
 

 

TABELLFÖRTECKNING: 
1 Diagram. Skattekontrollens monetära och preventiva effekt. ...........................24 
2 Figur. Konsekvenser vid upptäckt av skattefusk av betydelse för den preventiva 

effekten ......................................................................................................26 
3 Diagram. Preventiv effekt av skattekontrollen – allmänhetsundersökningar 1998 

och 2001 ....................................................................................................27 
4 Diagram. Preventiv effekt av skattekontrollen – företagsundersökningar 1997 

och 2001 ....................................................................................................28 
5 Diagram. Preventiv effekt av skattekontrollen – regionala skillnader. 

Undersökning allmänheten år 2001 ............................................................29 
6 Diagram. Preventiv effekt av skattekontrollen – skillnaden mellan olika grupper 

av skattskyldiga. Undersökning allmänheten år 2001 .................................30 
7 Tabell. Andel i procent av tillfrågade som på en femgradig skala instämmer 

eller tar avstånd från påståendet ”Jag är beredd att betala min skatt så länge 
alla eller nästan alla gör det”. RSV:s enkätundersökningar till allmänheten.
...................................................................................................................44 

8 Tabell. Beskattningsbeslut på skattemyndighetens initiativ, samt 
skönsbeskattningsbeslut. Antal samt för år 2001 i procent av antalet 
deklarationer (redovisningar). .....................................................................51 

9 Tabell. Skattemässigt värde av kontrollverksamheten*, belopp i mkr ..............52 
10 Tabell. Skönsbeskattningen och annat kontrollresultat i förhållande till 

skatteförvaltningens skatteuppbörd (netto) år 2001 ....................................53 
11 Tabell. Antal skattetilläggsbeslut ...................................................................54 
12 Tabell. Antalet personer som får skattetillägg och antalet beslut per person 

åren 2000 och 2001....................................................................................55 
13 Tabell. Antalet skilda fysiska och juridiska personer som berördes av 

skattetillägg för respektive skatt år 2001; oriktig uppgift. .............................56 
14 Tabell. Skattetillägg (nettobelopp i mkr).........................................................56 
15 Tabell. Skattetillägg större än 10 miljoner kronor åren 2000 och 2001 ..........57 
16 Tabell. Förändring av skattetillägg mellan åren 2000 och 2001 .....................57 
17 Tabell. Årlig taxering skattemyndigheten i Stockholm (SKM01), antal 

skönstaxeringar och beräknad skatt på skönstaxering. Förändring mellan 
åren 2000 och 2001....................................................................................58 

18 Diagram. Trendlinje anpassad till "Summa" dvs. värdet av skattetillägg för 
åren 1992-2001 ..........................................................................................58 

19 Tabell. Storleken på det genomsnittliga skattetilläggsbeslutet, kronor netto ..59 
20 Tabell. Den relativa omfattningen av skönsbeskattning år 2000-2001; för 

inkomstskatt såväl vid årlig taxering som vid omprövning ...........................60 
21 Tabell. Beslut om skattetillägg år 2001, antal och belopp ..............................61 
22 Tabell. Skattetilläggsbeslut årlig taxering 2001..............................................62 
23 Tabell. Skattetillägg omprövning inkomstskatt år 2001 ..................................64 
24 Tabell. Antal skönsbeskattningar och skattetillägg vid skönsbeskattning (antal 

och belopp) inkomstskatt år 2001 ...............................................................64 
25 Tabell. Antal skönsbeskattningar och skattetillägg vid skönsbeskattning (antal 

och belopp) inkomstskatt år 2001 för juridisk person ..................................65 
26 Tabell. Antal skönsbeskattningar och skattetillägg vid skönsbeskattning (antal 

och belopp) inkomstskatt år 2001 för fysisk person ....................................65 
27 Tabell. Totalt för inkomstdeklaration år 2001 vid ändring > 5000. Antal och 

belopp av skattetillägg ................................................................................66 
28 Tabell. Skrivbordsgranskning; ändring årlig taxering inkomstskatt > 5000 samt 

ST, antal och belopp år 2001......................................................................67 



Tabellförteckning 140 

29 Tabell. Revision; ändring årlig taxering inkomstskatt > 5000 samt ST, antal 
och belopp år 2001.................................................................................... 67 

30 Tabell. Skrivbordsgranskning, höjning av inkomsttaxeringen genom 
omprövning > 5000. Ändringar, skattetillägg (ST) och andel av de 
skattskyldiga som berörs år 2001 .............................................................. 69 

31 Tabell. Revision, ändring av inkomsttaxeringen genom omprövning > 5000. 
Ändringar, skattetillägg (ST) och andel av de skattskyldiga som berörs år 
2001 .......................................................................................................... 69 

32 Tabell. Skattetillägg vid den årliga taxeringen 1992-2001............................. 70 
33 Tabell. Antal skattetillägg vid årlig taxering 2000-2001, fysisk och juridisk 

person, med särredovisning av skattetillägg vid skönstaxering .................. 71 
34 Tabell. Antal och andel av skattetillägg för oriktig uppgift fördelade på 

beloppsintervall vid årlig taxering och vid olika storlek på skattetillägget år 
2001 .......................................................................................................... 71 

35 Tabell. Antal ändringar i deklarationer vid den årliga taxeringen. För år 2001 i 
procent av de olika deklarationsformulären................................................ 72 

36 Tabell. Skattetillägg vid årlig taxering (både vid skönstaxering och vid oriktig 
uppgift) avseende taxeringsåret 2000 fördelning på deklarationsformulär.. 73 

37 Tabell. Skattetilläggens fördelning på olika deklarationsformulär, 
oriktig uppgift, taxeringen 2000.................................................................. 73 

38 Tabell. Andelen företag med SNI-kod i några branscher som fått skattetillägg 
vid inkomsttaxeringen något av åren 2000-2001........................................ 74 

39 Tabell. Skattetillägg oriktig uppgift vid taxering 2000 fördelade på underlag 
(olika delposter i beslutsredovisningen) ..................................................... 75 

40 Tabell. Antals- och beloppsmässig fördelning av underlag för skattetillägg vid 
taxeringen år 2000..................................................................................... 77 

41 Tabell. Skattemyndighetens höjningar av inkomsttaxering vid 
skrivbordsgranskning för fysiska personer (FD och SD1) och revision i 
relation till uppskattat antal skattetillägg, tax 2000. .................................... 78 

42 Tabell. Andel odeklarerade kapitalinkomster bland deklaranter med olika 
förutsättningar............................................................................................ 80 

43 Tabell. Skattskyldiga som påförts respektive inte påförts skattetillägg när 
deklaration rättats till följd av att vinst vid avyttring av utlandsfond 
utelämnats i deklarationen, taxeringsåret 2001.......................................... 83 

44 Tabell. Skattskyldiga som påförts respektive inte påförts skattetillägg när 
deklaration rättats till följd av att vinst vid avyttring av utlandsfond 
utelämnats i deklarationen, taxeringsåret 2001, fördelning efter utelämnat 
belopp........................................................................................................ 83 

45 Tabell. Skattskyldiga som påförts respektive inte påförts skattetillägg när 
deklaration rättats med mer än 5 000 kronor till följd av att vinst vid avyttring 
av utlandsfond utelämnats i deklarationen, taxeringsåret 2001, fördelning 
efter ålder. ................................................................................................. 83 

46 Tabell. Skattedeklaration. Skattetillägg efter olika ”taxa” för skatter som ingår i 
skattedeklaration 2001............................................................................... 84 

47 Tabell. Fördelning av skattetilläggen på beloppsintervall år 2001; fysisk och 
juridisk person, antal och belopp................................................................ 85 

48 Tabell. Skattedeklaration. Antal skattetillägg i förhållande till antalet beslut och 
i förhållande till antalet F-skattskyldiga....................................................... 86 

49 Tabell. Skattedeklaration Frekvensen av skattetillägg vid revision i förhållande 
till antalet ändringar >2 500 kronor och antalet F-skattskyldiga fysiska och 
juridiska personer ...................................................................................... 87 



Tabellförteckning 141 

50 Tabell. Skattekontor med fler än 100 ändringar > 2500 kronor. Lägsta och 
högsta värde inom regionen andelen skattetillägg i förhållande till ändringar; 
antal och belopp för revision. ......................................................................87 

51 Tabell. Skattedeklaration. Frekvensen av skattetillägg vid 
skrivbordsgranskning i förhållande till antalet ändringar >2 500 kronor och 
antalet skattskyldiga fysiska och juridiska personer ....................................88 

52 Tabell. Skattekontor med fler än 100 ändringar > 2500 kronor. Lägsta och 
högsta värde inom regionen andelen skattetillägg i förhållande till ändringar; 
antal och belopp för skrivbordsgranskning..................................................89 

53 Tabell. Inkomstdeklaration och skattedeklaration. Ändringar som 
beloppsmässigt kvalificerar för skattetillägg; antalet skattetillägg i förhållande 
till antalet ändringar (antalsprocent) och skattetilläggsbeloppet i förhållande 
till ändringsbeloppet (beloppsprocent) ........................................................89 

54 Tabell. Antalsprocent (antal skattetillägg i förhållande till antalet ändringar > 
2 500 kronor) för fysisk och juridisk person, för skrivbordsgranskning och 
revision samt spridningen mellan skatteregionerna. I tabellen har endast 
medtagits fall där ändringarna är fler än 1 000 stycken...............................90 

55 Tabell. Sammanställning över kvalitetsundersökningar avseende skattetillägg 
från olika skattemyndigheter.......................................................................92 

56 Tabell. Sammanställning från uppföljningsrapporter skatteregion A ..............95 
57 Tabell. Felbedömningar i skattetilläggsfrågan – skattetillägg borde ha tagits ut

...................................................................................................................97 
58 Tabell. Kunskapstest: Hur tillämpas skattetilläggsreglerna vid ert kontor i 

följande fall? Frågor från rättsenheten till alla skattekontor i region C .........98 
59 Tabell. Kvalitetsuppföljning, beslut avseende självdeklarationer fattade under 

perioden 20 sept. – 31 dec 1999; sakfrågor som berörts i skattetilläggsbeslut
.................................................................................................................100 

60 Tabell. Rättsenhetens omdöme om kvaliteten på fattade beslut i 
skatteregion D ..........................................................................................100 

61 Tabell. Rättsenhetens kvalitetsuppföljning, felfrekvenser inom olika 
kontrollformer ...........................................................................................102 

62 Tabell. Materiellt felaktiga skattetilläggsbeslut i omprövningsbeslut inom 
arbetsgivarkontrollen år 2000. Kvalitetsuppföljning i skatteregion F..........104 

63 Tabell. Felaktigheter och brister i beslut rörande skattetillägg i 
omprövningsbeslut inom arbetsgivarkontrollen år 2000. Kvalitetsuppföljning 
vid skattemyndighet F...............................................................................105 

64 Tabell. Felaktigheter och brister i beslut rörande skattetillägg i 
omprövningsbeslut inom mervärdesskattekontrollen år 2000. 
Kvalitetsuppföljning vid skattemyndighet. .................................................106 

Antalet skilda fysiska och juridiska personer som berördes av skattetillägg för 
respektive skatt år 2001; oriktig uppgift.....................................................110 

65 Tabell.  Det är rättvist att de företag som trots påminnelse inte deklarerar får 
skattetillägg, procent.................................................................................118 

66 Tabell. Det är rättvist att de företag som lämnar oriktiga uppgifter får 
skattetillägg ..............................................................................................118 

67 Tabell.  Skattemyndigheten glömmer ofta att ta ut skattetillägg ...................118 
68 Tabell.  Skattemyndigheten tar ofta ut skattetillägg som strider mot lagen...119 
69 Tabell.  Totalt sett är systemet med skattetillägg bra, procent .....................119 
70 Tabell.  När man gjort fel av misstag bör man inte få skattetillägg ...............119 
71 Tabell.  Skattemyndigheten kan bedöma om man har gjort ett fel av misstag, 

procent .....................................................................................................120 
72 Tabell. Statistiska uppgifter om extraurvalen ...............................................122 



Tabellförteckning 142 

73 Diagram. Den beloppsmässiga fördelningen av skattetillägg över olika 
intervall, löntagare, oriktig uppgift, deklarationsblankett FD. .................... 123 

74 Diagram. Den beloppsmässiga fördelningen av skattetillägg över olika 
intervall, näringsidkare, skönstaxering, deklarationsblankett SD. ............. 123 

75 Tabell. Löntagare som fått skattetillägg för oriktig uppgift, blankett FD ....... 124 
76 Tabell. Personer som driver näringsverksamhet och fått skattetillägg vid 

skönstaxering, blankett SD ...................................................................... 124 
77 Tabell. Hur stor del av personer i urvalet för skattetillägg som driver aktiv 

näringsverksamhet och handelsbolag m.m.............................................. 125 
78 Tabell. Historiska svarsfrekvenser (ovägda) ............................................... 125 
79 Tabell. Attityder hos löntagare som har fått skattetillägg för oriktig uppgift, 

jämförelse mot riksenkäten 2001 till allmänheten..................................... 128 
80 Tabell. Attityder hos företagare, som fått skattetillägg vid skönstaxering. 

Jämförelse mot företagare som ingår i urvalet hos riksenkäten år 2001 till 
allmänheten............................................................................................. 129 

81. Diagram. Preventiv effekt av skattekontrollen för olika skattskyldiga, 
undersökning bland allmänheten är 2001 vari ingår en delmängd 
egenföretagare ........................................................................................ 130 

B1 Tabell. Skattedeklaration, mervärdesskatt, juridisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal momsregistrerade, 2001................................... 132 

B2 Tabell. Skattedeklaration, mervärdesskatt, fysisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal momsregistrerade, 2001................................... 132 

B3 Tabell. Skattedeklaration, mervärdesskatt, juridisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal momsregistrerade, 2001. ................................................................ 133 

B4 Tabell. Skattedeklaration, mervärdesskatt, fysisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal momsregistrerade, 2001. ................................................................ 133 

B5 Tabell. Skattedeklaration, arbetsgivaravgifter, juridisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal arbetsgivare, 2001............................................ 134 

B6 Tabell. Skattedeklaration, arbetsgivaravgifter, fysisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal arbetsgivare, 2001............................................ 135 

B7 Tabell. Skattedeklaration, arbetsgivaravgifter, juridisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal arbetsgivare, 2001. ......................................................................... 135 

B8 Tabell. Skattedeklaration, arbetsgivaravgifter, fysisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal arbetsgivare, 2001. ......................................................................... 136 

B9 Tabell. Skattedeklaration, avdragen skatt, juridisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal arbetsgivare, 2001............................................ 137 

B10 Tabell. Skattedeklaration, avdragen skatt, fysisk person, 
skrivbordsgranskning: Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar 
> 2 500 kronor och antal arbetsgivare, 2001............................................ 137 

B11 Tabell. Skattedeklaration, avdragen skatt, juridisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal arbetsgivare, 2001. ......................................................................... 138 



Tabellförteckning 143 

B12 Tabell. Skattedeklaration, avdragen skatt, fysisk person, revision: 
Skattetillägg, antal och belopp i relation till ändringar > 2 500 kronor och 
antal arbetsgivare, 2001. ..........................................................................138 

 


