Rättssäkerhet

96. Krav på uppsåt eller grov oaktsamhet för skattetillägg
Regelverk: Skatteförfarandelagen (2011:1244), 49 och 51 kap.
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Enligt gällande regelverk påförs skattetillägg för en skattskyldig som anses ha lämnat en oriktig
uppgift vid deklaration eller i mål om egen beskattning. Inget krav finns på att den oriktiga uppgiften ska ha lämnats med uppsåt eller av oaktsamhet. Både privatpersoner och näringsidkare
kan beläggas med skattetillägg. Enligt Skatteverkets statistik påförs 30 000 - 40 000 skattetillägg
årligen.
Skattetillägg är en administrativ sanktion, och kan överklagas av den enskilde. Dock är skattetillägget att betrakta som ett straff enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter (se SOU
2017:94).
Som huvudregel beräknas skattetillägg som 40 procent av den skatt som skulle ha aktualiserats
om inte den oriktiga uppgiften lämnats. Befrielsegrunder finns, bland annat om den oriktiga uppgiften lämnats av misstag som berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande, om avgiften inte
står i rimlig proportion till felaktigheten eller om oskäligt lång tid har gått sedan uppgiften lämnades. En granskning utförd av stiftelsen Rättvis skatteprocess av skattetillägg som överklagats åren
2018 - 2020 har emellertid visat att befrielse medgetts av kammarrätter och HFD i färre än två
procent av överklagade fall.

Åtgärdsförslag
För påförande av skattetillägg bör det krävas att det visas att den enskilde lämnat den oriktiga
uppgiften uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Detta skulle stärka rättssäkerheten för skattskyldiga. I synnerhet är detta angeläget med tanke på skattetilläggets karaktär av straff.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Alla företag och skattskyldiga gynnas av stärkt rättssäkerhet i skatteprocesser. Vad gäller antalet
direkt berörda företag påfördes drygt 15 400 företag skattetillägg år 2019, enligt Skatteverkets
statistik. Därtill påfördes drygt 13 700 fysiska personer skattetillägg samma år, varav en viss andel
kan antas vara enskilda näringsidkare.

Kontaktuppgifter
Företagarna, Patrick Krassén
08-406 17 17, patrick.krassen@foretagarna.se

115

