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Sammanfattning 
För skattesystemets legitimitet är det viktigt att lagstiftningens tillämpning är förutsägbar. 

När förutsägbarheten är låg följer också misstro mot reglerna, vilket i sin tur sänker 

systemets legitimitet. Mot bakgrund av detta är Rättvis skatteprocess positivt inställda till 

att beräkningsgrunden för skattetillägg nu kan förenklas i enlighet med utredningens 

förslag.  

Samtidigt noterar Rättvis skatteprocess att det finns flera utmaningar för förslaget ur 

legitimitetshänseende. Särskilt problematisk är förslaget om förhöjda nivåer av 

skattetillägg vid beteenden som inte kan anses särskilt klandervärda.  

Skattetilläggens nivåer är också högst problematiska. För vissa typer av skattebetalare, 

främst låginkomsttagare och aktiebolag, riskerar skattetilläggen tredubblas. Samtidigt 

kommer höginkomsttagare undan billigare, där skattetilläggen i många fall till och med 

sänks. 

I utformningen riktar remissvaret primärt in sig på skattetillägg vid direkt skatt.  Dock kan 

resonemangen även i betydande delar appliceras på indirekt skatt.  

Om Insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess 
Rättvis skatteprocess är en oberoende insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper 

privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att 

tillvarata sina rättigheter. Verksamheten finansieras av donationer från privatpersoner 

och företag. 

Insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess förkortas nedan Rättvis skatteprocess.  



Synpunkter gällande utredningen 
Nedan presenteras Rättvis skatteprocess synpunkter på utredningen efter den struktur 

som betänkandet har.  

8.3 Om prevention 

Det är ytterst osäkert om en förändring av beräkningsgrunderna bidrar till ökad 

prevention. Istället verkar kunskapen om reglerna kring skattetillägg vara mycket låg 

enligt utredningens egen undersökning och således bör man ställa sig frågan vad 

ändringen av ett för allmänheten okänt regelverk får för påverkan på beteendet kring 

skatter. 

Enligt den undersökning som redovisas i bilaga 3 tror 78 procent av tillfrågade i 

utredningen att enskilda och företag är noga med att lämna korrekta uppgifter till 

Skatteverket för att slippa betala skattetillägg. Endast 8 procent motsätter sig påståendet.  

Samtidigt tror även 8 procent att företagens kunskaper om beräkning av skattetillägg är 

mycket goda eller goda medan 78 procent tror att de är dåliga eller obefintliga. Vid 

samma fråga gällande allmänheten tror 94 procent att de är dåliga eller obefintliga.  

Rättvis skatteprocess noterar även att respondenterna inte fått frågan om allmänheten 

antas känna till att skattetillägg existerar samt att ingen studie gjorts riktad mot 

allmänheten. Svaren i undersökningen bygger alltså på vad medlemmar i FAR och Srf 

konsulterna uppskattar. Den låga svarsfrekvensen, 9 respektive 19 procent, utgör enligt 

Rättvis skatteprocess i likhet med vad utredningen själv verkar anse, en stor grund för 

försiktighet.  

I utredningen presenteras även en kvalitativ intervju med medarbetare på Skatteverket. 

Vid frågan om skattetillägg fungerar preventivt och förutsägbart säger inte en enda 

intervjuad att skattetilläggen upplevs som förutsägbara, mer än om man vet att man gjort 

fel. Merparten verkar vara av uppfattningen att det inte är förutsägbart eller preventivt, 

även om exakta svar inte kan utläsas.  

Tillsammans bör dessa två grunder anses utgöra ett svagt stöd för hur väl 

skattetilläggsförfarandet är känt hos allmänheten. Detta bör anses vara extra graverande 

med anledning av att det är främst små och mycket små företag som behöver betala 

skattetillägg. 

Rimligtvis måste en viss kännedom kring ett sanktionssystem föreligga för att det också 

ska kunna åtnjuta preventiv verkan. Givet att ingen studie kring allmänhetens eller i vart 

fall företagares kunskaper om systemet företagits är det mycket svårt att göra någon 

uppskattning av vad eventuella förändringar för preventiv verkan. Man bör därför vara 

mycket försiktig med att dra några långtgående slutsatser kring förändringar av 

beteenden. En kompletterande undersökning av detta framöver vore önskvärt för att på 



ett djupare sätt kunna analysera tilläggsförfarandets allmän- och individpreventiva 

verkan.  

10.2 Beräkningsunderlag 

Rättvis skatteprocess tillstyrker förslaget om att ändra beräkningsunderlaget för 

skattetillägg. 

Rättvis skatteprocess är positivt inställda till att beräkningsunderlaget ändras från den 

undanhållna skatten till det undanhållna beloppet. Det kommer medföra enklare 

beräkningar av skattetillägg, vilket också stärker systemets legitimitet och är positivt ur 

rättssäkerhetssynpunkt.   

Med nuvarande system är det i de flesta fall omöjligt för den skattskyldige att 

kontrollräkna det skattetillägg som Skatteverket beräknat. Även om Rättvis skatteprocess 

saknar empiri för att anta att Skatteverkets personal också har problem med dagens 

system antar Rättvis skatteprocess att så riskerar vara fallet, givet systemets komplexa 

karaktär.  

10.5 Skattetilläggets storlek 

10.5.1 Generella nivåer 

Rättvis skatteprocess är negativt inställt till den generalla nivån på 15 procent. 

Ett generellt skattetillägg på 15 procent tar genom den nya beräkningsmodellen inte 

hänsyn till skattesubjektens tidigare nivå på skattetillägg kopplat till den undandragna 

skatten. Det medför stora skillnader mot tidigare nivåer för vissa typer av rättssubjekt. 

Nedan följer tre exempel. 

1. Låginkomsttagare 

För någon med en mer normal inkomst på exempelvis 20 000 kr i månaden blir den totala 

skatten med skattetillägg enligt den föreslagna modellen ca 35 procent (20 procent 

inkomstskatt + 15 procent skattetillägg).  

 

Med nuvarande ordning blir skatten med skattetillägg 28 procent av den totala inkomsten 

(20 procent skatt + 0.4*20 procent skatt). Med den nya beräkningsgrunden blir 

skattetillägget ca 7 procent högre (35 procent skatt - 28 procent skatt = + 7 procent skatt).  

 

Skattetillägget blir som andel av ursprunglig skatt 75 procent med nya förslaget. I dag är 

det 40 procent. Skillnaden är 35 procentenheter. 

 

Vid ett förhöjt skattetillägg blir den totala skatten 45 procent (20 procent skatt + 25 

procent skattetillägg), vilket innebär mer än en tredubbling av skattetillägget då 

skattetillägget i den nu gällande beräkningsmodellen blir 8 procent av undanhållet belopp. 

(25 procent skattetillägg / 8 procent skattetillägg =  3.125) 



 

2. Höginkomsttagare 

Vid en felaktigt deklarerad inkomstskatt för en höginkomsttagare som exempelvis tjänar 

100 000 kr blir den totala skatten ca 61 procent (46 procent inkomstskatt + 15 procent 

skattetillägg).  

 

Med nuvarande ordning blir skatten med skattetillägg 64 procent av den totala inkomsten 

(46 procent skatt + 0.4*46 procent skatt). Förslaget innebär en lättnad på 3 

procentenheter.  Vid högre inkomster blir skillnaden ännu större. 

 

Skattetillägget blir som andel av skatten 32 procent med nya förslaget. I dag är det 40 

procent.  Skillnaden blir - 8 procentenheter 

 

Vid ett förhöjt skattetillägg blir den totala skatten 71 procent (46 procent skatt + 25 

procent skattetillägg). Det innebär en ökning av skattetillägget på ca 7 procent. (25 

procent skattetillägg - 18 procent skattetillägg = 7 procent) 

 

3. Aktiebolag 

Vid en felaktigt deklarerad vinst för ett aktiebolag blir den totala skatten 37 procent (22 

procent bolagsskatt + 15 procent skattetillägg).  

 

Med nuvarande ordning blir skatten med skattetillägg ca 31 procent (22 procent skatt + 

0.4*22 procent skatt). Förslaget innebär en höjning på 6 procent enheter.   

Skattetillägget blir som andel av ursprunglig skatt 68 procent med nya förslaget. I dag är 

det 40 procent. Skillnaden blir 28 procentenheter 

Vid ett förhöjt skattetillägg blir den totala skatten 47 procent. (22 procent skatt + 25 

procent skattetillägg), vilket innebär en knapp tredubbling av skattetillägget då 

skattetillägget i den nu gällande beräkningsmodellen blir ca 9 procent av det undanhålla 

beloppet (25 procent skattetillägg / 8.8 procent skattetillägg = 2.84) 

Även om förslaget delvis syftar till att åtgärda en skevhet som finns mellan den 

progressiva beskattningen i inkomstslaget tjänst och den platta skatten i inkomstslaget 

kapital vid skattetillägg blir effekten att nivåskillnaden blir markant högre för aktiebolag 

och fysiska personer med lägre tjänsteinkomster.  

Mot bakgrund av detta bör en differentiering av den generella nivån på 15 procent ske på 

så vissa grupper inte drabbas markant hårdare med de nya beräkningsgrunderna.  

10.5.2. Förhöjda nivåer 



Rättvis skatteprocess avstyrker den utformning kring förhöjda nivåer som utredningen 

föreslår i sitt betänkande med undantag för förhöjt skattetillägg vid skönsbeskattning.  

Rättvis skatteprocess motsätter sig inte att förhöjda nivåer av skattetillägg tillämpas vid 

vissa typer av särskilt klandervärda beteenden. För att förhöjda nivåer ska kunna tillämpas 

ur legitimitetshänseende bör dessa reserveras för särskilt klandervärda beteenden och 

inte beteenden som den skatteskyldige svårligen kunnat undvika, som är fallet med 

utredningens förslag. I de fall särskild klandervärda beteenden påträffats och en förhöjd 

nivå av skattetillägg tillämpas framstår en nivå på 10 procent som skälig i sig. 

I betänkandet anges ett flertal situationer då de förhöjda nivåerna av skattetillägg ska 

kunna aktualiseras. Det är vid upprepade oriktiga uppgifter eller då en eller flera oriktiga 

uppgifter i samma inkomstslag överstiger 20 prisbasbelopp.  Ur legitimitetshänseende är 

inte utformingen optimal. 

Det är inte osannolikt att en skattskyldig vid ett flertal gånger deklarerar en felaktig 

uppgift innan Skatteverket uppfattar felet. Att upprepningsvis deklarera samma fel i 

förvissningen om att man gör rätt bör inte ses som särskilt klandervärt. Med tanke på 

tvåårsfristen i 66 kap. 21 § skatteförfarandelagen, och att Skatteverket enligt Rättvis 

skatteprocess erfarenhet ofta kommer in med sådana omprövningar strax innan utgången 

av tvåårsfristen, finns stor risk att sådana upprepningsvisa fel görs av den skattskyldige.  

Om finansdepartementet anser att ett förhöjt skattetillägg bör träda in vid upprepade 

oriktiga uppgifter bör det träda in när den skattskyldige fortsatt deklarerar fel efter beslut 

från Skatteverket eller slutlig dom från domstol i de fall beslutet överklagas och dessa fel 

är av samma beskaffenhet som tidigare års fel.  

Problemet med att ha förhöjt skattetillägg vid flertalet felaktiga deklarationer kan 

exemplifieras med Rättvis skatteprocess klienter Per och Tomas som i flera år arrangerade 

danskvällar i Sundsvall. Vid kontakt med Skatteverket fick de felaktiga uppgifter om nivån 

på den moms de skulle betala. Skatteverkets tjänstemän sa de skulle ta ut 6 procent när 

korrekt andel var 25 procent. Efter flera år uppmärksammades felet och de fick betala 

mellanskillnaden samt skattetillägg. Rättvis skatteprocess hjälpte Per och Tomas att 

stämma Skatteverket på skadestånd för den felaktiga upplysningen. Processen slutade i 

en förlikning där Per och Tomas fick tillbaka i princip hela summan. Med förslaget om att 

skattetillägg ska tas ut vid upprepade oriktiga uppgifter hade även Per och Tomas 

drabbats, trots att de inte agerat klandervärt. Om de agerat klandervärt hade de inte i ett 

senare skede erhållit skadestånd.  

Rättvis skatteprocess anser även att det inte kan anses särskilt klandervärt att undanhålla 

mer än 20 prisbasbelopp, då undanhållet belopp ofta är kopplat till intjäning. Betänkandet 

sänder genom sin formulering signalen att det är klandervärt att ha större inkomster.  

Oaktat vilken inkomst en fysisk eller juridisk person har bör inte skillnad göras mellan olika 

inkomstnivåer. Det förslag som utredningen lägger fram torde i praktiken innebära att 



företag i nästan alla fall kommer tvingas betala det förhöjda skattetillägget. Det skulle i 

praktiken innebära en tredubbling av sanktionen mot dagens nivåer. 

Rättvis skatteprocess noterar att förhöjt skattetillägg inte föreslås regelmässigt vid olika 

typer av skattebrott. Om ett förhöjt skattetillägg ska tas ut borde det vara särskilt 

angeläget i situationer där det går att påvisa ett uppsåt eller grov oaktsamhet. Det skulle 

skänka mer legitimitet åt skattetilläggens nya utformning. Med det sagt rekommenderar 

inte Rättvis skatteprocess att man i lagförslaget ersätter de mekaniska reglerna för 

förhöjda belopp som nu föreslås med en uppsåtsbedömning utan vidare genomlysning av 

förslaget. Istället bör möjligheten att tillämpa förhöjda skattetillägg vid skattebrott 

ytterligare utredas.  

Rättvis skatteprocess delar uppfattningen att förhöjt skattetillägg bör kunna tillämpas vid 

skönsbeskattning enligt utredningens förslag.  

13.6. Konsekvenser 

Utredningen antar i sina beräkningar att antalet oriktiga uppgifter ska minska med 

anledning av höjningen av skattetilläggen. Givet utfallet i den kvantitativa undersökning 

man redovisar i kapital 8 ställer sig Rättvis skatteprocess undrande till utredningens 

slutsats. 

I konsekvenserna antas olika inkomstgrupper ha ändra sina beteenden på så sätt att den 

preventiva effekten blir mellan 10 till 40 procent.  Hur utredningen landat i dessa 

antaganden är mycket oklart och stödet för slutsatserna är i Rättvis skatteprocess mycket 

vagt. Således bör en fördjupad analys av beräkningsreglernas konsekvenser för de 

offentliga utgifterna företas.  

Generell kommentar om reglerna om befrielse vid skattetillägg. 

I 9.2.3 skriver utredningen att ”om det förhöjda skattetillägget leder till ett 

oproportionerligt högt skattetillägg i förhållande till felets art, får detta hanteras inom 

ramen för befrielsereglerna i 51 kap. 1 § SFL”. Samma resonemang återfinns under 10.5.3, 

i författningskommentaren på sid 288 och flera andra delar av utredningen. 

Det är problematiskt att en så stor till av tillämpningen den föreslagna lagstiftningen 

hänvisas till befrielsereglerna som utredningen inte haft i uppdrag att vidare utreda. Den 

gängse uppfattningen är i dag att befrielsereglerna tillämpas mycket restriktivt. En 

praxisgenomgång  bekräftar den bilden. 

Att utredningen hänvisar till att reglerna om befrielse vid skattetillägg ska hantera alla 

orättvisa och oskäliga skattetillägg är inte rimligt. Givet nu gällande praxis bör en betydligt 

generösare utformning av reglerna kring skattetillägg övervägas för ökad legitimitet för 

systemet.  
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