänkte för godkännande 
föreläggs ett straff. Fr.o.m. år 1997 kan man även få 
villkorlig dom genom strafföreläggande, vilket bedöms 
vara orsaken till en ökad användning av straff-
föreläggandeinstitutet.

Tabellen ovan upptar bara de fall skattebrottet var 
det allvarligaste brottet. Av lagföringsstatistiken kan 
man emellertid också få fram i vilken utsträckning en 
lagbestämmelse överhuvud taget varit med i domstolar-
nas avgörande – i lagföringen.

Antalet lagföringar har minskat 
I 10.20 Tabell har angetts de nuvarande beteckningarna 
på brotten. Tämligen stora förändringar och omdis-
poneringar har skett i lagen särskilt vad gäller innehål-
let i 6-9 paragraferna. Under den tid tabellen omfattar 
har det straffbara området för skattebrottslagen ökat. 
Antalet lagföringar under perioden 1991-1998 har 
minskat med 44 procent jämfört med den föregående 
åttaårsperioden. 
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Av 10.21 Tabell nedan framgår bl.a. hur ofta straff-
bestämmelserna i uppbördslagen tillämpats. Hela upp-
bördslagen upphävdes när skattebetalningslagen infördes 
men själva straffbestämmelserna överfördes som nämnts 
till skattebrottslagen den 1 juli 1997. Straffbestämmel-
serna i uppbördslagen tillämpas dock på brott som 
begåtts dessförinnan.

Beträffande tillämpningen av 6 § skattebrottslagen 
var innehållet i den bestämmelsen följande intill 1 juli 
1997: ”För försök till skattebedrägeri och grovt skatte-
bedrägeri dömes till ansvar enligt 23 kap. 1 § brottsbal-
ken”. Att 6 § skattebrottslagen kom att tillämpas redan 
år 1995 hänger samman med att man i samband med 
inföörandet av ett förbud mot analogisk tillämpning av 
straffbud i brottsbalken (prop. 1993/94:130) också änd-
rade i 2 § skattebrottslagen. Efter ändring blev 2§ skat-
tebrottslagen också uttryckligen tillämplig även i fall då 
något skattebeslut inte har fattats t.ex. till följd av den 
skattskyldige helt underlåtit att avge självdeklaration.

Antalet dömda enligt uppbördslagen under åren 
1985-1996 har till skillnad mot skattebrottslagen inte 
minskat. Orsaken är att uppbördsbrotten var förhål-
landevis lättare för åklagaren att utreda och bevisa. 
Straffbestämmelserna i uppbördslagen överfördes till 
skattebrottslagen den 1 juli 1997 men tillämpas på brott 
som begåtts dessförinnan. Lagen kommer såldes snart 
att inte längre tillämpas.

10.5.6 Straffmätning
Den genomsnittliga strafftiden för brott enligt skatte-
brottslagen kan variera mycket mellan olika år främst 
beroende på att antalet som döms till mycket långa fri-
hetsstraff kan skilja sig mycket mellan åren. 
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Variationerna mellan åren är stora men med en svag 
långsiktig trend att det totala antalet fängelseår ökar.

Andelen dömda för brott mot skattebrottslagen i för-
hållande till folkmängden är högre i Stockholms län än i 
andra storstadsområden och i riket i dess helhet.

De totala böterna som utdöms för brott mot skatte-
brottslagen ligger i storleksordningen tre miljoner kronor 
ett helt obetydligt belopp när man jämför med skatte-
tilläggen som ligger i storleksordningen två miljarder 
kronor.

Domstol kan meddela en person näringsförbud 
(1986:436) för tre till tio år om han grovt åsidosatt 
vad som ålegat honom i näringsverksamhet. Bl.a. kan 
näringsförbud meddelas den som i avsevärd omfattning 
underlåtit att betala skatt, tull eller avgift.
Omfattningen av näringsförbud framgår nedan.

Trenden är att såväl antalet nya näringsförbud som 
antalet näringsförbud i kraft vid årets slut ökar.  Läng-
den på utestående näringsförbud ökade kraftigt mellan 
år 1998 och 1999 – från 3,8 år till 4,5 år.

Källor och lästips:

Källor:
Brottsförebyggande rådets kriminalstatistik
Riksskatteverkets verksamhetsstatistik

Lästips:
Skatte- och avgiftskriminalitet NSFS nr 36. Nordiska 
skattevetenskapliga forskningsrådet. Nordstedt. 1998.

Eklund, H. och Johansson, A. Europakonventionens 
tillämpning i mål om skattetillägg. 
Skattenytt 1999, s. 174 ff.
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Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. 
Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades och drev på utvecklingen. 

Informatörer anställdes på myndigheterna och ute i kommunerna. 
Nämnden ordnade utbildning för såväl verkschefer som informatörer. 

För skatteförvaltningens del kom informationsverksamheten igång 1972 då 
hushållsbroschyren ”Dags att deklarera” kom ut första gången.


